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.............................................................................................AFRIKAN LAGOM

21068

....................................................م.م. شCLINIQUE NATIONS UNIES SARL

21060

.....................................................................................STE AFRIKAN LAGOM

21068

..............................................................................STE MIT SAFI MOROCCO

21061

................................................................................................. STE PROMAFRI

21068

.............................................................................................. STE JNANE CAFE

21061

........................................................................STE KMGC CONSTRUCTION

21068

............................................................STE BARAKAT FINANCE SOLUTION

21061

.....................................................................................STE IMPAXUS GROUP

STE EDUCATION DEVELOPEMENT AND NEW INFORMATION

21061

.......................................................................STE ELYSEC INTERNATIONAL

21068

......................................................................................TECHNOLOGY

21061

...............................................................................STE FEED ALGAE MAROC

21069

..............................................................................STE EDUCALL MELIOREM

21061

............................................................................. STE CREDITINFO CHECKS

21069

....................................................................................................... STE AZ CAR

21062

.............................................................................................STE PATHE RABAT

21069

.......................................................................................... STE Y.B ROUCHAN

21062

....................................................................... STE O'BEST IMPORT EXPORT

21069

................................ STE AMENAGEMENT TRAVAUX PROFESSIONNEL

21062

.............................................................................................. STE GOLD SNAIL

21069

.......................................................................DELTA KNOWLEDGE GROUP

21062

......................................................................STE AUTHENTIC ALUMINIUM

21069

.................................................................STE JMLB SERVICE MULTIPLE.TD

21063

.....................................................................................................STE NEGMAX

21070

..................................................................................................SGRH GROUPE

21063

....................................................... STE GROUPE AGRICOLE DU SAHARA

21070

........................................................................................................ AMCHATEX

21063

................................................................................STE HALO CONSULTING

21070

............................................................................................................ DIVEREM

21063

.............................................................................STE GREEN PARK TANGER

21070

.........................................................................................................STRANEGO

21064

............................................................................................... STE THE MADIA

21070

........................................................................................... SO AGRI BIO IMEX

21064

.................................................................................. STE ONE WAY PLASTIC

21070

......................................................................................................................باريام

21064

................................................................................STE HALO CONSULTING

21070

................................................................................................................بارفيميار

21065

...............................................................................................GLORIOUS CAFE

21071

............................................................................................................SOBENAL

21065

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

21071

..............................................................................COLYDEX SCHOOL PRIVE

21065

...........................................................................................IMPRIMERIE AJDIR

21071

..............................................................................................STE WIAAM BOIS

21065

...................................................................................OB ELECTRONIQUE SA

21071

................................................................................STE AITJAANEGOCIEBLE

21065

........................................................................................................ AMC AGRO

21071

................................................................................SOCIETE QUICK MONEY

21066

............................................................................................TB DISTRIBUTION

21071

............................................................................................. SOCIETE CLIMED

21066

......................................................................................... IRIS DISTRIBUTION

21071

.......................................................................................................SOCIETE JPC

21066

........................................................................................IDOU CONFECTION

21071

................................................................................... SOCIETE SOKADITRAV

21066

............................................................................ NISSAA MIN AL MAGHRIB
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21079

........................................................................ BENISRAJ TRANSPORT شركة

21071

...................................................................................................NAHDA AUTO

21079

.............................................................................................. ZANGA EXPRESS

21072

...............................................................MARSH MCLENNAN MOROCCO

21079

...................................................................................................MAVEL TRANS

21079

...........................................................................................R.H2022 SERVICES

21072

.................................... TERRITOIRE &ENVIRONNEMENT S.A.R.L

21080

.........................................................................................................SURFRESH

21072

..........................................................STE GABARDINE SERVICES NEGOCE

21080

...................................................................................OUED NOUN TRAVELS

21072

..............................................................BEST SERVICE INFRASTRUCTURES

21080

...................................................................MELANT HORSE CONSULTING

21073

...................................................SOCIETE SUD COLLECTE ET RECYCLAGE

21080

.................................................................................................... MZINE شركة

21073

..................................................................... BOURRA-AGRICULTURE شركة

21080

............................................................ INDUSTRIEL SOLUTION PARTNER

21073

................................................................................................ اس فود.شركة ز

21080

........................................................................................ CA WORK GROUPE

21073

.......................................................................... PRESSING AL AAHED شــركة

21081

...................................................................... BIOUGRA ENVIRONNEMENT

21074

................................................................................................ STE. UNIFADIST

21081

................................................................................................ STE AL JOURYA

21074

............................................................................................................BOFINCO

21081

................................................................................................JAVA MED شركة

21074

........................................................................................................... OUTILOC

21081

......................................................................... INSTA MONTAGE SER شركة

21074

........................................................................................................ STE VEGKO

21081

............................................................................................ STE DIKRA EVENT

21074

................................................................................................3F PIECES AUTO

21081

.......................................................................................................TECHNIQUE

21075

............................................................................................ZARHROUR TRAV

21081

.....................................................................................................BOB TOLERIE

21075

......................................................................................................SARIMA CAR

21082

.................................................................................. SOCIETE MH TAN SUD

21075

.................................................................... SECOND MANAGEMENTشركة

21082

......................................................................................................STE AGACUR

21075

...........................................................................................STE BERLUTI LABO

STE NEXT GENERATIONS SPORTS MANAGEMENTS - شركة

21075

........................................................................................... STE.OPRACENTER

21082

.................................................................................................... NGSM

21076

............................................................................................................LSPM MA

21082

.................................................................................................STE GO HOUSE

21076

............................................................................... Société CHAW FIFE STAR

21082

.............................................................................. SOCIETE COIN BAFFONY

21076

...........................................................................................................ش ــركة فابلي

21082

......................................................... .SOCIETE AZDO IMMO - S.A.R.L. A.U

21076

....................................................................................... ش ــركة خدمات الساحل

21083

......................................................Ste PARADISE BIKE TAGHAZOUT SARL

21077

......................................................................................................شركة اولكا برو

21083

..........................................................SOCIETE TOP SAHARA TRANS-SARL

21077

........................................................................................ECO SYNTHETIC OIL

21083

....................................................................................STE AZIKI FOOD SARL

21077

................................................................................. STE WISE SYSTEMS WS

21083

....................................... AGADIR VIVRE IMMOBILIER S.A.R.L. AU شركة

21077

................................................................ STE PNEUMATIQUE BENLAFKIH

21083

........................................................................ STE FARKHANA PESCA SARL

21078

.................................................................................. Sté IDEAL PACKAGING

21083

...............................................................STE « NEXT COMPTA » SA.R.L A-U

21078

..................................................................................... أش فغوي.زيد.شركة اف

21083

................................................... STE MOUAKKIR PRIMEX SARL AU شركة

21078

...................................................................STE ARABISM IMPORT EXPORT

21083

..........................................................................................LINE IMPORT شركة

21078

..................................................................STE DES SERVICES ALMENNANI

21084

.................................................................................  ش م مRYUSILVER شركة

21078

.............................. STE PARAMEDICAL PARAPHARMACIE TAMRAGHT

21084

.......................................................................................PRINTOR PLUS شركة

21079

..............................................SOCIETE BUSINESS CENTER AIT MELLOUL

CABINET D’ETUDES GEOMATIQUE, AMENAGEMENT DU
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21089

............................................................................................... ليتغيزوغ دي نوماد

21084

.................................................................................. Société SN LOUJI SARL

21090

...................................................................................... AUTOMOTIVA CARS

21084

....................................................................................STE. ART DES NAVIRES

21090

...............................................................................................................SCALUX

21084

............................................................................................. » ALLIANCE BTP«

21090

..................................................................................... HARRACH LILISKANE

21084

..................................................................................... م.م.شركة بويلضوص ش

21090

...............................................................................................................STE AZ3

21084

.............................................................................STE BO FRUITS SARL شركة

21090

...................................................................................STE IMMO RIFI BELHAJ

21085

........................................................................................ STE ESPACE LASTAH

21091

..................................................................................... STE ASDREAM IMMO

21085

............................................................................................ STE GUESS OPTIC

21091

...................................................................................................... RAMAJ MED

21085

.......................................................................................... STE FAST BOOST

21091

................................................................................... »RAMI CONFECTION«

21085

....................................................................... دو كوندويت اي دو كود دو لغوت

21091

........................................................... »BLUE MANAGEMENT CHAOUEN«

21085

.........................................................INSTITUT AL AMAL AL KABIR PRIVEE

21092

............................................................................................... COURSE TRANS

21085

.................................................................................. STE IMPOEXPO TRANS

21092

........................................................................................................3ms INVEST

21086

.............................................................................. STE OMEGA COMPOSITE

21092

............................................................................................. STE ANJARI IMAR

21086

..................................................................................................... شركة في ترانس

21092

....................................................................... IT &FINETECH CONSULTING

21086

........................................................................................... STE STI TELECOM

21093

...................................................................................................... DINDVIAND

21086

............................................................................................ STE SANO TOURS

21093

............................................................. » ELIXIR DIGITAL SERVICES « شركة

21086

............................................................................................. STE WAFA SWEET

21093

............................................................................................................ HADRAF

21086

..................................................................................................... STE SYSPACK

21093

....................................................................................................... TOUBRODE

21086

......................................................................................................STE AGRITAK

21094

..................................................................................................... MANDARISS

21087

.................................................................... BUSINESS SUD CONSULTING

MANUFACTURE

21087

.............................................................................................................. H-FARM

MAROCAINE

D’EQUIPEMENTS

PUBLICS «

21094

................................................................................................. M.M.E.P

21087

.............................................................................. STE LAATYA TRANSPORT

21094

...........................................................................................................STE SKEAL

21087

............................................................ SOCIETE ADILBAG TRANS MAROC

21094

....................................................................................... « شركة « برليس املغرب

21087

........................................................................................................ STE ARTCG

21094

....................................................................................... STE AL IMARA SHOP

21087

...................................................................... شركة أمسكروض أوطو سيغفيس

21095

..................................................................... EXPERT CONDITIONNEMENT

21087

.................................................................................... STE MOZR HOLDING

21095

......................................................................................................STOCHASTIX

21087

.................................................................................................شركة زكي نيكوص

21095

.............................................................................................................. موبالتيس

21088

................................................................................... شركة داراألشغال الكبرى

21095

.................................................................................................... TAHOO TRAV

21088

..........................................................................................STE AGORA BEACH

21095

................................................................................................FONCIERE KMR

21088

....................................................................................الشركة العقارية تنضافت

21095

...................................................................................................MK HOLDING

21088

................................................................................................»Sigma process«

21096

...................................................................................................MK HOLDING

21088

.............................................................SOCIETE BOUTOUAZID SERVICES

21096

...............................................................................................WAFA SHIPPING

21089

...................................................................................... SOCIETE ZM ATELIER

21096

..............................................................................................................وفا سلف

21089

.......................................................... .م.م.ذ.شركة سناك اند شايك ش

21096

...................................................................... ,ETABLISSEMENT ALKANDRY

21089

.................................................................................. SOCIETE CM BUSINESS
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21103

............................................................................................. ش م مJIM INVEST

21096

........................................................................................... DROPTRA GROUP

21103

................................................................................................CHAHID MEDIA

21096

...................................................................................)املؤسسة القارة (توتي الند

21103

...................................................................... BARBER GENTLEMEN›S CLUB

21097

....................................................................................MUSTAPHA ENNOUBI

21103

................................................................................................................. KHUM

21097

....................................................................................................... JIRAFRIQUE

21104

....................................................................................................MASTERPACK

21097

.................................................................................................. » SKYM « شركة

21104

.....................................................................................SB DIAG PROG sarl au

21097

.............................................................................» STE LIFE STYLE SPORTS «

21104

......................................................................................AGROFOOD MAROC

21097

............................................................................................ » BOULAL PROX «

21104

......................................................................................................RAWAJ FIRST

21097

..........................................................................................................إطوال ميديا

21104

....................................................................................................MILK BRAND

21097

........................................................................................... PAY CONSULTING

21105

............................................................GENIE CIVIL TRAVAUX PUBLIC SAIS

21098

......................................................................................... AROKN ALGHARBI

21105

........................................................ATLANTIQUE DES TRAVAUX PUBLICS

21098

....................................................................................EL MEZRAOUI DIVERS

21105

..................................................................................................MG LOCATION

21098

................................................................................................BENI CHEGDAN

21105

........................................................................................................CHAIB AGRI

21098

........................................................................................ATLAS SEPTA TRANS

21106

.........................................................FIRST PRIVATE LUXURY TRANSPORT

21098

...................................................................................................WINAS TRANS

21106

......................................................................................... MAC CARROSSERIE

21098

.............................................................................................. STE NORI FORET

21106

......................SOCIETE OUBENAALLA TRAVAUX VERT PUBLIC SOTVP

21099

........................................................................................................WELL DECO

21107

............................................... SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENTREPÔT ET FROID

21099

.............................................................................BENALIAS GARDIENNAGE

21107

..............................................................................................PHOTOGRAPHIA

21099

.........................................................................................SSK GARDIENNAGE

21107

...................................................................................MELHO PRODUCTION

21099

........................................................................................... ANOUAL MARKET

21108

................................................................................CERCA INTERNATIONAL

21099

...........................................................................................SIMYASSMPOWER

21108

......................................................................................................BEST HANDS

21099

............................................................................................STE ZRARQI VGPS

21108

..................................................................................................... POULET DAK

21100

...........................................................................) (استدراك خطإSOFIA MALL

21108

................................................................................................PK LOGISTIQUE

21100

........................................................................................................RIHAB CALL

21109

..................................................................................................RA.AM GROUP

21100

......................................... GROUPE SCOLAIRE L’OASIS DE ZAHIA PRIVE

21109

...........................................................................................................PK SAKAN

21100

...................................................................................................... EURO COPY

21109

...............................................................................................CHANA DECHET

21101

..........................................................................EURO GROUP LOGISTIQUE

21110

........................................................................................................ اكس-حلباوي

21101

.....................................................................................................AINA TEXTILE

21110

..................................................................................................PUESTA TRANS

21101

......................................................................................................YES WE CALL

21110

................................................................................SANITAIRE BENI CHIKER

21101

................................................................................ IFSAH TRAVAUX DIVERS

21111

..................................................................................................TELL TOUBKAL

21101

............................................................................................................بم اليغانس

21111

........................................................................................................ MAREXPED

21102

...........................................................................................TRAVEL TO STUDY

21111

..................................................................................CHEGHANOU NEGOCE

21102

...................................................................................ADIL KAMA SARL شركة

21112

..................................................................................MAMA GHITA.AGRI sarl

21102

............................................................................................. SELECTIUM MOR

21112

.........................................................................................................STE TIMINE

21103

............................................................................................. SELECTIUM MOR
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21122

.................................................................SOCIETE «MJTR GOLD» SARL AU

21123

....................................................................................................MERCAZONA

21123

........................................................................................ATLAS CAMEL TRIPS

21112

...................................................................................................”“MC3S

21123

...........................................................................................ROKHAM RIF ONE

21113

....................................................................................... PHARMACIE LAMISS

21124

....................................................................MEDICAL SCIENCES TRAINING

21113

..............................................................STE EL BOUAYADI & EL BOUJOUFI

21124

...........................................................................................SPEED HAGOUNIA

21113

.........................................................................................Sté Med A Mon Trav

21124

.................................STE HOTEL RESTAURATION OLIVE INNE SARL AU

21114

.............................................................................................. AURLEANS TRAV

21124

.............................................................................................. ELZ TRANSPORT

21114

............................................................................................................. Sté Issabi

21125

.............................................................................................PUERTO TRANSIT

21114

.....................................................................................TIN DADES MGOUNE

21125

..............................................................................................GHAZAL DREAM

21115

.................................................................................................YAISS TRADING

TECUMSEH EUROPEتيكومسيه يوروپ ساليس اند لوجستيكس أفريك

21115

............................................................................................BIO COSMETIQUE

21125

....................................................SALES AND LOGISTICS AFRIQUE

21115

..........................................................................................................CARVALDE

21125

.............................................................................................STE HANA HOME

21116

............................................................................................ STE FASTBEN CAR

21126

....................................STE CARRELAGE ARTISANAL ET TRADITIONNEL

21116

.....................................................................................................الكربيش ترانس

21126

.....................................................................................................LYL TRAVAUX

21116

......................................................................................................MAZA AGRO

21126

..................................................................................QAFILAT AGENCY SARL

21116

.................................................................................. Nobles Réalisations Btp

21127

............................................................................................................CJMA BTP

21117

......................................................................AMADORES IMPORT EXPORT

21127

........................................................................................................SOLATRAFE

21117

...........................................................................................................SWIGOUT

21127

......................................................................................... ELBARAKA CAPITAL

21118

........................................................................... RBN SOMALEV HUB AFRIC

21127

..........................................................................................................LIVINCASA

21118

..................................................................................................ASTRA DAMUS

21128

.................................................................................STE B.A ALIMENTATION

21118

.................................................................................................CLASS HABITAT

21128

..............................................................................................................BE OPEN

21118

..............................................................................................................DAR BTC

21128

......................................................................................................SCI KARAMA

21119

.............................................................................................................PETS LIFE

21129

.........................................................................................................SOMIMAM

21119

............................................................................................EZZEROUALI TAXI

21129

.......................................................................................................... SEAPATCH

21119

.......................................................................................................ZAFATI AGRI

21129

.................................................................................TACOS PIZZA ITALIANO

21120

........................................................................................................ اكس-حلباوي

21130

.......................................................................TRANSPORT PICK AND PACK

21120

......................................................................................TRAVAUX BAB RMILA

21130

.....................................................................................................UHC MAROC

21120

.....................................................................................................UHC MAROC

21130

..............................................................................................أوبيديا إكسبريينسيز

21121

....................................................................SOCIETE RIWAK AL FASSI SARL

21130

...................................................................................................TANJIN TRANS

21121

............................................................................................................رياض البالر

21131

....................................................FBH HOSPITALS & MEDICALS CENTERS

21121

......................................................................................STE FITCAFE SARL AU

21131

......................................................LES HOTELS NOUVELLE GENERATION

21121

..........................................................................................................STE T-LINA

21131

.........................................................................................................C M M SUD

21121

................................................................................................... LINDA TOURS

21131

........................................................................................................ EASY DROP

21122

......................................................................................RAY›S EXPLOITATION

21112

...........................................................................STE LOCATION TOUBAGHI
MOROCCAN COMPANY OF SMART SYSTEMS AND SERVICES
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21144

................................................................................SYMO TRAVAUX DIVERS

21132

...................................................................................................................DNHP

21144

................................................................................................. IRRIGAPOIMPE

21132

................................................................................................................BRIACH

21144

............................................................................................................EC IMMO

21132

......................................................................................................7EME IMMO

21145

.............................................................................................. Kamedcard SARL

21133

..........................................................................................................ASK LEGAL

21145

..................................................................................... SFV MAROC SARL AU

21133

......................................................................................................IMMO KHIR

21146

..................................................................................................CIFTEC Fashion

21133

...................................................................................طيلي سولوسيونيس بشرى

21146

.........................................................................................................N&Z AUTO

21134

..................................................................................................HMD QUALITY

21146

..........................................................................................................DIJAAGRIC

21134

...........................................................KOUBAA MEDICAL » S.A.R.L d’A.U «

21146

..........................................................................................................منازل السمو

21135

......................................................................................................... SJ GROUPE

21147

......................................................................................................TMT CRAFTS

21135

.............................................................................MAY SOKIM IMMOBILIER

21147

.........................................................................................................LOGE FATH

21135

................................................................................................... ماكوند كوفي نوي

21147

.................................................................................................FILTERCYCLING

21136

............................................................................................TAHA SUD TRANS

21147

.................................................................................................. PLANETE VAPE

21136

......................................................................................GEOMATIK SYSTEMS

21148

..........................................................................................STE M.E LOCATION

21137

............................................................................................O.R CONSULTING

21148

...................................................................................DHS PRO IMMOBILIER

21137

....................................................................................................COMPAR CAR

21148

..............................................................................................................VITACIM

21137

............................................................................................ Q.A ELEC IMPORT

21149

................................................................................................... ..................AHO

21138

.........................................................................................................ELECTRO IS

21149

................................................................................................RBMB SERVICES

21138

...................................................................................................... STE ZEI AGRI

21149

....................................................................................................سطور بنوماتيك

21139

............................................................................centre care beauty yasmine

21149

..................................................................................PARANINFO ACADEMY

21139

......................................................................................................CHAHD LINE

21150

.................................................................BURO COPY MAROC «BUCOMA

21139

......................................................................................................... BODYRMA

21150

............................................................................................. COMPTOIR PAPY

21140

................................................................. BAMBILA FOOD DISTRIBUTION

21150

.............................................................................................Hazili africa metal

21140

.......................................................................MAZAGAN SERVICES ADMIN

21150

........................................................................................... FONON TRAVAUX

21140

.......................................................................................................IMAR AQUA

21151

..............................................................................................................بننانا كاش

21141

............................................................................................................. افريقا دوم

21151

................................................................................BUSINESS BASMA AFRIC

21141

.............................................................................................................ايتوندكس

21151

....................................................................................................Pépinière Jade

21141

.....................................................................................................NELSON CAR

21152

................................................................................................................YASCAF

21142

.................................................................................. PINK MOTOR SARL AU

21152

.................................................................................................TASSNIM RUGS

21142

.............................................................................................................STE K›gro

21152

............................................................................................................. ETCODIS

21142

........................................................................................ALL IN ONE DESIGN

21152

........................................................................................................LES FILMS 7

21143

......................................................................................................DAMAC SUD

21153

..............................................................................TRANS VENT DE L›OUEST

21143

...........INSTITUT DES METIERS DE L'EXCELLENCE OPERATIONNELLE

21153

...................................................................................SOCIETE MAROC VERT

21143

...................................................................................... BUSINESS ERRAHMA

21153

..........................................................................................RETAIL IT SERVICES

21143

.....................................................................................................INO PROJECT
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21162

........................................................... HAÏR THERAPIE COIFFURE-BEAUTE

21153

.....................................................................................................STE REALTIVE

21163

...........................................................................................................LARODEN

21154

.............................................................................................................رم طرافو2

21163

...................................................................................... KINÉ AL AKHAWAYN

21154

................................................................................................ASIM PRESSING

21163

...................................................................................................MC SANITAIRE

21154

.................................................................................................KASSAL FARMS

21163

.....................................................................LEAD BUSINESS CONSULTING

21155

...............................................................................AFRICAN PACK & LABELS

21164

.............................................................................................................اوروترنزاك

21155

..........................................................................CASA COLLECTION TEXTILE

21164

........................................................................................................EPIC KARIM

21155

..............................................................................LAS PALMAS FM SARL AU

21164

................................................................................ZOMA CONSTRUCTION

21156

..............................................PNEUMATIQUE EL MABKHOUTY SARL AU

21165

............................................................................................................ BEN HAO

21156

................................................................................................. BS SOLUTIONS

21165

........................................................................... BOUSSOUIRE NETTOYAGE

21156

............................................................................................................. super.ma

21165

.........................................................................Trade Intelligence Consulting

21156

............................................................................................. AGEXEA ENERGIE

21166

............................................................................................................AMANATI

21157

........................................................................................................LES FILMS 7

21166

.................................................................................................... TECHNO BEN

21157

........................M&M MILITZER & MUNCH AUTOMOTIVE LOGISTICS

21166

............................................................................................ STE HLM PROMO

21157

......................................................................................ASH TECHNOLOGIES

21166

.......................................................................................... AMALPEX SARL AU

21157

.....................................................................................MOUMENI BROTHER

21166

......................................................GOLF MANAGEMENT ET MARKETING

21157

........................................................................................................ARMAFORT

21167

..........................................................................................CERAMIC NEKOUR

21158

......................................................................................SELLERWAN سيليروان

21167

.................................................................................................................D.NOR

21158

.........................................................................................FRATELLI BUILDING

21167

.............................................................................................................SIGHYAD

21158

.............................................................................................MESSAOUDI LAIT

21167

...................................................................................pneumatique marchika

21159

.......................................................................................................... BST SADIK

21168

......................................................................................................NEW RENOV

21159

............................................................................. ACADEMIE ONE SCHOOL

21168

...........................................................SOCIÉTÉ BEKCH SERVICES SARL AU

21159

............................................................................. ACADEMIE ONE SCHOOL

21168

.....................................................................STE BEKCH SERVICES SARL AU

21159

......................................................LA PERLE DE LA MEDINA» S.A.R.L.A.U«

21168

................................................................. LA MAISON MODERNE DU THE

21160

.......................................................................................TIFELT PROMOTION

21168

......................................................................................... Société DRIJAT FISH

21160

...............................................................................................SOULIKA TRANS

21169

................................................................................ Maimmadi Projet Driss 2

21160

...............................................................PARAPHARMACIE RAWAN GOLD

21169

......................................................LES GLACES BLANCHES D›ESSAOUIRA

21160

........................................................................................... RANIANISS IMMO

21169

............................................................................................... TELDJ CONCEPT

21161

.................................................................................... STE LERHERIBI TRANS

21169

......................................................................................................M2S BEAUTY

21161

...................................................................................STE AL MOLTAKA SARL

21170

..............................................................................................STE OLAD ZIYAN

21161

............................................................................................ Séances Princières

21170

.......................................................................... LA SAUVAGINE DU GHARB

21161

.................................................................................................................TILDAT

21170

........................................................................................... بطوطة بابيي وكرطون

21162

...........................................................................................MJS ELECTRONICS

21171

..........................................ETABLISSEMENT HACHEM IMPORT EXPORT

21162

....................................................................................................JAMRI FRERES

21171

........................................................................................................MELAZONE

21162

.................................................................................................MFOPADUMYA
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21180

.....................................ERRMILI AGRICULTURE BIOLOGIQUE SARL/AU

21171

.......................................................................................................BOUBSI CAR

21180

............................................................................................. TAOUFIKCRONO

21172

................................................................................................................أفريكاوى

21181

..................................................................................................أناضيف كونساي

21172

.......................................................................................................STRATISARK

21181

.................................................................................Sté Cerfs.Blancs Security

21172

.....................................................................................................MYLIFESTYLE

21181

...................................................... »«الشركة نورتن ريال أسطيت ديفلوبمانت

21172

.....................................................................................................FOOD PLAZA

21182

...........................................................................................................لعنب شوب

21173

...........................................................................................HINCOL GZENAYA

21182

......................................................................................................................A 48

21173

........................................................................SOCIETE RIAD AL FOUTOUH

21182

......................................................................................... OZAC IMMOBILIER

21173

................................................... Société RODA HORTISOL MARRUECOS

21183

.................................................................................ALQUIMAROC SARL AU

21173

.......................................................................EUROPE CUISINE LAAYOUNE

21183

......................................................................................MAGHREB SHIPPING

21174

.......................................................................................................SOMARTEM

21183

.........................................................MOB&YAGO FOR BUILDING M&YFB

21174

.............................................................................................POINT.S.RECOUR

21184

................................................................................ ALU EXPRESS BUILDING

21174

.................................................................................................. ABRAJ NADOR

21184

...............................................................................LOGIPRIME TRANSPORT

21175

...........................................................SOCURE TECHNOLOGY COMPANY

21184

...........................................................................................STE HEAVY TRUCK

21175

.........................................SOCIETE DES FILS EXPLOITANT DE CARRIERE

21184

............................................................................ MARRAKECH SOLUTIONS

21175

................................................................................................. GUESTY HOME

21185

................................................................ GRAIN HOUSE INTERNATIONAL

21175

................................................................................................. LITTLE LUXURY

21185

..............................................................................................ANOUAR INVEST

21176

................................................................................... م.م.ذ.شركة نيارهاوس ش

21185

.............................................................................................................S.A.T.D.N

21176

....................................................................................................GLOW CLINIC

21185

............................................................................................................SOBENAL

21176

................................................................................................................. cafsool

21186

......................................................................................................MEDIMMOB

21176

.........................................................................مجموعة مدارس الجوذة العلمية

21186

............................................................ ALTEN DELIVERY CENTER MAROC

21177

................................................................................Audit Nearshore Services

21186

.....................................................................................CLINIQUE FLORANCE

21177

...............................................................................................SUPPORT GLASS

21186

.AFRICALIM ختصارLA NORD AFRICAINE DES ALIMENTS DE BETAIL

21177

.....................................................................................................شركة هاماطيل

21187

.............................................................................................................S.A.T.D.N

21177

..............................................................................................ORIENTAL AUTO

21187

............................................................................................................CAHIMSA

21178

............................................................................................ KSAR MOGADOR

21187

.............................................................................................................S.A.T.D.N

21178

............................................................................................ KSAR MOGADOR

21187

.........................................................................................................SO.DIS.IMP

21178

..............................................................................................................BIBANES

21187

.............................................................................ANOUAR AL MOSTAKBAL

21178

.............................................................................UNLIMITED MARRAKECH

21188

................................................................................ ANWAR GREEN GROUP

21179

............................................................................................BERGERAC TRANS

21188

..................................................................................FIRST QUALITY FOODS

21179

........................................................CAFE RESTAURANT L›AIGLE BLEU sarl

21188

...........................................................................ANWAR DEVELOPPEMENT

21179

..................................................................................... BARAE MINI MARKET

21188

.................................................................................................EXENA MAROC

21179

........................................................................................GROUPE S.H TRANS

21189

......................................................................................................AZUL PECHE

21180

................................................................................................................. I REGIE

21189

...............................................................................................MAROC SAMAD

21180

............................................................................. STE UNIVERS WATER SAIS
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21199

....................................................................................................YARA MAROC

21189

......................................................................................................SE.TRA.SAAD

21199

..............................................................................DYAR GROUPE ESSOUSSI

21189

.........................................................................................A.K.T PRIMOS SARL

21199

.............................................................................................................MED TEX

21190

..........................................................................................SOCIETE BIEN ETRE

21200

.......................................................................................................ROAYA AGRI

21190

.....................................................................................................................STVR

21200

..................................................................................................MH DRO SARL

21190

....................................................................................... ITRAV D›INGENIERIE

21200

...................................................STE APOLLO INTERNATIONAL SARL AU

21190

................................. MOHAMED AMINE LITANDIM ALHAFALAT S.N.C

21200

......................................................................................................AGRI KACEM

21191

..................................................................................TRANS LEOPARD FORT

21200

.............................................................................................REAL ESTATE PRO

21191

................................................................................................ RESTRAME SAFI

21201

...........................................................AU - DELA DE LA MENUISERIE SARL

21191

.........................................................................POLY PIECES EQUIPEMENTS

21201

...........................................................................................................CULTUMA

21191

............................................................................. POLY PIECE EQUIPEMENT

21201

.............................................................LOGISTIQUE TRANSPORT TSOUKI

21192

.........................................ASSAISSE OUZEKA SARL - أسايس اوزيكا ش م م

21202

.............................................................................................. ENFANT LEADER

21192

.........................................................................................................SOLIATRAV

21202

...........................................................................LEAGUE OF BUSINESSMEN

21192

...................................................................................COM›ACTUS Company

21203

.................................................................................................SOCIETE SOSTA

21192

................................................................................................................ CASARI

21203

...........................................................................................................STE OMITI

21193

...............................................................................................LOUJAYNE D'OR

21203

.................................................................. LEILA MANAGEMENT SYSTEME

21193

............................................................................................................بارا بنسودة

21204

.......................................................................TEAM TALENT CONSULTING

21193

...........................................TRANSPORT MESSAGERIE INTERNATIONAL

21204

........................................................................................................OPAL ERGO

21194

...............................................................................HEALTY TRANS SARL AU

21204

..................................................................................................... LA GUSTERIA

21194

.................................................................................... CHEFCHAWN COLOR

21204

......................................................................................... IMMO AL HAMBRA

21194

..............................................................................AMARI ENERGIE SOLAIRE

21205

.................................................................................................. بالست-شركة تر

21195

....................................................................................................A.N BEST CAR

21205

...............................................................................................PERFECT BETON

21195

..........................................................................................STE NARJISS CASH-

21205

................................................................................................LILYA’S JEWELRY

21195

...........................................POWERTECH MANUFACTURER MOROCCO

21205

........................................................................»HERALIS CONSTRUCTION«

21196

........................................................................................ORNX LAAYOUNE 1

21206

.............................................................................................KADMOUNE CAR

21196

......................................................................الشركة املغربية للرخام والجرانيت

21206

......................................................................................HIMAYAT ALBINAYAT

21196

...........................................................................................ORNX BOUJDOUR

21206

...........................................................................................STE MALAK IMMO

21197

.......................................CUSTOMERCY DIGITAL MARKETING AGENCY

21206

................................................................. ALULAB LE COMPTOIE DE L'ALU

21197

................................................................... STE BABA EL OUADGHIRI SARL

21207

...............................................................................HAMADA ET CONSORTS

21197

........................................................................................................BRANDIUM

21207

...............................................................................................PERFECT BETON

21198

....................................................................................................GRAND INOX

21207

.................................................................................................. QUARTZ CARS

21198

.......................................................STE ABATAL MULTISERVICES SARL AU

21207

...............................................................................................................OVALITI

21198

...........................................................................................................PROMORI

21208

........................................................STE TRANS PLANET SERVICES OUJDA

21199

..................................................................................................ESPACE TOURS

21208

.............................................................STE NEGOCE INTERNATIONAL UA

21199

..................................................................................................MSN PHARMA
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21218

..................................................................................................I S A S SARL AU

21208

.........................................................................................MESBAH CONFORT

21218

..........................................................................................................HIBA CLIM

21208

.............................................................................................................. DABYSU

21218

..... LA TANGEROISE DE DEVELOPPEMENT DES SPORTS SCOLAIRES

21208

..................................................................................................STARTECH FAR

21218

..........................................................................NEVEAUX CONSTRUCTION

21209

.......................................................................................... LESASK COMPANY

21219

.......................................................................... ALSINDI S.A.R.L.A.U السندي

21209

..............................................................................................CESTEON TRANS

21219

....................................................................................... RAS RESTAURATION

21210

.....................................................................................OISEAU BLEU LIBERTE

21219

.......................................................................................... IMEGHRI NEGOCE

21210

.................................................................................. E.M.E IMPORT-EXPORT

21219

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

21210

.....................................................ANITA DE PROMOTION IMMOBILIERE

21219

...............................................................................LOCATION JALAL JAMALI

21210

............................................................................PARACOSANTE باراكو سونتي

21220

.........................................................................................MAPARATI SARL AU

21211

....................................................................................................... AGNOMEST

21220

...............................................................................STE AL SALMI TRAV SARL

21211

........................................................................................................ ste HK Gem

21220

.................................................................................................. FATIMI INVEST

21211

...........................................................................GLOBAL HYGIENIC GROUP

21220

..................................................................................SA RECYCLING MAROC

21211

.............................................................................................. PROSPECO SARL

21221

........................................................................................SPICA CONSULTING

21212

..........................................................................................................PACKIMEX

21221

.............................................................................. EWASH INTERNATIONAL

21212

......................................................................................... HOSPITALITY FIRST

21222

..................................................................................................اغاسديس طرافو

21212

...........................................................................................AUTO ECOLE IZZA

21222

..........................................................................................MANAL FMS PRIVE

21212

........................................................................................JMAF PRODUCTION

21222

..................................................................................................URBAGEC SUD

21213

.............................................................................................UNITED INVEST II

21222

...................................................................................SALAMA PROMOTION

21213

...................................................................................................SOBA PROMO

21223

...............................................................................................URBAGEC PREFA

21214

.........................................................................................MOUTAQBAL LOGE

21223

................................................................................................................ASLAYA

21214

.....................................................................................................LUX EXPRESS

21223

................................................................................................................ASLAYA

21214

..............................................................................................DTR SOLUTIONS

21223

................................................................................................................ SOLOG

21215

............................................................................................................2Z IMMO

21223

.........................................................................................م.م.ذCHWI & COOL

21215

................................................SOCIETE ORLEAN PIECES AUTO SARL-AU

21223

........................................................................و.ش.م.م.شWARIUS CONSEIL

21215

................................................................................... SOCIETE MASOC SARL

21224

............................................................................................................CASA CPA

21215

............................................................................................................BRIGANTI

21224

................................................................................................ H.A.K TRAVAUX

21216

.....................................................................SERVICES PLUS & REDACTION

21224

................................................................................................ GROUP FOODS

21216

.................................................................................................بلوه ميلتيسرفيس

21224

..................................................................................MARRAKECH COPIEUR

21216

.......................................................................................................CHML TRAD

21225

...........................................................................................COMMERCE PLUS

21216

....................................................................................................... STE FORBNI

21225

.............................................................................................................E S C O D

21217

................................................................................... MARIMPORT SARL AU

21225

.....................................................................................................COMPUCOM

21217

......................................................................... BERNOULLI SCHOOL PRIVÉ

21225

.............................................................................................................REXABAT

21217

......................................................................................................... CONSYASS

21225

........................................................................................... تعاونية حليب وادنون

21217

....................................................................................CHAHMI-TRANSPORT
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21234

.............................................................................................ASSATA TRAVAUX

21226

........................................................................................... BEST SERبست سير

21234

.................................................. Modern Service Immobilier Construction

21226

........................CABINET CENTRAL CONSULTING AND ACCOUNTING

21235

..............................................................................BENCHEKROUNE DU SEL

21226

........................................................................... KUDLA INVESTISSEMENTS

21235

...........................................................WILAYA CENTER DIVERTISSEMENT

21226

..................................................................................CHANGE TANGER MED

21235

................................................................................................ABRASTAINLESS

21226

..........................................................................................................LUNA FOX

21235

..........................................................................................CAFFE AL TAOIAME

21227

.....................................................................................................DUPA MEDIA

21236

............................................................................................................OULAZER

21227

..................................................................................................................ريسكوم

21236

.......................................................................................OBAIDALLAH IMMO

21227

............................................................................................ STABILITY HOUSE

21237

..................................................................................................... شركة فورباص

21227

.........................................................................................ESSAF PHONE SARL

21237

.................................................................................... SIP SERVICES SARL AU

21228

...................................................BOUGHAZ ALPHA COMPETENCE PRIVE

21237

......................................................................................AU BORD DE LA BAIE

21228

.....................................................................................................AND BLOOM

21237

.................................................................................................DIYAR SANHAJI

21228

...................................................................م.م. شJURIDOM CONSULTING

21238

..................................................................................MEL LOC MARRAKECH

21228

........................................................................................................CIRCLELINK

21238

...........................................................................AMIN ZAKI DISTRIBUTION

21229

..............................................................................................................PROLOT

21238

...................................................................................................DAHBI FRERES

21239

........................................................................................................NAJM CASH

21229

.............................................................................(SATRANI) SARL AU

21239

............................................................................................................NENONA

21229

........................................................................................... DOMAINE BERKIA

21239

....................................................................................STE AWID NOW SARL

21230

..................................................................................................................ريسكوم

21239

.......................................................................................................... SMEATON

21230

.......................................................................................................KHOUCHAR

21240

..................................................... SOCIETE BIK & ONE PARAPHARMACIE

21230

......................................................................................................MNS Logistic

21240

...........................................................................................MOUNTAINIMMO

21230

....................................................................................................... حراكا تيسوس

21240

..................................................................................ALL IN ORGANISATION

21230

....................................................................................................PROESTPSUD

21241

......................................................................................................XO STUDIOS

21231

................................................................................................. TAPISSERIE JTIT

21241

...................................................................................... سما شيكSAMA CHIC

21231

............................................................................... MAIAAKAR IMMOBILIER

21242

.............................................................................................................THE EYES

21231

.....................................................................................PALMAR TRANS SARL

21242

.........................................................................................BEDRANE YOUSSEF

21232

......................................................................................SOUHA PARFUMERIE

21242

..............................................................................................................AIRCOM

21232

...........................................................................................................BEST SIGN

21242

......................................................................................BUS BIO INDUSTRIES

21232

................................................................NPROMARKET INTERNATIONAL

21242

.............................................................................................TRAITEUR BAYETI

21232

..........................................................................................................INOU style

21243

............................................................................................RINCON DEL PAN

21233

................................................................................................................. BATAQ

21243

.................................Société abdou d’éléctricité et énergie renouvelable

21233

...............................................................................................................AIR FIRE

21244

.................................................................................CLIMALUX ACCESSOIRE

21233

............................................................................................FRIO FRUITS SARL

21244

.................................................................................................LIFESTYLE BY M

21233

........................................................................................................PLASTIMOL

21244

...........................................................................SAIDA EL HOURA CHANGE

21234

............................................................................................................URBAGEC

SOCIETE ABERCHAN DE TRAVAUX ET NEGOCE INTERNATIONAL
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21254

............................................................................................................LAKYNZA

21244

............................................................................................ NORDICA INVEST

21255

.............................................................................................................. N.B COS

21244

.......................................................................................................CIBLE VERTE

21255

....................................................................................OCEAN TRANS NORD

21245

..................................................................................................................HI-TEX

21255

..................................................................................... ALMENDROMUNDO

21245

..............................................................................FRATELLI MET MONTAGE

21255

............................................................................................... E-PICERIE VERTE

21245

...............................................................................................................KMJ BIO

21255

.............................................................................LES SCIERIES FAZAZ SARL

21246

..............................................................................................MARMO STONE

21256

..........................................................................................97 صحرا إليت اف اي

21246

..................................................................BRIMMOZAK CONSTRUCTION

21256

................................................................»Sofipar« شركة التمويل واملساهمات

21246

.....................................................................STE TRANS MED B.AISSA SARL

21256

.............................................................................................................YZY MED

21247

.............................................................................MENUISERIE BOIS CHBAR

21256

.............................................................................................................. BAGECIF

21247

.....................................................................................TOTO DISTRIBUTION

21257

....................................................... ETABLISSEMENT PRIVE TARIQ AL ILM

21247

.................................................................................................MARAMI TOUR

21257

.................................................................................................شركة نوفو نتوياج

21248

........................................................................................Rachid multiservices

21257

........................................................................................................S Z PROMO

21248

............................................................................................................LAKYNZA

21257

....................................................................................... O STANDING IMMO

21248

.............................................................................................ADD MEDIA ONE

21258

........................»AUTO ECOLE BNI SAID« مدرسة تعليم السياقة بني سعيد

21248

.......................................................................................... TIZI OUSSEN.COM

21258

..................................................................»LC MARKETING« إل�سي مركوتينك

21249

......................................................................PHARMACIE RACHAD T.A.Z.A

21258

....................................................................»Cofimar« مجموعة املالية باملغرب

21249

.............................................................................................................OD STAR

21258

..............................................ETTAWAB DE PROMOTION IMMOBILIERE

21249

........................................................................................................BODY TIME

21259

............................................................................................CHICHAOUA GAZ

21250

.............................................................................................BOUTIBA BACHIR

21259

..........................................................STE CHOUKRALLAH DISTRIBUTION

21250

............................................................................................................... GC PRO

21259

......................................................................................... ALLTCOW SARL-AU

21250

......................................................................................EMISPHERE GAUCHE

21259

..................................................................................................HOLLANDE BY

21250

.......................................HARIZONA EXPLOITATION DE MINE SARL AU

21260

........................................................................... CLOUD BUSINESS CENTRE

21251

....................................................................................... INSTANT PARA شركة

21260

........................»الشركة املغربية لصنع وتسويق املصبرات الغذائية «صوفاكال

21251

..................................................................................BOUCHERIE BACHKOU

21260

..................................................................................................MOBSSETOUR

21251

................................................................................................ DRINOF TRANS

21260

............................................................................. ش م مBURJ CASABLANCA

21252

....................................................................ميكانيك اي مانتنونس اندوستخييل

21261

........................................................................ ش م مBURJ PRIVATE EQUITY

21252

.........................................................................................CAISSERIE SALTANA

21261

................................................................................. »BROADWAY FITNESS «

21252

.......................................................» OUAD KSSATE BUSINESS » « O.K.B «

21261

.............................................................................................................. SR CARS

21253

..............................................................................................ALASKA ERRAFIK

21262

........................................................................................... MEDINOV AFRICA

21253

........................................................................»SMARSA SHIPPING MTHN«

21262

................................................................................................. FATHI NEGOCE

21253

..........................................................................................................EVENT 365

21262

...................................................................TRANS ABOULKHAIR YOUSSEF

21254

.................................................................................................MENARAPROD

21262

.......................................................................... OUEDGHIRI›S PHY CENTER

21254

....................................................................KAFTAN TO WEARكفطان تو وير

21263

..................................................................................................................SALICE

21254

............................................................................... STE TOUBALI LAAY COM
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21273

.................................................................................. STE: ORAKLE TRAVAUX

21263

........................................................................MDAD TRANSPORT MAROC

21273

......................................................................................GLOBAL CONSTAGRI

21263

.......................................................STE PROJECT NEW SERVICES SARL AU

21273

............................................................................................................ فريدوم برو

21263

...................................................................... SOCIETE HOB AL KHEIR SARL

21273

...........................................................................................................AIR BLAST

21264

.......................................................................................BRIQUETERIE NOUR

21274

...............................................................................CENTRALE DE L›HABITAT

21264

............................................................................STE ORIENTAL PLASTIQUE

21274

..................................................................................... LES CLES DU SAHARA

21264

............................................................STE: AMINE KHALLAF ARCHITECTS

21274

.............................................................................. سيف اكاديمي درايفين سكول

21265

....................................................................SOCIETE KSOURAT INDUSTRIE

21275

..............................................................................................ACT EDUCATION

21265

.....................................................................................ALUKO CONSULTING

21275

.......................................................................................CAFE AIT MANSOUR

21265

.........................................................................................................GHALIA ICE

21275

.................................................................................. ANOUAR RABAT TOUR

21266

............................................................................TRANSPORT BENGHARDA

21275

..............................................................................................................ZAJKOM

21266

.......................................................................................................الحلم العقاري

21276

...........................................................................................TINE ET ZAYTOUN

21266

............................................SOCIETE AIT MHAMMED TRAVAUX DIVERS

21276

......................................................................................................... امازوك اكري

21267

............................................................................................. ت دفلبمنت مغرب3

21276

............................................................................................ODP IMMOBILIER

21267

.......................................................................................................... BV INVEST

21276

.........................................................................................CDS DISTRIBUTION

21267

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

21277

...........................................................................AGGLOMARBRE DE NORD

21268

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

21277

................................................................................................UNIVERS MAJID

21268

....................................................................................................KEMO MEDIA

21277

.........................................................................................GROUPEMENT Z.W

21268

........................................................................................................NADORSKY

21277

..........................................................................................................KAIZEN RE

21268

.................................................................................................. DARAI EVENTS

21278

.................................................................................. WATER BLUE TRAVAUX

21269

................................................................................................................NAMSA

21278

............................................................................................................. وتركومبني

21269

............................................................................................. E2J CONSULTING

21278

.........................................................................................BASORBIT NEGOCE

21269

.....................................SOCIETE NEGOCE INDUSTRIE MULTI-SERVICES

21278

..................................................................................BEN GASTRO SERVICES

21269

...............................................................................................RADICAL TRANS

21279

....................................................... PROTECTION DU CENTREحماية املركز

21270

...................................................................................................GITE TADARTE

21279

..........................................................................................Saadi Centrale Auto

21270

...........................................................................................YANIWEB SARL AU

21279

.......................................................................INSTALLATION ELEC.ERRAFIY

21270

..............................................................................................SOUBASA NOUR

21279

.........................................................................................................برمي مراكش

21271

...................................................................................................CHRAOUI BUS

21280

............م.م. شركة شهرزاد للمغامرات شSHEHERAZADVENTURES SARL

21271

...................................................................................................CHRAOUI BUS

21280

.......................................................................................................BUBBLE LAB

21271

...............................................................................................................37 ساشا

21280

.......................................................................................................رياض دارنوره

21271

..............................................................STE PROPHYTO HAKAM SARL AU

21281

....................................................................................................SONEGFOOD

21271

..................................................................................................MOBSSETOUR

21281

......................................................................................................BRUMARTEX

21272

.............................................................................................NADOR-CONSEIL

21281

......................................................................................................BRUMARTEX

21272

..................................................................................................................ARKIO

21282

......................................................................................................GRIMATERIA

21272

...................................................................................STE: LUKAVE TRAVAUX
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21291

................................................................................................. AGRITROPICAL

21282

..................................................................................................KENLIN CLEAN

21291

........................................................................STE RESTO FOOD ACCEPTER

21282

.......................INTEGRA POUR L›ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION

21292

............................................................................................IMMO SANREMO

21282

...................................................................................................................أكاديمي

21292

..............................................................................................................BLN CAR

21283

...................................................................................... ZINEABIDINE METAL

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE MULTI-SPECIALISEE INTERNATIONAL

21283

....................................................................................BENOUAHI RENT CAR

21292

......................................D’AGADIR SARL Par abréviation CPMSIA

21283

....................................................................................TRAVAUX LAANASSER

21293

.......................................................................اوطيل مناجمنت اند كونسولتينك

21284

.................................................................... BENAMOUR CONSTRUCTION

21293

......................DES PRODUITS D ALIMENTATION GENERALE MOUNA

21284

....................................................................................................QUADRITECH

21293

................................................................................CONCASSAGE AL WIFAK

21284

....................................................................................................ELECTRO TOP

21294

...........................................................................................ILTTIZAMATI.COM

21284

................................................................................................ EIP CNED PRIVE

21294

................................................................................IMPORT EXPORT GADIR

21285

...................................................................................................................SHINY

21294

................................................................................BENTAMA CARبنطامة كار

21285

......................................................... SAFRAN AEROSYSTEMS MOROCCO

INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT CASABLANCA

21285

...............................................................................................LSA INDUSTRIES

21295

.......................................................................................................PRIVE

21285

..................................................................................STE TELE MEDIA SPORT

21295

..................................................... )فينونسياغ مويين بروسند مروك (ف م ب م

21285

..............................................................................................ZITOUNI PLATRE

21295

.........................................................STE TANT FRERES TRANSPORT SARL

21286

..........................................................BERRECHID TRANSFERT ET SERVICE

21296

.................................................................................................شركة باليكا سارل

21286

..................................................................................................TOP FOOD RIF

21296

...............................................................................................ROUTE MARINA

21286

........................................................................................STAR BUSINESS CAR

21296

..................................................................................................SYMA AGENCY

21286

....................................................................................AIT SOUAB PAREBRISE

21296

.............................................................................................BEN SPORTLAND

21287

...........................................................................................................شيماء فيفي

21297

.................................................................WEBPRO DIGITAL SERVICE WDC

21287

................................................................................ اكفاي هيلزAGAFAY HILLS

21297

................................................................... STE CITADINA SHOPS SARL AU

21287

.....................................................................................................MMB EXPERT

21297

.................................................................................................................BRANA

21287

.......................................................................................SOCIETE FRAMI JHM

21298

.....................................ATLAS TRAVAUX NEGOCE ET OEUVRES - ATNO

21288

............................................................................................... CHARICAS S.N.C

21298

..................................................................................... )  م الطاليبي بويلدينغ2 (

21288

........................................ SOCIETE AMAYOUGH POUR ALIMENTATION

21298

.............................................................................. FUTURE CAREER CENTER

21288

......................................................................................ENTREPRISE Lakrama

21299

........................................................................................................FERMAFRIK

21289

......................................................................................................DOMOTECH

21299

...........................................................................................................ROSALMA

21289

.......................................ELEXPERTISE SOFTWAREاالكسبيرستس سوفتوير

21299

................................................................................ KHEMISSET DYAR CASH

21289

...........................................................................................بنحدوش بلونشيسغي

21299

.................................................................................SOLAR GREEN OULMES

21290

..............................................................................................................ايدن كلين

21299

.......................................................................................KOUMAL MULTI STE

21290

...................................................................................................SOCIETE Z.T.H

21300

.......................................................................................................ELMA SNAIL

21290

...........................................................................STE BOUANNI IRRIGATION

21300

...................................................................................................BRICHIS CACH

21291

.....................................................................................................STE STOCDIV

21300

..................................................................................................BEAUTY SEVEN

21291

.................................................................................................................. ادير
. از
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21310

......................................................................................SOLAIRE MAROCAIN

21300

..............................................................BOURAZOUINE IMPORT EXPORT

21310

...................................................................................................ACCESAL SARL

21301

................................................................................................ARTKETING PLV

21310

..........................................................................................................AKOS VRD

21301

......................................................................................TOP GOURMANDISE

21311

....................................................................................................HIDAYA CASH

21301

..............................................................................................CAFE MEJOR DEL

21311

..................................................................................................SAHARA HEITC

21301

.......................................................................LAXA AUTOMOTIVE MAROC

21311

........................................................................ACCO FASHION MA SARLAU

21302

.................................................................................................................. M
. PPF

21312

..............................................................SOCIETE HOTEL JENANE EL HARTI

21302

..................................................................LES ROUTES DE DAR BOUAZZA

21312

...............................................................................................HAMIDAN AMIS

21302

...............................................................................................................DIDITEX

21312

........................................................................................IMPEX CAP SPARTEL

21303

...............................................................................................................DIDITEX

21312

...................................................................................... ALUMINUM AHL FES

21303

....................................................................................................... BASMA CAR

21313

.................................................................................................J-CONFECTION

21303

.......................................................................................TAWZIAAT FAMAWA

21313

..................................................................... STE IMMOBILIERE MAYADINE

21303

..................................................................................MED NURSE ORIENTAL

21313

............................................................................ STE IMMOBILIERE AWISSE

21304

.................................................................................MASS IMPORT SARL AU

21313

................................................................................................. 2SS EXTRA SOL

21304

...........................................................................................  ش م مACADEMED

21314

.................................................................... MLY ABDELKRIM TRANSPORT

21304

.............................................................................................................STE IHAK

21314

................................................................................STE NEKOR STORE SARL

21305

................................................................................................................JHRIMA

21314

..............................................................................L›EMPREINTE D›AYMANE

21305

............................................................................................................... كاملكيس

21314

.....................................................................................L›empreinte d›aymane

21305

..................................................................................................... WHIZ-STEAK

21315

...............................................................................L'EMPREINTE D‘AYMANE

21306

.......................................................................................................SANI AMINE

21315

...................................................................................................WEBSTERKUN

21306

....................................................................................PALAIS EQUIPEMENTS

21315

................................................................................................................VIP LAB

21306

.............................................................................. ZAOUYA GLOBAL TRADE

21315

....................................................................................AUTREMENT AGENGY

21307

.....................................................................INFIRMERIE AMAL HAROUNE

21316

................................................................................................................HILAFIL

21307

...........................................................................................FELEXIA CONSEILS

21316

.................................................................................................الند ميلتيسرفيس

21307

............................................................................ STE VOLUBULUS NÉGOCE

21316

........................................................................................STE ANO.ARI IMMO

21307

.................................................................................................................. .MVIN

21317

....................................................................................................امليموني خدمات

21308

...........................................................................................................LUXE LINE

21317

................................................................................AFRI TURK INVEST SARL

21308

.....................................................................................................E.R CONCEPT

21317

...................................................................................AUDA IT CONSULTING

21308

.................................................................................SOCIETE KENZA HOTEL

21318

............................................................................................إلكتروميكانيك إنرجي

21308

.........................................................OUAKIB TRANSPORT TOURISTIQUE

21318

..........................................................................................................eta travaux

21308

.....................................................................................AL AKHAWAYN PRIVE

21318

.......................................................................................................LAIM IMMO

21309

......................................................................................STE DOMAINE ATTAT

21318

..................................................................................................... VISA CENTER

21309

..................................................................................................ONLY COURSE

21319

..................................................................................STE ATLAS ADERA SARL

21309

.....................................................................................COMATLAV TRAVAUX

21319

...........................................................................................RAYAN PLANCHER

21309

......................................................................................NEON MOTO SPORT
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21328

............................................................................GAYA PHARMACEUTICALS

21319

........................................................................................................ ش م مCAPZ

21328

...........................................................................................NATURAL HEALTH

21319

...................................................................................................... شركة أجيتراب

21329

...................................................................................................STE BLAL AGRI

21319

.............................................................................................FARAJI MINERALS

21329

.......................................................................................KJB PARA COMPANY

21320

................................................................................مخبزة قاعة شاي الحاج الباز

21329

..................................................................................................... HYDRO STEP

21320

............................................................................................. AMAZING FOOD

21329

......... ARCHIRODON GROUP N.V LAAYOUNE BRANCH MOROCCO

21320

................................................................................CHITAOUY IMMOBILIER

21330

................................................................................COMPLEXE LA CAPITALE

21320

..................................................................................................................VIALYS

21330

................... SOCIETE ARAIGNEE POUR INFORMATIQUE ET RESEAUX

21321

.................................................................................................................. .LDO

21330

.................................................................................................................. .نتعلم

21321

................................................................ RANYA PROMOTEUR DU NORD

21330

....................................................................................................MERCAFOOD

21321

................................................................................ ش مXLINKS MOROCCO

21331

................................................................................................PALACE CHAKIR

21321

......................................................................................ILMA FOOD SARL AU

21331

................................................................................................PLANET DREAM

21322

..........................................................................................CONFIDENCECOM

21331

..................................................................................... PETITES-RENT SARL 3

21322

.........................................................STE SAYF GAMING WORLD SARL AU

21331

......................................................................................................G 5 CONSEIL

21322

..........................................................................................AQORAR HUILERIE

21331

............................................................................................................IMSAYOU

21323

.......................................................................STE TRANSPORT DIJON SARL

21332

.............................................................................................غزال اخوان نيكوص

21323

.....................................................................................................ELITE POWER

21332

...........................................................................DIGITAL MOROCCO LAND

21323

.....................................................................................................ELITE POWER

21333

.......................................................................................ALI CONSTRUCTION

21323

.............................................................................. ROTIN AMEUBLEMENT II

21333

.................................................................................................. LOGISTIK ONE

21324

................................................................................ شركة اتالس الصغيرنيكوس

21333

......................................................................................... ADVERTIX SARL AU

21324

..............................................MOROCCAN MINING RESEARCH CENTER

21333

............................................................................................... AYHAM DESIGN

21324

..................................................................STE PONT MAROC TRANS SARL

21333

.................................................................................INTREPID MARRAKECH

21324

..........................................................................................................TASYA CAR

21334

...........................................................................................AMAFTIS SARL AU

21325

.......................................................................................................MBS INVEST

21334

...............................................................................................TRANS DONESK

21325

.............................................................................................................سويت انفا

21334

........................................................................................ MTPM EQUIPMENT

21325

....................................................................... بلين بلونشBALEINE BLANCHE

21334

....................................... )STE MISSORI STAR ALIMENT BETAIL (SMSAB

21325

..........................................................................UNIORTHOMEDICAL PLUS

21335

....................................................................................................OUTGOU BAT

21326

.....................................SOCIETE NEGOCE INDUSTRIE MULTI-SERVICES

21335

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

21326

...................................................................................MEMENTO JOAILLERIE

21335

..........................................................................................................LUXT SARL

21327

................................................................................................................ASTTAY

21336

...................................................................................................... BELHAJ TS2S

21327

................................................................................. VITRASOL ALUMINIUM

21336

................................................................................ste carreaux construction

21327

................................................................................................YOU AIR TRANS

21336

............................................................................................... AMASSINE AGRI

21327

....................................................................................................YAMAN CASH

21336

.....................................................................................................TARDA PALM

21328

................................................................................................ NERCOSSE CAR

21337

...................................................................................................STELLAR CARS

21328

.......................................... ESPACE ALLIMENTATION إسباس أليمنطسيون
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21347

..........................................................................................................LOGISTI24

21337

......................................................................................................GMC AFRICA

21347

.............................................................................Sté PEPINIERE MOSAMEH

21337

....................................................................................................»ER-NEGOCE«

21347

......................................................................................................شركة الدروات

21337

.................................................................................................KOUHAIZ AGRI

21348

...........................................................................................................CRAFTING

21338

.....................INSTITUT SCIENTIFIQUE ESPACE IBNOU NAFISS PRIVEE

21348

......................................................................................................Sté JB MOTO

21338

................................................................. TRANSTOUSA INTERNATIONAL

21348

........................................................................................ ELJIHA EXTINCTEUR

21338

..................................................................................... SEMLALI SOLUTIONS

21348

........................................................................................M.M.I ACCESSOIRES

21338

................................................................................WORLD LINE LOGISTICS

21348

.................................................................................................................BERIAL

21339

..................................................................................................PEP›S HABIBAT

21349

.......................................................................................... ZAR TOLBA S.A.R.L

21339

......................................................................................................»ATAK BETA«

21349

......................................................................................................شركة الدروات

21339

.............................................................»GOLDEN STARS MANAGEMENT«

21349

.................................................SOCIETE MARCHOUHI IMPORT EXPORT

21340

......................................................................... »GROUPE INASS SECURITE«

21349

.............................................................................................................TERA.MA

21340

..............................................................................................................ROSE 10

21350

...........................................................................................WINDON ENERGY

21340

..................................................................SOCIETE SOUINIYA S.A.R.L - A.U

21350

.....................................................................................................TRANZPLACE

21341

..................................................................................AUTOLUXE MHAOUAR

21350

..............................................................................................ALADDIN HOME

21341

.......................................................................................SOCIETE JEAN JORES

21350

............................................................................................................MOHART

21341

..............................LABORATOIRE LAMALMI D›ANALYSES MEDICALES

21351

.............................................................................................................YAAROBI

21342

.........................................................................................DEUTSCHE BEAUTY

21351

................................................................................................LUXOR VILLAGE

21342

.....................................................................................................STE MS INOX

21351

.........................................................................................................LEAN TRAV

21342

...................................................................................................RISCOMAROC

21351

...................................................................MUTAWAKKICONS COMPANY

21342

....................................................... SOCIETE IMMO EL HADDAJI SARL AU

21352

....................................................................................... BEST STAR LOGISTIC

21343

...........................................................................................LA FEE CHOCOLAT

21352

..............................................................................................YH INVESTMENT

21343

...............................................................SOCIETE ENNABBAR IMMO SARL

21352

............................................................................THE 6TH CONCEPT STORE

21343

......................................................................................ESPACE KARAM MRD

21352

.................................................................................................. CAZOD FOOD

21343

.................................................................................................................RIGIDA

21353

.............................................................................................Africa Tiniri Travel

21344

...............................................................................................KHOLTI SERVICE

21353

.............................................................................................. LEAN TRAV SARL

21344

........................................................................................................KINEMARSI

21353

..................................................................................................AIDA NAOURA

21344

.................................................................................... Mayorca diving sahara

21354

..........................................................)LES FRERES EZZAHID( لي فغيغ الزاهد

21345

.................................................................................MARRAKECH VOLAILLE

21354

................................................................................................................ IMETAL

21345

................................................................................................ TENERE RIDERS

21354

................................................................................................................ IMETAL

21345

...............................................................................STELLA BEAUTY SARL AU

21355

........................................................................................................... OLA CLIM

21346

.......... SOCIETE MAROCAINE DE PRODUCTION DE SEMENCES S.P.S

21355

................................................................................................. MZ INDUSTRIE

21346

.......................................ATELIER D›ARCHITECTURE REDA TILSAGHANI

21355

................................................................................................ACTION INVEST

21346

............................................................... GROUPE SCOLAIRE COLIN PRIVE

21355

........................................................................................................... COMAPIR

21346

...................................................................................................... ROSE IMMO
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21363

........................................................................................................AMBRUESO

21355

............................................................................. CDG Invest Infrastructures

21364

..........................................................................................STE BOUAZI DE TD

21356

....................................................................TRANSPORT IT FOR YOU SARL

21364

.................................................... CUSTOMS GLOBAL CONSULTING CGC

21356

...............................................................................................AYIR CONSTRAV

21364

.....................................................................................................ارفنيطرا املغرب

21356

...................................................................................................LEADER SAND

21364

......................................................................................TRANSPORT OURILA

21356

.................................................................................................EL KHAWA CAR

SOCIETE

21356

................................................................................................................. زينب.ف

COMPAGNIE

D

ETUDES

ENVIRONNEMENT

21365

.........GEOTECHNIQUE GEOPHYSIQUE ET GENIE CIVIL CEE3G

21357

................................................................ R2A AGRICOM IMPORT EXPORT

21365

.......................................................STE SMARA MINE TRAVAUX SARL A U

21357

................................................................ R2A AGRICOM IMPORT EXPORT

21365

.............................................................................. INDEED FOOD TRADING

21357

................................................................ R2A AGRICOM IMPORT EXPORT

21365

.................................................................................................................. W
. SO

21357

...................................................................................W.A.T.H.K.O.M INVEST

21366

..............................................................................................................OGIWEB

21358

...............................................................................WILLCOTRAV BATIMENT

21366

.......................................................................................AFRICA NET ENERGY

21358

......................................................................................................PACIFIC HOS

21366

.............................................................................................LEON PEINTURES

21358

......................................................................................STE AUTO AYOUSAM

21367

........................................................................................NEW LIGHT SYSTEM

21358

..............................................................................................ERA MARKETING

21367

...........................................................................NOVO NORDISK PHARMA

21359

......................................ENTREPRISE GENIE ENERGITIQUE DU MAROC

21367

..............................................STE MAESS DE SPORT ET LOISIRS SARL AU

21359

...........................................................................................AGIR VITE SERVICE

21367

...........................................................................................................GRADOLA

21359

..............................................................................................................LIK OLIH

21368

......................................................................................................ESPACE JADE

21359

................................................... CENTRE DE BEAUTE DE DAR BOUAZZA

21368

...................................................................................... AJWAD PIECES AUTO

21360

........................................................................................................AMBRUESO

21368

.................................................................................................... DOHR PROM

21360

............................................................................................. ETEPH ORIENTAL

21368

........................................................................................... التائكي كنستركسيون

21360

..........................................................................................STE ORGOUSMINE

21369

..........................................................................................................WARIT TEX

21361

....................................................................................................... WAFALONA

21369

.............................................................................................SOUSS EGG TRAY

21361

...........................................................................................LOUFELEC GROUP

21369

..................................................................................COCINAS Y REFORMAS

21361

.................................................................................................DOUTIF TRANS

21369

.................................................................................................................. .مخبزة

21361

.................................................................................................DOUTIF TRANS

21369

.........................................................................................................M›LAF FISH

21370

................................................ AUGUSTUS DEVELOPPEMENT - SARL-AU

21361

...........................................................PROFESSIONNELLE SARL AU

21370

..........................................................................................BNY AGRICULTURE

21362

......................................................................................................STE YANEMA

21370

......................................................................... STE MARZOUG EL MILOUD

21362

.........................................................................................سوس فاكتوري ترانس

21370

.................................................................. STE PRIMATO IMPORT EXPORT

21362

...............................................................................................................IAMYTH

21371

.....................................................................AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

21363

......................................م.م. شركة «ريو سكن»شSTE RIO SAKANE» SARL«

21371

............................................................................... augustus developpement

21363

......................................م.م. شركة «ريو سكن»شSTE RIO SAKANE» SARL«

21371

.....................................................................AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

21363

...................................م.م. شركة «مول الزليج»شSTE MALL ZELLIJ» SARL«

21371

.....................................................................AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

21363

........................................................................................................AMBRUESO

STE CONRAD CENTRE DE LANGUE ET DE FORMATION
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21381

.............................................................................................Z ARCHITECTURE

21372

.....................................................................AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

21381

..................................................................................... FARIANA RECYCLAGE

21372

.........................................................................................................SOFASOUL

21382

......................................................................شركة سوبول اسالم ترنسبور روتي

21372

...........................................................................STE GUERCIF COLOR LABO

21382

...................................................................................................AITA SERVICES

21372

............................................................................................... SANAA ET LEIHT

21382

.............................................................................STE LAHCEN DE TRAVAUX

21372

............................................................................................................IMMO 4C

21382

...........................................................STRATEGY AND RISK CONSULTING

21373

............................................................................................................IMMO 4C

21383

...................................................................................IAZZA HOME SARL AU

21373

............................................................................................................IMMO 4C

21383

..............................................................................................TINEMLIL TRANS

21373

.................................................................................................ORTHO YOUSS

21383

........................................................................................................HELMADEX

21373

...................................................PRESTIGE MARRAKECH DEVELEPMENT

21384

..................................................................................................CHARK BETON

21373

............................................................................... SOUKEN TRANSACTION

21384

..........................................................................................................BCK AUTO

21374

........................................................................... SOUKEN CONSTRUCTION

21384

.STE JARY POUR LES PRODUITS COSMETIQUE ET D›HYGIENS SARL

21374

.....................................................................................TANG MASSAGE THAI

21385

.....................................................................................................PAPEL sarl au

21374

....................................................................................... STE GOUMACHE CO

21385

.......................................................................................... AQUABO ENERGIX

21374

...................................................................................... AC ENTERTAINMENT

21385

.............................................................................................PARA JONQUILLE

21375

................................................................................................. ROULE A KECH

21385

......................................................................................... MARBILLA PROMO

21375

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

21386

...................................................................................................FONESOCIETY

21375

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

21386

..................................................................................................... ROOMLAND

21376

.......................................................................................................ZEBRA GEST

21386

..STE LAAYOUNE LEADER IMMOBILIERS ET TRAVAUX DIVERS SARL AU

21376

.........................................................................................................ZBRA GEST

21387

.......................................................................SPARTEL ENGINEERING SARL

21376

......................................................................................... L’AUREN’AISSANCE

21387

......................................................................................................سعد ايموفيبل

21376

......................................................................................... DJORA.K CONCEPT

21387

........................................................................................................SKOU VERT

21377

................................................................................................................. .BAGC

21388

....................................................................................................HALIM EVENT

21377

........................................................................................................ كازا كو ليفينغ

21388

................................................................................................... MAGIC ZIANA

21377

............................................................................................LOCAT-GEAR SUD

21388

..................................................................................Évents service berrechid

21378

............................................................................................FRIK ALUMINIUM

21388

............................................... TRAVAUX DE CONSTRUCTION LAASSIFRI

21378

...........................................................................................................TRAVATLA

21389

........................................................................................MEDICAL TRAINING

21378

................................................................................................................ M
. IAJA

21389

............................................................................................................... A. SSIC

21379

............................................................................................................DECOPIN

21389

.........................................................................................................FALAK CAR

21379

................................................................................................... HBMM FOOD

21390

...............................KHALDI TRAVAUX DE GENIE CIVIL DE L›ORIENTAL

21380

.............................................................................................................مارتراجيك

21390

........................................................................................DYNAMIQUE GARD

21380

................................................................................................................OIMCO

21390

...................................................................................................... ALMA GARD

21380

............................................................................................................IDRI CALL

21390

................................................................................................................. اكسطل

21381

........................................................................................SYSTEMAIR MAROC

21391

.............................................................................................NEW WAY TRADE

21381

.................................................................................................. KELY SERVICES
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21401

.................................................................................................... ROBIOSTORE

21391

........................................................................High Quality Power Morocco

21401

...................SOCIETE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE NICOLE SARL

21391

........................................................................ German Sports Group Tanger

21401

................................................................................................ UNITRANSFERT

21392

...................................................................................................AGRIZMOURE

21402

..........................................................................................GALAXY PET FOOD

21392

............................................................................................SENHAJI SERVICES

21402

........................................................................................................JC CALIDAD

21393

........................................................................................... HALLA SHOPPING

21402

................................................................................... METAL ABOU IMRANE

21393

........................................................... TGN SOCIETE DE TRAVAUX DIVERS

21402

.....................................................................................................SF MONDIAL

21393

......................................................................................................MK PROJECT

21403

..................................................................................................ECORIAD SARL

21393

.................................................................................... SAHARA MARINE SUB

21403

..................................................................................................... ماد آن القصور

21394

...................................................................SOLUTIONS D›AMEUBLEMENT

21403

..................................................................................SOCIETE AFH -SARL-AU

21394

...............................................................................................HOJOUN IMMO

21404

...............................................................................................SOCIETE AGARIS

21394

...........................................................................SOCIETE TRAKETUDE SARL

21404

..................................................................................................LEVAGE METAL

21395

..............................SOCIETE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE NICOLE

21404

.........................................................................................................» ESRYOU «

21395

..............................................................................................................رخام تنغير

21405

................................................................................ LES FLEURS D›ANTOINE

21395

............................................................................................................... LUCLAC

21405

...................................................................................... LEBANON TRAVAUX

21396

.............................................................................SOCIETE DRISS DU NORD

21405

..................................................................................................2Z.CHANTIERS

21396

................................................................................. EASY TOOLS MAGHTEB

21406

....................................................SOCIETE TAOUNATE LAKCHOUR CASH

21396

...................................................................................................HOJA PROMO

21406

......................................................................................OUZAOUA TRAVAUX

21396

....................................................................................................VOLTA IMMO

21406

..................................................................................AMRASSOURI SARL-AU

21397

..............................................................................................ALUM MONDIAL

21406

......................................................................................................EL HADI ABD

21397

...................................................................................................... BAB EZZINE

21407

....................................................................ZOUZANE ACCESSOIRE AUTO

21397

..................................................................................PARA NADINE LAUREN

21407

.................................................................................STE TOUSTOUS TRAVEL

21398

........................................................................... POLYCLINIQUE DU SOUSS

21407

.............................................................................................................DFG CAR

21398

......................................................................................NOUTEB CONTROLE

21407

..................................................................................................INEESPHARMA

21398

..........................................................................................STE DANILUX SARL

21408

.......................................................................................................ADRASTRAC

21398

....................................................MARRAKECH GOURMET INVESTMENT

21408

......................................................................MOTHER & DAUGTHER SARL

21399

......................................................................................................RIM MAROC

21408

....................................................................................................... MOTO WAY

21399

......................................................................................................RIM MAROC

21409

....................................................................................................... MOTO WAY

21399

............................................................................................................... كالتي فور

21409

................................................................................................ سنوف ايمو مروك

21399

..............................................................................STE SAHARA TIJARA SARL

21409

.......................................................................................................... FASLY CAR

21400

....................................................................F&M Mafco Morocco LLC SARL

21409

..................................................... LE VERGER DE BOIS DE LUXE ET TOUR

21400

..................................................................................VERSION MARRAKECH

21410

.............................................................................................ELEGANZA AUTO

21400

............................................................................................................SOLINAGI

21410

..................................................................................................FIRST LADAINE

21400

............................................................................... STE VOIRIMOU SARL AU

21410

.................................................................................................ايندوس تكنولوجي

21401

................................................................................................... KARTNER LLD
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21419

.....................................INTERNATIONAL BUSINESS NETWAY SYSTEME

21410

......................................................................................................MED GOCAR

21419

......................................................................FISHMANIA MAROC SARL AU

21410

...................................................................................................RAZZA TRANS

21419

.................................................................. MED MANAGEMENT SÉCURITÉ

21411

........................................................................................................موسموس راغ

21420

..................................................................................................................بروسين

21411

..................................................................................................كونتينوطال سيل

21420

...............................................................................................STE AMNAY CAR

21411

................................................................................................BABEL TAMARIS

21420

..........................................................................................STE SUPERINNOVE

21412

................................................................................................BINA PREMIUM

21420

............................................................................... STE KHADAMAT FERKLA

21412

............................................................................BENYAHIA DE MATERIAUX

21420

..................................................................................و.ش.م.م.شLOS POLLOS

21412

........................................................................... STE FIRST AGRI TISSA SARL

21421

............................................................................................................ENVIPRES

21412

.....................................................................AFRIC CHIME & CONSULTING

21421

..........................................................................................................L›écurie 28

21412

.......................................................BINA DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

21421

........................................................................................................ Rike conseil

21413

...........................................................................................................OXY VILLE

21422

.....................AYFARA HOLDINGS LIMITED SARL D›ASSOCIE UNIQUE

21413

.............................................................................................................IMMOXY

21422

....................................................................................................... ELVA MODE

21413

..........................................................................................NOMAD CONSULT

21422

.................................................................................................. UTOPICS SARL

21413

..................................................................................................BEL & RA CARS

21423

....................................................................................................TOP PHARMA

21414

........................................................................................الشركة العقارية بيكانير

21423

....................................................................MEDICOM HEALTHCARE SARL

21414

..........................................................................................................AM STUDY

21423

....................................................................INTERMEZZO RESTAURATION

21414

......................................................................................... YILDIRIM MOBILYA

21423

........................................... NATIONS DE LA TRADUCTION ET SERVICES

21414

.........................................................................................................AGROSSAR

21424

................................................................................................................. DISOIL

21414

................................................................................................PHYTOMASSAR

21424

....................................................................................LAB SERVICES MAROC

21415

.........................................................................................................BAROUBID

21424

....................................................................................LAB SERVICES MAROC

21415

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

21424

......................................................................................................TICHNITALIA

21415

........................................................................................برو أغرو دستريبوسيون

21424

.........................................مؤسسة عقبة ابن نافع للتربية و التعليم الخصو�صي

21416

...................................................................................GREEN TOUBKAL AGRI

21425

..............................................................................................ste ank call sarlau

21416

....................................................................................HISTOIRE DE MAISON

21425

.................................................................................................الصفاء ملتي تراف

21416

.....................................................................SOCIETE AZROU ALUMINIUM

21425

.............................................................................. ENTRELITE CONSULTING

21416

...........................................................................................................BARBESSE

21425

.......................................................................................................................بكافي

21417

........................................................................................................DESIGN ME

21426

................................................................................................ ERGI MED SARL

21417

.........................................................................AL YUSR HOLDING II S.A.R.L

21426

.............................................................................................GUSTAVO TRANS

21417

....................................................................................GHIZISMA S.A.R.L. A.U

21426

................................................ELECTRICAL MAINTENANCE SOLUTIONS

21418

....................................................................YAFIMOTO SOFTWARE S.A.R.L

21427

........................................................................................................... MADELEC

21418

............................................................................................................AN-TRA-S

21427

......................................................................................................MEL DESIGN

21418

.................................................................................................................TALIZA

21427

............................................................................................................... COGIEC

21419

..................................................................................................................بروسين

21427

...................................................................................BAZAR CARROSSERIES

21419

.................................................................................................MEDIA REGYAS
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21436

..............................................................................................................INANOU

21428

.................................................................................................KASSAL FARMS

21436

..........................................EXCELLENT COMPANY TO OPPORTUNITIES

21428

............................................................ HALAWAYAT MALKASH ALSHAAM

21437

.............................................................................................LES NUITS DE FES

21428

...........................................................BENYAAGOUB ENTREPRISE CHARK

21437

....................................................................TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l

21428

..............................................................BENYAGOUB ENTREPRISE CHARK

21438

........................................................................GROUP HASSINE INDUSTRY

21429

..............................................................BENYAGOUB ENTREPRISE CHARK

21438

................................................................................................SEELA TRAVAUX

21429

.............................................................................. AZZEDDINE IRRIGATION

21438

...............................................................................................CASH SINCERITE

21429

...............................................GROUP INVESTMENT FUND REAL ESTATE

21438

...............................................................................Sté: AISSA PARA.SARL.AU

21429

.............................................................................................................. IRRIGZA

21439

...................................................STE VIRIDIS ENGINEERING SOLUTIONS

21430

......................................................................................................MEK GLASSE

21439

......................................................................................................PARA ALMAS

21430

.......................................................................................AROM EXCELO CAFE

21439

.....................................................................................STE EL POMELO SARL

21430

..........................................................................................................GET PLACE

21440

..................................................FAMBY DISTRIBUTION ET EQUIPEMENT

21430

......................................................................GREEN PATH MEDIA SARL AU

21440

.............................................................................................CASH AIN BAYDA

21431

........................................................................................................AKKYCONF

21440

.................................................................................................PRETTY LOOKS

21431

..................................................................................AZD WORD TECH SNC

21440

.................................................................................................PRETTY LOOKS

21431

............................................................................................... IGETIS SERVICES

21441

................................................................................................................FADETA

21431

....................................................................................................DIGITAL SOFT

21441

....................................................................................................CASTA GLORY

21432

........................................................................................FATIHASNA SERVICE

21441

......................................................................................EPSILON IT SERVICES

21432

.............................................................................................STE E.G.I.T.C.ELEC

21442

.................................................................................................................. .VEXIS

21432

..................................................................................DIAPHORMA PHARMA

21442

................................................................................................... STE BAGNEUX

21432

..............................................................................................................HEZZAZ

21443

..................................................................MOUHIB FRERES PROMO-IMM

21432

...........................................................................................RIAD PACHAVANA

21443

.......................................................................................................Z.M.KOPAN

21433

...........................................................................................RIAD PACHAVANA

21443

............................................................................................... BLACK OIL SARL

21433

......................................................................................... EL BAHRI ETANCHE

21443

...............................................................................KWIKA SERVICE SARL AU

21433

..............................................................................................................JAD DAK

21444

..................................................................................LIN HOLDING SARL AU

21434

.............)INTERNATIONAL MEDICAL INSTITUTE PRIVATE SARL (IMIP

21444

................................................................................................ AVINCI MAROC

21434

......................................................................................................CHEKHI CAR

21444

..........................................................................................شركة املفتاح سرفيس

21434

.......................................................................................................SIGMA BETA

21444

..........................................................................................................ROZANOX

21434

...........................................................................................SOCIETE SOGECOI

21445

..............................................................................................POLYLOGEMENT

21435

...........................................................................................SOCIETE SOGECOI

21445

................................................................................................ FEDDOULI PRO

21435

.............................................................................. STE GLOB TECHNOLOGY

21445

.........................................................................................ORBIS CAR RENTAL

21435

................................................................................................MAFRA DISTRIB

21446

.........................................................................................ORBIS CAR RENTAL

21435

............................................................................ PANAME SAINT GERMAIN

21446

................................................................................................................. Digitav

21436

.......................................................................................................SIGMA BETA

21446

........................................................................................................RIAD ELIZZI

21436

...............................................................................................ISTITMAR SAFAE
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21455

........................................................................................FATIHASNA SERVICE

21447

............................................................................................................شركة النور

21455

.............................................................................................................VIESPOIR

21447

.........................................................................................OLEANDRA INVEST

21455

........................................CENTRE PRIVE DE SOUTIEN LAAYOUNE SARL

21447

...................................................................................................STE NBN INFO

21456

...................................................................................................... UNIVERKEM

21448

....................................................................................................Brobuil maroc

21456

..........................................................................GREEN ATLANTIQUE AGRO

21448

.........................................................................................OXYKIM MAGHREB

....................................................................STE ALAHYANE D›EMBALLAGE

21448

............................................................................................... COTE BIEN ETRE

21456

21448

.............................................................................. SOCIETE MBKL TRAVAUX

21457

................................................................................................ASMAK MARTIL

21448

.............................................................................. SOCIETE MBKL TRAVAUX

21457

............... BENNALA DE CONSEIL, MANAGEMENT ET COMPTABILITE

21449

.............................................................................. AZZEDDINE IRRIGATION

21457

.................................................................................................................LEALEX

21449

..........................................................SOCIETE AL ADARISSA ISKANE SARL

21458

......................................................................................................BRUMARTEX

21449

.....................................................................................................................إعمار

21458

.....................................SOCIETE DU DOMAINE DES AIT BOURZOUINE

21449

.......................................................STE LE QG-BRUNCH & GAMING شركة

21458

............................................................................AGAFRIC IMPORT EXPORT

21450

.............................................................................. SOCIETE MBKL TRAVAUX

21458

...................................................................................IDRISSI STAR SERVICES

21450

.............................................................................................................ouda cars

21450

.........................................................................................MARA ARCHITECTS

21459

...........................................................................................................FRIGUIME

21450

......................................................................................... WIDSLINE SARL AU

21459

......................................................................................جيكاجافي أطالس أس أل

21451

................................................................................................. IMOSC GROUP

21459

..........................................................................................JANNAT BIO BERRY

21451

............................................................................................................سمافيربات

21460

................................................................................ GOLDEX COSTA GUELIZ

21451

..................... FIELDCORE SERVICE SOLUTIONS MOROCCO BRANCH

21460

...................................................NORD-WEST FRANCE IMPORT EXPORT

21451

............................................................................................................بارك.أش.ج

21452

............................................................................................................سمافيربات

21452

......................................................................... صيدلية العشوري سطاد ظونور

21452

.................................................................................................BAB ATLAS CAR

21452

.....................................................................................................LIYAN TRANS

21453

............................................................................................ STE RIFMACO sarl

 إعالنات قضائية- .II
21461

.....................................................................................املحكمة التجارية بالرباط

21453

................................................................................... STE SMART CHANTIER

21461

................................................................................... املحكمة االبتدائية بتيفلت

21453

...........................................................................................AZROU HOLDING

21461

................................................................................. املحكمة االبتدائية بخريبكة

21453

.......................................................................... LISI AUTOMOTIVE TANGER

21461

...................................................................................املحكمة االبتدائية بتيزنيت

21453

.................................................SOCIETE TRAVAUX D’ENVIRONNEMENT

21462

...........................................................................املحكمة االبتدائية بسيدي بنور

21453

................................................................................BACHA COFFEE TANGER

21454

....................................................................................... SOIERIE BENLEMLIH

21462

..........................................................................املحكمة االبتدائية بقصبة تادلة

21454

................................................................................ STE MISSOUR TRAVAUX

21462

................................................................................ املحكمة االبتدائية بوادي زم

21455

.................................................SOCIETE TRAVAUX D’ENVIRONNEMENT

21462

...............................................................................املحكمة االبتدائية بالقنيطرة

21455

.................................................SOCIETE TRAVAUX D’ENVIRONNEMENT
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 - .IIIإعالنات إدارية

صفحة

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم التعديلي املنشور نصه في الجريدة الرسمية
عدد  5724بتاريخ  13يوليو  2022والذي يعلن أنه من املنفعة العامة

بنك املغرب ...........................................................................................................

21463

إعالن عن وضع ونشرمشروع مرسوم يعلن أنه من العامة تزويد مدينة سيدي

 الدار البيضاء (جماعة كدانة) وتنزع بموجبه ملكية القطع األرضيةالالزمة لهذا الغرض ،من أجل إلغاء نزع ملكية القطعتين األرضيتين

افني باملاء الصالح للشرب انطالقا من محطة التحلية أكلو ،الجماعة

رقمي  35و ............................................................................................47

الترابية أكلو ،إقليم تيزنيت وتنزع بموجبه ملكية القطع األرضية
الالزمة لهذا الغرض.................................................................................

تقوية تزويد مدينة سطات باملاء الشروب انطالقا من قناة الدورات

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من العامة تزويد مركز تيسة
21465

والجماعات املجاورة باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد ادريس

إعالن عن وضع ونشرمشروع مرسوم يعلن أنه من العامة تزويد مركزتافراوت

األول وتنزع بموجبه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض .............

والدواوير التابعة لدائرة تافراوت باملاء الصالح للشرب ،الجماعة

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من العامة تزويد مركز تيسة

الترابية تافراوت ،إقليم تزنيت وتنزع بموجبه ملكية القطع األرضية

والجماعات املجاورة باملاء الصالح للشرب انطالقا من سد ادريس

الالزمة لهذا الغرض.................................................................................

21469

21470

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

والقضائية واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد جماعة أيير باملاء
الشروب وتنزع بموجبه القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض...................

21515

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور بالجريدة الرسمية عدد 5327

مدينة سطات باملاء الشروب انطالقا من قناة الدورات  -الدار

بتاريخ  3ديسمبر  2014واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد

البيضاء وتنزع بموجبه ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين

تقوية خزان أوالد بوغادي باملاء الصالح للشرب انطالقا من القناة
21471

املائية لبوجنيبة........................................................................................

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من العامة تقوية تزويد مدينة

إعالن عن إيداع ونشر مشروع مرسوم يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي

سطات باملاء الشروب انطالقا من قناة الدورات  -الدار البيضاء

باستغالل الفوسفاط وإقامة منشآت ألجل ذلك وتنزع بموجبه ملكية

وتنزع بموجبه ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض .........

21478

عدد  5499بتاريخ  21مارس  2018الخاصة باإلعالنات القانونية

سطات باملاء الشروب انطالقا من قناة الدورات  -الدار البيضاء وتنزع

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

األول وتنزع بموجبه ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض .............

21476

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم التعديلي املنشور نصه في الجريدة الرسمية

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من العامة تقوية تزويد مدينة

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

21475

21472

القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بإقليم الرحامنة .............................

21516

21517
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20995

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية
يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهارالقانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.
 - .Iإعالنات قانونية
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
SOCIETE B DEUX O
الضبط باملحكمة اإلبتدائية
SARL AU
بمقت�ضى محضر الجمع العام بقصبة تادلة تحت عدد  123بتاريخ
اإلستثنائي لشركة  20 SOCIETE Bأكتوبر .2022
 DEUX O SARL AUاملصادق عليه
2P
بتاريخ  30سبتمبر  ،2022تقرر
ما يلي :
FINANCAL BUSINESS CONSULTING
GROUP
بحكم النتيجة السلبية (مجموع
LA COMPETENCE POLYVALENTE AU
العجز) التي بلغ مجموعها حوالي
SERVICE DE L’ENTREPRISE
 7049.00درهم ونظرا لكون رأسمال
COSUMATRADE
الشركة حوالي  100.000.00درهم،
فقد تقرر إرجاع ما تبقى من رأسمال
شركة مساهمة
الشركة لفائدة الشركاء .92.951
رأسمالها  15000.000 :درهم
إعالن عن إنتهاء عملية حل
املقراإلجتماعي 8RUE EL :
وتصفية الشركة ،وبالتالي تبرئة ذمة
MOUATAMID IBNOU
مسيرالشركة السيد اوزملاط عثمان،
ABBAD ROCHES NOIRES
الذي أسندت إليه هده املهمة.
CASABLANCA
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية السجل التجاري عدد 385665 :
تغييراإلسم التجاري
بقصبة تادلة تحت عدد  118بتاريخ
 13أكتوبر .2022
بموجب املحضر العام اإلستثنائي
بتاريخ
املنعقد
 1 Pللمساهمين
 20سبتمبر  ،2022تم اتخاذ
ECO TOP TRANS
القرارات التالية :
SARL AU
تغيير اإلسم التجاري للشركة
نشرإعالن قانوني
بمقت�ضى املحضر املصادق عليه ليصبح .GREEN TECH
تغيير الفصل  2من النظام
من طرف الجمع العام اإلستثنائي
لشركة  ECO TOP TRANS SARLاألسا�سي للشركة.
 AUبتاريخ  26سبتمبر  ،2022تقرر
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
ما يلي :
الضبط باملحكمة التجارية
تحويل املقر اإلجتماعي للشركة بالدارالبيضاء بتاريخ  27أكتوبر
املذكورة من حي بودراع بلوك  2022 3تحت عدد .843600
الزنقة  11الرقم  1134قصبة تادلة،
عن النسخة والنص
املسير
إلى العنوان التالي حي بودراع بلوك1
3P
الزنقة  5الرقم  71قصبة تادلة.

FINANCAL BUSINESS CONSULTING
السيد العروي ابراهيم.
GROUP
السيد الحبابي خليل.
LA COMPETENCE POLYVALENTE AU
السيد باشوري محمد.
SERVICE DE L’ENTREPRISE
السيد البركة محمد.
COOPERATIVE DE
السيد الرفيق يونس.
STOCKAGE DES CORPS
السيد حسيني مصطفى.
GRAS BRUT AU MAROC
السيدة درمومي ملياء.
COSTOMA
السيد امصروي حسن.
شركة مساهمة
اإلبقاء على شركة FBCG SARL
رأسمالها 5.400 :درهم
املمثلة من طرف السيد محمد
املقراإلجتماعي 2RUE D’AZROU :
الكريمي كمدقق حسابات ملدة ثالث
CASABLANCA
سنوات.
السجل التجاري عدد 17437 :
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
استقالة وتعيين
الضبط باملحكمة التجارية
بموجب محضر الجمع العام
بالدارالبيضاء بتاريخ  19أكتوبر
املنعقد بتاريخ  24يونيو  ،2022تم
 2022تحت عدد .841979
اتخاذ القرارات التالية :
عن النسخة والنص
قبول استقالة السيدة فاطمة
املسير
الزهراء الخليفي من منصبها
4P
كمتصرفة.
املصادقة على تعيين متصرفين
WENEK INVEST
السيد ابراهيم العروي والسيدة ملياء
شركة ذات املسؤولية املحدودة
درمومي.
بمساهم وحيد
بموجب محضر الجمع العام رأسمالها اإلجتماعي قدره 10.000 :
العادي اإلستثنائي املنعقد بتاريخ
درهم
 24يونيو  2022تم اتخاذ القرارات املقراإلجتماعي  15 :شارع األبطال
رقم  4أكدال الرباط
التالية :
تخفيض رأسمال الشركة ورفعه
بالغ تأسيس
إلى  300.000.00درهم.
عمال بعقد خاص تم توقيعه في
تغيير شركة  COSTOMAمن  21سبتمبر  ،2022تم تأسيس شركة
شركة مجهولة اإلسم ذات رأسمال ذات مسؤولية محدودة بمساهم
متغير إلى شركة مجهولة اإلسم ذات وحيد تتمثل خصائصها فيما يلي :
رأسمال ثابث .
شكل الشركة  :شركة ذات
اإلبقاء على مناصب املتصرفين املسؤولية املحدودة بمساهم وحيد.
التسمية .WENEK INVEST :
التاليين ملدة  6سنوات.
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أهداف الشركة  :الغرض من
الشركة سواء في املغرب أو الخارج
لصالحها أو نيابة عن الطرف الثالث:
توفيرخدمات اإلستقبال واإلرشاد
للشركات العامة أو الخاصة لألفراد
واملهنيين ،التأجير املوسمي أو غيره
للمباني والخدمات الشخصية تنظيم
الفعاليات ،والندوات واملؤتمرات
لألفراد والشركات ،نشاط إدارة
األجور وإدارة املنشأة ،املساعدة
في تشغيل أو إدارة مؤسسة تجارية
أو أي شخص طبيعي ،أو املساعدة
في إدارة شؤون أو وظائف شركة
أو املساعدة في اإلتصال ،اإلستحواذ،
اإلكتتاب ،اإلدارة والتصرف بأي
شكل من األشكال جميع األسهم
واألوراق املالية في جميع الشركات
أو الجهات القانونية املنشأة
أو قيد اإلنشاء ،املغربية أو األجنبية،
أنشطة اإلستشارات والتدريب
للشركات كجزء من غرض الشركة
أو أي نشاط ثانوي ،دراسات إمكانية
في جميع املجاالت الغير املنضمة،
إدارة املمتلكات والعقارات،
استيراد وتصدير ،الترويج العقاري
والسياحي ،التصنيع املسبق ،وبشكل
عام جميع املعامالت التجارية واملالية
املنقولة أو العقارية املتعلقة بشكل
مباشر أو غير مباشر بالغرض املذكور
أعاله والتي تسهل في تنمية تحقيقه
وتوسيعه.
املقراإلجتماعي  15 :شارع األبطال
رقم  4أكدال الرباط
املدة  :تم تحديد مدة الشركة في
 99سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في
السجل التجاري.
املساهمات  :تمت املساهمة في
الشركة بمبلغ نقدي قدره 10.000
يمثل إجمالي  رأس مال الشركة.
الرأسمال اإلجتماعي  :مبلغ
10000درهم ،مقسم إلى  100سهم
بقيمة إسمية  100درهم مكتتب
بالكامل ومدفوع في حدود رأس املال

ومخصص بالكامل إلى الشريك
الوحيد السيد بورقعة محمد علي  
عزيز جزائري الجنسية من مواليد
 13يوليو  1979في مليانة ،حامل
لجوازالسفررقم  156862516مقيم
في  214شارع شرشالي عبد القادر
 44000مليانة والية عين الدفلة
الجزائر.
املسير  :ابتداء من اآلن سيتم
تسييروإدارة الشركة من طرف السيد
بورقعة محمد علي عزيز جزائري
الجنسية من مواليد  13يوليو1979
في مليانة ،حامل لجواز السفر رقم
 156862516مقيم في  214شارع
شرشالي عبد القادر  44000مليانة
والية عين الدفلة الجزائر.
اإليداع القانوني  :رقم التقييد في
السجل التجاري بالرباط 163517
بتاريخ  26أكتوبر .2022
من أجل التلخيص والنشر
التسيير

5P

REZOUKI PROMO

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد الجمع العام
بتاريخ
املنعقد
التأسي�سي
 19أكتوبر  2022تم  تأسيس شركة
 REZOUKI PROMOباملواصفات
التالية :
التسمية STE REZOUKI . :
.PROMO
عنوان املقر اإلجتماعي    :محل,1
القطعة رقم  244تجزئة رياض
الزهور املرجة فاس.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000.00درهم مكون من 1000
حصة بقيمة    100درهم للحصة
الواحدة.
ز
 -500حصة للسيد  :ر وقي أحمد  
الساكن برقم  7زنقة  19بلوك ب حي
كريو زواغة فاس.
 -500حصة للسيد  :رزوقي محمد   
الساكن برقم  7زنقة  19بلوك ب حي
كريو زواغة فاس.
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غرض الشركة :
 اإلنعاش العقاري . األشغال املختلفة أو البناء. اإلستيراد والتصدير.  التسيير:
  للسيد رزوقي احمد.
  والسيد رزوقي محمد                           .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة    : 99سنة ابتداءا من
تقييدها بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية بفاس  
بتاريخ  27أكتوبر 2022تحت رقم
 4431وتم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري تحت رقم  .74339
6P

APLENTY TRANS

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد الجمع العام
التأسي�سي املنعقد بتاريخ    4أكتوبر
 2022تم تأسيس   شركة   APLENTY
TRANSباملواصفات التالية :
التسمية STE APLENTY . :
. TRANS
عنوان املقر اإلجتماعي    :الشقة
 10عمارة   433تجزئة عرصة الزيتون
 1الضحى  طريق عين الشقف فاس.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000.00درهم مكون من 1000
حصة التي تمتلكها السيدة حسون
سعيدة الساكنة برقم  70حي الوحدة
بنسودة فاس.
غرض الشركة:
 التجارة في مواد التنظيف   .اإلستيراد والتصدير. التسييرللسيدة :حسون سعيدة.
املدة التي تأسست من اجلها
الشركة    : 99سنة ابتداءا من
تقييدها بالسجل التجاري.

تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية بفاس  
بتاريخ  24أكتوبر 2022تحت رقم
 4376وتم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري تحت رقم  . 74285
7P

SAMATI INTER TRANS

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد الجمع العام
بتاريخ
املنعقد
التأسي�سي
 3أكتوبر  2022تم   تأسيس
شركةSAMATI INTER TRANS .
باملواصفات التالية :
التسمية STE SAMATI INTER  :
.TRANS
عنوان املقر اإلجتماعي    :الطابق
الثاني القطعة    115العنبرة  1س2
طريق عين السمن فاس.
الشركة
رأسمال
مبلغ
 100.000.00درهم مكون من 1000
حصة بقيمة    100درهم للحصة
الواحدة.
 -500حصة للسيد بكوري عبد
العالي الساكن بإقامة طرابلس رقم
 69زنقة واد أم الربيع النرجس س
فاس .
 -500حصة للسيدة العمراني
نزهة الساكنة باملجمع الحسني
 3اقامة تيسير  1طابق  4رقم 33
اجزناية طنجة .
غرض الشركة:
 نقل البضائع لحساب الغير . اإلستيراد والتصدير.التسيير   للسيد :بكوري عبد
العالي                       .
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة    : 99سنة ابتداءا من
تقييدها بالسجل التجاري.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
ضبط املحكمة التجارية بفاس  
بتاريخ  25أكتوبر 2022تحت رقم
 4389وتم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري تحت رقم  .74297
8P
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DIGITIS

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بتاريخ  10أكتوبر  2022بالرباط قد
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
تحمل الخصائص التالية:
التسمية .DIGITIS :
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة شريك وحيد.
الهدف اإلجتماعي :
 اإلعالميات الرقمية والتكوين.
رأسمال الشركة 100000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة السيدة
مريم قاسوم  1000حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي وضع السجل
التجاري .
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املسيرة  :السيدة مريم قاسو.
رقم التقييد بالسجل التجاري
 129653رقم السجل التجاري
 163455باملحكمة التجارية الرباط.
9P

SCEPTRUM TRAVAUX ET
SERVICES
SARL

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
يوم  28أكتوبر  ،2022تمت صياغة
القانون التأسي�سي لشركة محدودة
املسؤولية لها الخصائص التالية :
التسمية SCEPTRUM :
. TRAVAUX ET SERVICES SARL
الهدف :
أعمال نجارة األملنيوم.
املقراإلجتماعي  14 :زنقة األشعري
الشقة رقم  4أكدال الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيس الشركة.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في مبلغ  100.000درهم.

اإلدارة  :عهد تسيير الشركة
للسيد منيربقالي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
غاية  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني وتسجيل
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .129812
10 P

L.SEHA.T

شركة ذات مسؤولية محدودة
املقراإلجتماعي  :زاوية شارع طارق
ابن زياد وشارع ابن سينا رقم العمارة
 166الطابق األول مسيرة  2تمارة
سجل تجاري تمارة رقم 137529 :

تعديل

والسيد بلمو محمد الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية عدد
 A419935والذي كان يشتغل باملقهى
كمسير أجير منذ  2006إلى غاية 26
أبريل  2017تاريخ توقيع عقد التسيير
الحرموضوع النشر.
يعتبر  السيد محمد بلمو
املسير الوحيد للمقهى موضوع
األصل التجاري املشار إليه أعاله
بموجب العقد التوافقي الذي
حددت فيه مسؤولياته املدنية كما
يخوله صالحية إبرام وفسخ عقود
العمل للمستخدمين وكذلك اتخاذ
كل القرارات التي تتضمن السير
العادي والقانوني للمحل موضوع
العقد حسب املادة  153من قانون
اإللتزامات والعقود.
مدة عقد التسيير مفتوحة وغير
محددة.
يسجل بالسجل التجاري
للمحكمة اإلبتدائية بسال.
12 P
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الرأسمال  :محدد في 100.000
درهم مقسم إلى  1000حصة كل
واحدة تساوي  100درهم محررة
بالكامل وأسندت بأكملها لشركة
 DATAMARS SAشركة خاضعة
القانون السويسري برأسمال قدره
 5.577.620.00فرنك سويسري
ويقع مقرها في LAMONE,VIA
INDUSTRIA 166814 CANTON
 ،DU TESSINسويسرا ،مسجلة في
السجل التجاري تحت رقم CHE-
.106.245.144
تسير الشركة  :تسير الشركة
ملدة غير محدودة من طرف املسير
الوحيد.
السيد كيليان روميرو بيجوان،
الجنسية اإلسبانية ،الحامل لجواز
السفررقم .PAL563665
املدة  99 :سنة ابتداء من يوم
تسجيلها في السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
األرباح  :يوزع الصافي بعد اقتطاع
 % 5لفائدة اإلحتياط القانوني يصبح
هذا اإلقتطاع غير ضروري عندما
يبلغ اإلحتياطي القانوني  20%من
الرأسمال اإلجتماعي.
اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء تحت رقم
 841398بتاريخ  13أكتوبر 2022
ومسجلة بالسجل التجاري تحت رقم
.558413

بمقت�ضى محضر الجمع العام
اإلستثنائي املنعقد بتاريخ  20يوليو
 2022لشركة  L.SEHAT.Tشركة
ذات مسؤوليةمجدودة تقرر ما يلي :
تحويل املقر اإلجتماعي إلى
العنوان التالي تمارة زاوية شارع طارق
DATAMARS MAROC
ابن زياد وشارع ابن سينا رقم العمارة
SARL
 166الطابق األول مسيرة . 2
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
تم اإليداع القانوني  :لدى كتابة
ذات الشريك الوحيد
الضبط ملصلحة السجل التجاري
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
باملحكمة اإلبتدائية بتمارة تحت  22سبتمبر 2022تم تأسيس شركة
رقم  9143كما تم تقييدها بالسجل محدودة املسؤولية ذات الشريك
التجاري تحت رقم  137529بتاريخ الوحيد بالخصائص التالية :
 19أكتوبر.2022
اإلسم DATAMARS MAROC :
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
 SARLشركة محدودة املسؤولية
ملخص قصد النشر
 11 Pذات الشريك الوحيد.
املسير
املقر اإلجتماعي  :زاوية زنقة موزار
عقد تسييرحرألصل تجاري
13 P
شارع انفا إقامة بوتي برديز الطابق 7
عبارة عن مقهى
الدارالبيضاء.
CEOS TECHNOLOGY
العقد سجل بتاريخ  9سبتمبر
الهدف  :أهداف الشركة سواءا 
شركة ذات مسؤولية محدودة
 2022العقد عبارة عن إتفاق داخل املغرب أو خارجه :
برأسمال قدره :
بالترا�ضي بين السيد جمال دازية
استيراد وتوزيع وتمثيل جميع
11.984.000.00درهم
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية املواد واألجهزة واملعدات واملكونات
املقر :مجمع الحبوس  50شارع
عدد  1842ABمن جهة بصفته األخرى من أي نوع املتعلقة بحلول
املالك لألصل التجاري عدد  29476إدارة املاشية بما في ذلك وضع القوات املسلحة امللكية زاوية شارع
الشاوية ومحمد كمال الطابق 5
واملسجل باملحكمة اإلبتدائية بسال العالمات وتحديد الهوية وصحة
الدارالبيضاء
وهو عبارة عن مقهى كائنة ببطانة الحيوان بما في ذلك التطعيم
شارع الساقية الحمراء رقم  4سال.
والرصد.
السجل التجاري 487261 :
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تبعا ملداوالت الجمع العام
املختلط املنعقد بتاريخ  9سبتمبر
 2022حيث قرر الشركاء ما يلي :
املصادقة على بيع :
 01حصة من طرف السيد محمد
طالل لفائدة السيد علي طالل.
 01حصة من طرف السيد محمد
طالل لفائدة السيد رضا مومني.
 01حصة من طرف السيد محمد
طالل لفائدة السيدة ليلى فالكي.
واملصادقة عليهم بصفة شركاء
جدد.
تعديل املادتين  6و 7من القانون
األسا�سي للشركة.
تحويل الشكل القانوني للشركة
إلى شركة مجهولة اإلسم .
نهاية والية املسير في شخص
السيد محمد طالل.
اعتماد القانون األسا�سي للشركة
في شكلها الجديد.
تعيين أعضاء مجلس إدارة
الشركة ،ملدة  6سنوات كما يلي :
السيد محمد طالل الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.T69807
السيدة ليلى فالكي الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.BE601879
السيد رضا مومني  الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .BE728297
تعيين مكتب   AUDICISكمدقق
للحسابات.
تعيين السيد محمد طالل كرئيس
مديرعام ملدة  6سنوات .
إعطاء الصالحيات إلنجاز
اإلجراءات.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بتاريخ  5أكتوبر  2022تحت رقم
.840043
املسير
اإليداع والنشر

14 P

PNEUMATIQUE
ROCAMORA

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

INFINITE ALUMINIUM

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 10.000.000 :درهم
املقراإلجتماعي 163-161-159 :
شارع موالي إسماعيل الدارالبيضاء
السجل التجاري 60691 :
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير
العادي املنعقد بتاريخ  14يوليو
 2022قرر الشركاء ما يلي :
تعيين السيدة كاترين ماري
جوزفين روكامورا الحاملة لبطاقة
اإلقامة رقم  BE13902Dكمسيرة
للشركة.
تعديل املادة  15 :من النظام
األسا�سي للشركة.
تعديل الغرض اإلجتماعي  :من
خالل إلغاء نشاط إدارة محطات
الوقود وإضافة نشاط تقديم
الخدمات.
تعديل املادة  3 :من النظام
األسا�سي للشركة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة
ملوائمته مع أحكام القانون رقم 96-5
الصادر عن الظهير رقم 49-97-1
املؤرخ بتاريخ  13فبراير  1997متعلق
بالشركات دات املسؤولية املحدودة
بصيغته املعدلة واملكملة بالقانون
رقم  05-21والقانون رقم 10-24
واعتماد النظام األسا�سي الجديد
الذي تم تحيينه .
إعطاء الصالحيات إلنجاز
اإلجراءات.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بتاريخ  5سبتمبر  2022تحت رقم
.836554
لإليداع  والنشر
املسير

15 P

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000.00 :درهم
املقراإلجتماعي  4 :زنقة اإلمام
مسلم الوازيس الدارالبيضاء
السجل التجاري 477225 :
بالدارالبيضاء
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير
العادي املنعقد بتاريخ  21يونيو
 2022تقرر ما يلي:
رفع رأسمال الشركة بمبلغ
 1000.000درهم لرفعه من
 100.000درهم إلى  1100.000درهم
بإدماج اإلحتياطات.
إعطاء الصالحيات إلنجاز
اإلجراءات.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بتاريخ  14سبتمبر  2022تحت رقم
.837648
ملخص قصد   النشر
املسير

ARKAS MAROC

16 P

شركة مجهولة اإلسم
رأسمالها  980.000 :درهم
املقراإلجتماعي  ،23 :شارع الرشيدي
الدارالبيضاء
السجل التجاري 228497 :
تبعا ملداوالت مجلس اإلدارة
املنعقد بتاريخ  8يوليو  2022قرر
األعضاء ما يلي:
تعيين السيد YAGMUR CINAR
دو الجنسية التركية املزداد بتاريخ
 15أكتوبر  1985والحامل لجواز
السفر   رقم  U15735194كمدير
عام منتدب ملدة ثالثة سنوات.
إعطاء الصالحيات إلنجاز
اإلجراءات.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بتاريخ  14سبتمبر  2022تحت رقم
.837643
ملخص قصد  النشر
رئيس مجلس اإلدارة

STE FROIDEL

شركة مجهولة االسم
راسمالها  47.000.000 :درهم
مقرها االجتماعي  29 :لتبان محمد
بيلفيديرالدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 39687 :
تبعا ملداوالت الجمع العام غير
العادي املنعقد بتاريخ  20أكتوبر
 ،2021قرر الشركاء ما يلي :
االستغناء عن االنشطة التالية :
استغالل أي صناعة كهربائية.
استيراد وتصدير شراء بيع إصالح
تركيب وتحويل املعدات الكهربائية.
وتوسيع النشاط االجتماعي
للشركة ليشمل شراء بيع اصالح
تركيب تصنيع استيراد وتصدير
جميع االالت االدوات ومعدات
التكييف والتهوية.
إعطاء الصالحيات النجاز
االجراءات.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية
بالدارالبيضاء بتاريخ  6يناير ،2022
تحت رقم .807532
املسير
االيداع والنشر

18 P

STE SOUFFLET SERVICES

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي  :تجزئة جنان
النهضة عمارة  46شقة رقم  18حي
النهضة االضافي الرباط
انشاء فرع للشركة
بمقت�ضى محضر قرارات الشريك
الوحدي املؤرخ بالرباط يوم 19
اكتوبر  ،2022قرر الشريك الوحيد
لشركة «سوفليت سيرفيس» تاسيس  
فرع للشركة بسال الجديدة شارع ابي
رقراق تجزئة االسرة عمارة محل .31
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط ،يوم  26أكتوبر
 ،2022تحت رقم االيداع .8148
17 P
19 P
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ائتامنية آمي
قرر الشركاء ما يلي :
مقر  21 :شارع محمد خامس (م.ج)
قفل التصفية.
مكناس
إعطاء البراءة الكاملة والنهائية
الهاتف الفاكس 05.55247.86 :
للسيدة نزهة الكارامي على املهمة التي
STE PANICOLOR
كلفت بها كمصفية للشركة.
SARL AU
تم االيداع القانوني بكتابة
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :رقم  43تجزئة زين الضبط لدى املحكمة التجارية
بمكناس تحت رقم  996بتاريخ
العبدين الزيتون مكناس
 20أكتوبر .2022
السجل التجاري رقم 40101 :
22 P
التصفية النهائية
بمقت�ضى محضر الجمع العام
STE TECH HAVEN
للشركة STE PANICOLOR SARL
SARL AU
 ،AUاملؤرخ بتاريخ  27يونيو 2022
راسمالها  100.000 :درهم
واملسجل بتاريخ  20يوليو .2022
مقرها االجتماعي  :سال الجديدة
قرر الشركاء ما يلي :
قفل التصفية.
اقامة الطواهري  ،12عمارة ،F-3
إعطاء البراءة الكاملة والنهائية
محل رقم 1
للسيد ياسين الحدادي على املهمة
تفويت حصص اجتماعية
التي كلف بها كمصفي للشركة.
بموجب عقد عرفي بسال فوت
تم االيداع القانوني بكتابة السيد أيوب عثمان ،جميع حصصه
الضبط لدى املحكمة التجارية االجتماعية التي يمكتلكها في
بمكناس تحت رقم  1036بتاريخ الشركة املسماة ،TECH HAVEN
 26أكتوبر .2022
ش.م.م.ش.و ولفائدة السيد أشرف
 21 Pعثمان ،وتبعا لذلك تم تغيير شكل
الشركة لتصبح شركة ذات مسؤولية
ائتامنية آمي
محدودة بشريك وحيد ،كما استقال
مقر  21 :شارع محمد خامس (م.ج)
السيد أيوب عثمان من تسيير
مكناس
الهاتف الفاكس 05.55247.86 :
الشركة املذكورة ،ليصبح بذلك
STE PROMOTE
السيد أشرف عثمان مسيرا وحيدا 
&  MOROCCAN EXPORTSللشركة ملدة غيرمحددة.
DISTRIBUTION
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  18اكتوبر
«»PMED
SARL AU
 ،2022تحت رقم .963
مقتطف وبيان
راسمالها  100.000 :درهم
22 P
مقرها االجتماعي  68 :زنقة الفرابي
مكناس
STE H RETAIL
السجل التجاري رقم 37355 :
SARL AU
التصفية النهائية
RC N° : 154051 RABAT
بمقت�ضى محضر الجمع
بيع أسهم الشركة
العام للشركة STE PROMOTE
تبعا للجمع العام غير العادي
& MOROCCAN EXPORTS
 DISTRIBUTION «PMED» SARLاملنعقد بتاريخ  3أكتوبر  ،2022قرر
 ،AUاملؤرخ بتاريخ فاتح أغسطس   الشريك الوحيد لشركة H RETAIL
 2022واملسجل بتاريخ  3أغسطس  ،SARL AUراسمالها  100.000درهم
تقرر ما يلي :
.2022

20999

املوافقة على نقل ملكية االسهم STE PLOM MULTISERVICES

بين السيد اليزيد الحجاوي الذي قام
بتحويل  500سهم لصالح السيدة
شهير صباح ،وبالتالي تعديل الشكل
القانوني للشركة الى ش.م.م.
تعيين مدير مشارك جديد،
السيدة شهيرصباح ملدة غيرمحدوة.
في طور التصفية
تحديث النظام االسا�سي للشركة.
بمقت�ضى محضر الجمع العام
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28أغسطس الغير العادي لشركة بلوم ملترفيس
بتاريخ  26سبتمبر  ،2022اقرار حل
 ،2022تحت رقم .129821
الشركة قبل االوان لعجزها على
من أجل االستخالص والبيان
 23 Pتفعيل نشاطها.
عينة الشركة السيد عبد العالي
 STE VERDAK SOLUTIONSامكون كمكلف بعملية التصفية
ومنح جميع الصالحيات للقيام بهذه
SPAIN SUCCURSALE
املهمة.
MAROC
وقد تم اختيارا مقرا الشركة
إنشاء فرع تابع للشركة بالرباط
كمقر التصفية حيث تبلغ الرسائل
بمقت�ضى  قرار الشركة االسبانية
العقود والوثائق.
،VERDAK SOLUTIONS SPAIN SL
تم االيداع القانوني باملحكمة
املسجل بتاريخ  4اكتوبر  ،2022تحت
التجارية بالرباط بتاريخ  25أكتوبر
رقم  RN°202200432182046و
 ،2022تحت رقم  ،8158السجل
 ،ORN°33407/2022تقرر ما يلي :
التجاري رقم .102269
انشاء فرع تابع لها بالرباط يحمل
للخالصة والبيان
الخصائص التالية :
25 P
التسمية STE VERDAK :
االمانة امللكية للمغرب
SOLUTIONS
SPAIN
مقرها االجتماعية  29 :شارع العلويين رقم 1
.SUCCURSALE MAROC
الرباط
العنوان  22 :زنقة واد زيز رقم 1
STE FAST HORIZON
أكدال الرباط.
SNC
الهدف االجتماعي  :أشغال البناء
إن الجمع العام االستثنائي
وأشغال مختلفة.
املنعقد بتاريخ  14يونيو 2022
تعيين املسير  :تم تعيين السيد لشركة FAST HORIZON SNC
اقشحون راشدي محمد املزداد  ،مقرها سال حي الرحمة تجزئة S
بتاريخ فاتح يناير  1967الحامل رقم  ،609راسمالها  50.000درهم
لجواز السفر رقم  ،PAC336964واملسجلة بالسجل التجاري بسال
مسيرا لهذا الفرع ملدة غيرمحدودة .تحت رقم  ،6365قد قرر ما يلي :
تم االيداع القانوني بكتابة
حل الشركة.
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
تعيين   كمصفي للشركة السيد
بتاريخ  28اكتوبر  ،2022تحت رقم امعالوي نوفل.
.129831
جعل مكان التصفية بالرباط29 ،
 24 Pشارع العلويين رقم  1حسان.
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
في طور التصفية
راسمالها  100.000 :درهم
مقراالجتماعي  15 :شارع االبطال
شقة رقم  4اكدال الرباط
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تم االيداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  17أكتوبر  ،2022تحت رقم
.39826
بمثابة مقتطف وبيان
فيرماك

26 P

STE S-H-K-P HAJJI

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

انشاء شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتمارة بتاريخ
 12اكتوبر  ،2022تم االتفاق على
ما يلي :
انشاء شركة ذات املسؤولية
محدودة بشريك وحيد.
راسمالها  10.000درهم.
مقرها االجتماعي بتمارة كيش
االوداية ،اقامة سكانس  ،1عمارة
 ،15محل تجاري رقم 2
الضريبة املهنية رقم .53231760
التعريفها الضريبي املوحد :
.003171500000033
تعيين السيد خالد دعنون كمسير
للشركة.
تم االيداع باملحكمة التجارية
بتمارة بتاريخ  25اكتوبر  ،2022تحت
رقم .137585
للخالصة والبيان

27 P

STE PRODUCTION MXGP
SHOP

انعقاد الجمع العام غير العادي
لشركة PRODUCTION MXGP
 ،SHOPذات الشريك الفريد يومه
السبت  27أغسطس على الساعة
  11صباحا.
وقد حرر محضر حل الشركة
وتصفيتها من طرف الشريك الفريد
بعدما أصبحت الشركة عاجزة عن
االستثمارواملتاجرة.
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STE JORF FERTILIZERS
COMPANY I

كما اتخذ قرارتعيين مسيرالشركة
السيد السعدي انتاج بتصفية
شركة مساهمة
حسابات الشركة.
راسمالها  3.250.000.000 :درهم
PRODUCTION MX GP SHOP
مقرها االجتماعي  2-4 :زنقة االبطال
 ،SARL AUالكائنة بشارع املغرب
حي الراحة الدارالبيضاء
العربي عمارة أمزال رقم  60متجر
السجل التجاري رقم 316187 :
رقم  2الرباط ،رقم السجل التجاري
الدارالبيضاء
بمقت�ضى محضر الجمع العام
 113501املسجل باملحكمة التجارية
املختلط في  28يونيو  2022تقرر
بالرباط ،راسمالها  100.000درهم.
ما يلي :
أهدافها بيع لوازم ومعدات
تعديل الفصول  14-Iو 17-I
الدراجات النارية.
و  17-IIمن القانون االسا�سي للشركة
املسير
وفقا للقانون رقم  19.20املؤرخ ب
 14 28 Pيوليو  2021املعدل للقانون رقم
 17.95املتعلق بشركات املساهمة.
تم االيداع القانوني بملحقة
STE DENZAR
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بمقت�ضى عقد عرفي تم االتفاق
بتاريخ  17اكتوبر ،2022تحت رقم
على ما يلي :
.841635
قصد النشرواالعالن
باع السيد عبد هللا زرناد 300
31 P
حصة اجتماعية لفائدة السيد
ميمون زرناد.
STE UM6P ENDOWMENT
تم االيداع القانوني باملحكمة
HOLDING
االبتدائية بالرباط بتاريخ  22أكتوبر
شركة مساهمة
راسمالها  1.236.334.200 :درهم
 ،2022تحت رقم .8231
 29 Pمقرها االجتماعي  2-4 :زنقة االبطال
حي الراحة الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 398033 :
STE AC LEADER
الدارالبيضاء
بمقت�ضى عقد عرفي تم االتفاق
بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي املنعقد في فاتح سبتمبر
على ما يلي :
باع السيد احمد شماعو  ،2022 100تقرر ما يلي :
الزيادة في الراسمال االجتماعي
حصة اجتماعية لفائدة السيد
للشركة بمبلغ  99.000.000درهم،
محمد كريم شماعو استقالة السيد وبذلك يرتفع من 1.137.334.200
احمد شماعو من منصبه وتعيين درهم الى  1.236.334.200درهم،
السيد محمد كريم شماعو كمسير باصدار  990.000أسهم جديدة
عادية من فئة  100درهم للقيمة
وحيد للشركة.
االسمية الواحدة ،صادرة بالتكافؤ.
تم االيداع القانوني باملحكمة
أفضلية
حق
الغاء
االبتدائية بالرباط بتاريخ  28أكتوبر االكتتاب للمساهمين لفائدة
 ،2022تحت رقم .8232
UNIVERSITE MOHAMMED VI
.POLYTECHNIQUE - UM6P 30 P

اعطاء الصالحيات الالزمة ملجلس
االدارة لتحقيق الزيادة في الراسمال.
تعديل موازي للفصل  7من
القانون االسا�سي ،تحت شرط
الزيادة في الراسمال.
تعديل الفصول  14-Iو 17-I
و  17-IIمن القانون االسا�سي للشركة
وفقا للقانون رقم .19.20
بمقت�ضى محضر مجلس االدارة
املنعقد في  7سبتمبر  ،2022تقرر ما
يلي :
تحقيق الزيادة النهائية في
الراسمال لينقل راسمال الشركة
الى  1.236.334.200درهم وتعديل
موازي للفصل  7من القانون
االسا�سي.
تم االيداع القانوني بملحقة
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بتاريخ  05اكتوبر ،2022تحت رقم
.840096
قصد النشرواالعالن
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STE HOGESPAR
شركة مساهمة
راسمالها  30.672.000:درهم
مقرها االجتماعي  :مدارالرياضات،
شارع عبد اللطيف ابن قدور
الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 45883 :
الدارالبيضاء
بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي املنعقد في 16يونيو
 ،2022تقرر ما يلي :
تخفيض راسمال ال يكون
معلال بوقوع خسائر بمبلغ أقصاه
 15.672.000درهم ،عن طريق قيام
الشركة باستيرداد عددا من االسهم
بحد أق�صى  156.720سهما ،تحت
شرط معلق بغياب تعرض دائني
الشركة.
تعديل موازي ومشروط للفصل 6
من القانون االسا�سي.
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إعطاء الصالحيات الالزمة
ملجلس االدارة لتحقيق التخفيض
في الرأسمال اليكون معلال بوقوع
خسائر.
بمقت�ضى محضر مجلس االدارة
املنعقد في  22سبتمبر  ،2022تقرر
ما يلي :
في حالة عدم وجود تعرض من
دائني الشركة ،يحدد عدد االسهم
النهائية التي حصلت عليها الشركة ب
 150.000سهم.
الغاء  150.000سهم استحوذت
عليها الشركة.
تحقيق تخفيض راسمال ال
يكون معلال بوقوع خسائر قدرها
 15.000.000درهم بتخفيض
راسمال الى  30.672.000درهم.
تعديل موازي للفصل  6من
القانون االسا�سي.
تم االيداع القانوني بملحقة
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بتاريخ  20اكتوبر ،2022تحت رقم
.842303
قصد النشرواالعالن

33 P

STE BADEEL SMARTLEASE

الجريدة الرسمية

قرار الزيادة في الراسمال بمبلغ
أقصاه  74.000.000درهم باصدار
 740.000سهم عادي جديد من فئة
 100درهم للقيمة االسمية ،صادرة
بالتكافؤ ،تكتتب وتحرر بالكامل،
عند االكتتاب ،نقدا عن طريق
املقاصة مع ديون محددة املقدار
ومستحقة على الشركة و/أو عن
طريق الدفع النقدي.
الحفاظ على حق افضلية
االكتتاب للمساهمين.
تعديل موازي للفصل  6و 7من
القانون االسا�سي للشركة.
اعطاء الصالحيات الالزمة ملجلس
االدارة لتحقيق الزيادة في الراسمال.
بمقت�ضى محضر مجلس االدارة
املنعقد في  11أكتوبر  ،2022تقرر
ما يلي :
النهائية
الزيادة
تحقيق
في الراسمال الشركة بمبلغ
 67.886.000درهم وبذلك ينقل
الراسمال من  300.000درهم الى
 68.186.000درهم.
تغيير طريقة مزاولة مهام االدارة
العامة بالفصل بين مهام رئيس
مجلس االدارة ومهام املديرالعام.
تم االيداع القانوني بملحقة
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بتاريخ  26اكتوبر ،2022تحت رقم
.843196

شركة مساهمة
راسمالها  68.186.000 :درهم
مقرها االجتماعي  161 :شارع
قصد النشرواالعالن
الحسن الثانين مكتب الدور التاسع،
34 P
الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 415321 :
STE JORF FERTILIZERS
الدارالبيضاء
بمقت�ضى محضر الجمع العام
COMPANY IV
املختلط املنعقد في  5سبتمبر ،2022
شركة مساهمة
راسمالها  1.000.000 :درهم
تقرر ما يلي :
اتخاذ القرار  بتخفيض الراسمال   مقرها االجتماعي  2-4 :زنقة االبطال
بمبلغ  15.700.000درهم بخفض
حي الراحة الدارالبيضاء
الراسمال من  16.000.000درهم الى
السجل التجاري رقم 319329 :
 300.000درهم بامتصاص جزء من
الدارالبيضاء
الخسائر.
بمقت�ضى محضر الجمع العام
ي
تعديل مواز للفصل  7من املختلط املنعقد في  28يونيو  ،2022
تقرر ما يلي :
القانون االسا�سي.

21001

تعديل الفصول  14-Iو17-I
و 17-IIمن القانون االسا�سي للشركة
وفقا للقانون رقم  19.20املؤرخ ب
 14يوليو  ،2021املعدل للقانون رقم
 17.95املتعلق بشركات املساهمة.
تم االيداع القانوني بملحقة
املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بتاريخ  17اكتوبر ،2022تحت رقم
.841637
قصد النشرواالعالن
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االستاذ علي نمزيلن
موثق
مقر  :زاوية  شارع محمد الخامس وزنقة عمر
ابن الخطاب اقامة ماس بالوماس  1الطابق
االول رقم  27طنجة
الهاتف 05.39.94.14.80 :

STE UNI BUMA

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمال  1.100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :زاوية شارع محمد
الخامس وزنقة اليوسفية الطابق 3
رقم  26طنجة
السجل التجاري رقم 15469 :

تفويت حصص اجتماعية

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 9
ديسمبر  2010و 21فبراير ،2017
فوتت شركة AZAR LIMITED
 3668حصة اجتماعية من فئة 100
درهم للحصة الواحدة التي تملكها في
شركة  ، UNI BUMAش.م.م .ذات
شريك وحيد لفائدة السيد :
BENEDICTUS, GERTRUDIS,
HERMELINDUS, MARIA VAN
.GILS
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 9ديسمبر  2010و  29مارس ،2017
فوتت شركة AZAR LIMITED 3666
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للحصة الواحدة التي   تملكها في
شركة  ، UNI BUMAش.م.م .ذات
شريك وحيد ،راسمالها 1.100.000
درهم ،مقرها االجتماعي بطنجة
زاوية شارع محمد الخامس وزنقة
اليوسفية الطابق  3رقم  26طنجة.

لفائدة السيد :
ADRIANUS,
JACOBUS,
HERMELINDUS, JOSEPH VAN
.GILS
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 9ديسمبر  2010و  29مارس ،2017
فوتت شركة AZAR LIMITED 3666
حصة اجتماعية من فئة  100درهم
للحصة الواحدة التي   تملكها في
شركة  ، UNI BUMAش.م.م .ذات
شريك وحيد ،لفائدة السيد :
JACOBUS,
ADRIANUS,
HERMELINDUS, maria VAN
.GILS
وتبعا لذلك تم تغيير البندين 6
و 7من القانون التأسي�سي للشركة.
بمقت�ضى الجمع العام املنعقد
فوق العادة للشركة بتاريخ  24نونبر
 ،2017قرر مساهموا الشركة ما يلي :
االقرار واملصادقة على تفويت
الحصص االجتماعية لفائدة السادة:
BENEDICTUS,
1
GERTRUDIS, HERMELINDUS,
.MARIA VAN GILS
ADRIANUS, JACOBUS, 2HERMELINDUS, JOSEPH VAN
..GILS
JACOBUS, ADRIANUS, 3HERMELINDUS, MARIA VAN
.GILS
وكذا التغييرات التي طرأت على
البندين  6و 7من القانون االسا�سي.
تحويل الشركة املذكورة الى
شركة ذات املسؤولية املحدودة،
طبقا للقانون رقم  96-5بتاريخ
 13فبراير  ،1997بنفس التسمية،
املقر االجتماعي ،الهدف وراسمال،
ودون خلق شخص معنوي جديد.
تأكيد السيد موالي محمد
بوزكري االدري�سي في مهامه كمسير
للشركة ملدة غيرمحدودة.
ن
املصادقة على القانو االسا�سي
املعدل للشركة املذكورة في شكل
شركة ذات مسؤولية محدودة.

الجريدة الرسمية

21002

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 24ديسمبر  ،2017تم تحريرالقانون
التأسي�سي املعدل للشركة.
تم االيداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  16يناير  ،2018تحت رقم
.198770
االطالع والبيان
االستاذ علي نمزيلن
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STE EXTRASAND

SARL
رقم السجل التجاري 163449 :

تكوين شركة محدودة املسؤولية

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  28سبتمبر  ،2022تم وضع
القوانين االساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات املميزات التالية :
الهدف  :أعمال متنوعة أو
إنشاءات (مقاول).
التجارة.
استغالل املقالع.
املقر  :عمارة رقم  30شقة رقم 8
شارع موالي احمد الوكيلي ،حسان
الرباط.
راس املال  :حدد رأس املال بما
قدره  100.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة ملدة غير
محدودة من طرف :
املصدق أمين.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  24أكتوبر .2022
تحت رقم .129645
37 P

أعمال متنوعة أو إنشاءات
(مقاول).
البنيات التحتية ،املياه والطرق
والكهرباء.
املقر  :عمارة رقم  ،30شقة رقم 8
شارع موالي احمد الوكيلي ،حسان،
الرباط.
راس املال  :حدد بما قدره
 100.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة ملدة غير
محدودة من طرف :
املصدق أمين.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  24أكتوبر .2022
تحت رقم .129646 :
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SOCIETE AFRICAINE
DES SERVICES
DE LA SANTE

SARL AU
راسمالها  1.000.000 :درهم
املقرالرئي�سي  :شارع عالل الفا�سي
مدينة العرفان ،حي الرياض ،الرباط
رقم السجل التجاري 146349 :
قرر الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  26سبتمبر ،2022
أنه تطبيقا ملقتضيات املادة  86من
الظهير الشريف رقم ،1-97-49
املؤرخ في  5شوال  13( 1417فبراير
 )1997بتنفيذ القانون رقم .5.96
STE LEVEL BUILDING
أنه ليس هناك داع لحل الشركة
SARL
وبالتالي استمراروجود الشركة.
رقم السجل التجاري 163451 :
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
تكوين شركة محدودة املسؤولية
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  29سبتمبر  ،2022تم وضع بتاريخ  28أكتوبر  ،2022تحت رقم
القوانين االساسية لشركة محدودة .129775
39 P
املسؤولية ذات املميزات التالية :
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SOCIETE AFRICAINE DES
SERVICES
DE LA SANTE-TRAVAUX

SARL AU
راسمالها  1.000.000 :درهم
املقرالرئي�سي  :شارع عالل الفا�سي
مدينة العرفان ،حي الرياض ،الرباط
السجل التجاري 148587 :
قرر الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  26سبتمبر ،2022
أنه تطبيقا ملقتضيات املادة  86من
الظهير الشريف رقم ،1-97-49
املؤرخ في  5شوال  13( 1417فبراير
 )1997بتنفيذ القانون رقم .5.96
أنه ليس هناك داع لحل الشركة
وبالتالي استمراروجود الشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  27أكتوبر  ،2022تحت رقم
.129771
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SOCIETE AFRICAINE DES
SERVICES DE LA SANTEMETIERS

SARL
راسمالها  100.000 :درهم
املقرالرئي�سي  4 :زنقة نابولي تجزئة
 4قطاع  17بلوك  1حي الرياض،
الرباط
السجل التجاري 148835 :
قرر الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  26سبتمبر ،2022
أنه تطبيقا ملقتضيات املادة  86من
الظهير الشريف رقم ،1-97-49
املؤرخ في  5شوال  13( 1417فبراير
 )1997بتنفيذ القانون رقم .5.96
أنه ليس هناك داع لحل الشركة
وبالتالي استمراروجود الشركة.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  27أكتوبر  ،2022تحت رقم
.129772
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مكتب األستاذ نبيل بوعياد موثق بفاس
 ،45شارع الحسن الثاني ،عمارة الوطنية
الطابق الثاني ،رقم  202-فاس -
الهاتف    05.35.94.37.68الفاكس
05.35.94.37.72

SOCIETE CENTRICALL
S.A.R.L

استقالة وتعيين مسير

بمقت�ضى محضر جمع عام بتاريخ
 18أكتوبر  ،2022قررت الشركة
املحدودة املسؤولية CENTRICALL
 S.A.R.Lرأسمالها  600.000درهم،
مقرها االجتماعي بفاس ،ايبودروم،
ملعب الخيل  13 ،شارع ابن بطوطة،
الطابق األول :
استقالة السيدة فريدة ح�سى من
مهامهما كمسيرة للشركة مع السيد
محمد جواد برادة.
ابقاء السيد محمد جواد برادة
مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس ،في  24أكتوبر   ،2022
تحت رقم .2022/4358
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GROUPEMENT
INTERPROFESSIONNEL
DES CARRIERES
DE L’ORIENTAL GICO

Groupement d’intérêt
économique
Au capital de 120.000 DHS
Siège social : 21 rue Melilia 1er
étage Appt N°3 Oujda
N° IF : 26096527
N° RC : 32 859

التشطيب من السجل التجاري

بمقت�ضى قرار الجمع العام الغير
العادي املنعقد بتاريخ  18سبتمبر
 ،2022بمقر الشركة بوجدة   قرر
شركاء شركة GROUPEMET :
INTERPROFESSIONNEL
DES
CARRIERES
DE
 L’ORIENTAL GICOما يلي :
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التشطيب من السجل التجاري.
إبراء ذمة املصفي.
تم اإليداع القانوني للشركة
باملحكمة التجارية بوجدة بتاريخ
 27أكتوبر   2022تحت رقم.1683
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NADOR WEST WOOD

SARL
Au capital de 500 000 DH
Siège social : 143 BD MED
DERFOUFI IMMEUBLE WIDAD
ETAGE 4 APPT 1, OUJDA

تعــديل
الرفع من رأسمال الشركة

الجريدة الرسمية

أعمال النجارة املختلفة وأعمال
الديكور الكهربائي إلخ.
املقر الرئي�سي  :شارع  ،26رقم 07
حي الوحدة  ،02العيون.
الراسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم وتملكها بالكامل
السيد محمود من اليخاف.
اإلدارة  :تسير من طرف السيدة
فاطمة من اليخاف.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  27أكتوبر  ،2022تحت رقم
 2022/3170وتم تسجيلها بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد
.43559
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بمقت�ضى قرار الشركاء لشركة
NADOR WEST WOOD SARL
املنعقد بتاريخ  19سبتمبر 2022
بمقرالشركة بوجدة ،تقرر ما يلي :
الرفع من رأسم ــال الشرك ـ ـة  
بمبل ـ ــغ   قـ ــدره  1.500.000درهم أي
TWINE NEGOCE
مـ ــن  500.000درهم إلى   2.000.000
INTERNATIONAL
درهم بحسب  15.000حصة
تاسيس شركة ذات املسؤولية
اجتماعية عن الدائنية املقدرة
املحدودة
واملستحقة التي يحتفظ بها الشركاء
تبعا للعقد العرفي بتاريخ
تغيير املادتين  6و  7من القانوني
 21أكتوبر  ،2022تم وضع قوانين
األسا�سي.
تم اإليداع القانوني للشرك ــة الشركة ذات املميزات التالية :
باملحكمة التجارية بوجدة   بتاريـ ـخ  
التسمية TWINE NEGOCE :
 20أكتوبر  2022تحت رق ــم .INTERNATIONAL .1631
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الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
DECO DESIGN SAHARA
املوضوع  :التجارة العامة.
تاسيس شركة ذات املسؤولية
استيراد ،تصدير ،تجارة ،شراء،
املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ بيع وتسويق أي منتوج منزلي أو أجهزة
 21أكتوبر  ،2022تم وضع قوانين منزلية او اثاث أو مواد املتعلقة
الشركة ذات املميزات التالية :
باإللكترونيات.....الخ.
DECO
التسمية DESING :
املقر الرئي�سي  :التجزئة الخير،
.SAHARA
شارع سمارة ،رقم  ،05عمارة ،03
الشكل القانوني  :شركة ذات
العيون.
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
الراسمال  :حدد في مبلغ 100.000
املوضوع  :التخطيط والديكور.
الديكور ،االنتاج والتسويق الي درهم مقسمة إلى  1000حصة من
عنصر ألغراض الديكور ،تخطيط فئة  100درهم للواحدة ،مقسمة
كاآلتي :
املطابخ والحمامات والخزائن.

السيدة نعيمة ايت عبد هللا 500
حصة.
السيد نور الدين لعمومي 500
حصة.
اإلدارة  :تسير من طرف السيدة
نعيمة ايت عبد هللا والسيد نور
الدين لعمومي.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  27أكتوبر  ،2022تحت رقم
 2022/3169وتم تسجيلها بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد
.43557
46 P
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SAHARA CASH
SARL AU

تعديالت قانونية

على إثر قرار املساهم الواحد
بتاريخ  21يوليو  2022ملساهم
شركة  SAHARA CASHشركة ذات
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد،
البالغ رأسمالها  2.000.000درهم
والكائن مقرها  56شارع موالي
اسماعيل ،تقرر :
تحويل املقر االجتماعي للشركة
من العنوان القديم إلى عنوان جدد
هو :
تجزئة ساقية ساحة عابدين،
فيال ماء العينين ،ص ب ،70.000
FAHD’S BAG
العيون.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
 17أكتوبر  ،2022تم وضع قوانين بتاريخ  28أكتوبر  ،2022تحت رقم
.2022/3179
الشركة ذات املميزات التالية :
48 P
التسمية .FAHD’S BAG :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
STE AUTO MECANIQUE
املوضوع  :خدمات (توصيل
DU SOUSS
للمنازل).
SARL AU
التجارة االلكترونية.
رأسمالها  100.000 :درهم
تسليم املنتجات االستهالكية
مقرها  :شارع الشريف الرا�ضي
اليومية ....الخ.
الرقم  11حي الوحدة  01العيون
املقر الرئي�سي  :تجزئة حي موالي
تعديالت قانونية
رشيد 218 ،شارع بلوك د ،رقم ،121
طبقا ملحضر القرار االستثنائي
العيون.
للشريك الوحيد بتاريخ  21أكتوبر
الراسمال  :حدد في مبلغ 100.000
 ،2022تمت املصادقة على ما يلي   :
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
قبول تفويت مجموع الحصص
فئة  100درهم وتملكها بالكامل
االجتماعية من طرف السيد السعيد
السيد عثمان بونعاج.
اإلدارة  :تسير من طرف السيد بنجلون لفائدة السيدة خديجة
اهموش.
عثمان بونعاج.
ليصبح توزيع رأسمال الشركة
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون كالتالي :
السيدة خديجة اهموش 1000
بتاريخ  19أكتوبر  ،2022تحت رقم
 ،3092/2022وتم تسجيلها بالسجل حصة.
استقالة السيد السعيد بنجلون
التجاري تحت الرقم التحليلي عدد
من التسيير ،وتعيين السيدة خديجة
.43451
 47 Pاهموش كمسيرة وحيدة للشركة.
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توسيع نشاط الشركة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
باملحكمة االبتدائية بالعيون بتاريخ
 28أكتوبر  ،2022تحت رقم
.3174/2022
49 P

SOCIETE HARDILAND

SARL AU
AU CAPITAL DE 100.000 Dhs

SIEGE SOCIAL : N° 60 Bis,
Hay El Massira, TAN-TAN.

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 20أكتوبر  2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة   باملميزات
التالية:
التسمية STE HARDILAND :
ش م م.
املقر االجتماعي   :رقم  60مكرر،
حي املسيرة ،طانطان .
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسمة على  1000حصة من فئة
 100دراهم.
الهدف  :املفاوضة ،تسويق وتوزيع
املواد الغذائية ،التصديرواالستيراد.
الشركاء  :الشريك الوحيد
السيد:خ ــالد الهردي .
املدة  99 :سنة.
التسيير  :تسيير الشركة حاليا من
طرف السيد :خالد الهردي .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بطانطان بتاريخ  26أكتوبر
 ،2022تحت رقم .182/2022
50 P

الجريدة الرسمية
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي  :تركيب وصيانة
األجهزة الكهربائية واستيراد وتصدير.
رأس املال  100.000 :درهم،
مقسمة إلى 1000حصة من فئة 100
درهم للحصة مقسمة  كالتالي :
السيد املصطفى اوعفي 1000
حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التاسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  :إقامة ديار 16
رقم  16شارع محمد الخامس بسال.
التسيير  :املصطفى اوعفي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بسال ،رقم التسجيل
بالسجل التجاري  31127بسال.
51 P

IMPORTATION
ET DISTRIBUTION
DE MATERIEL
DE DROGUERIE GENERAL

شمم
للشريك الواحد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 31أغسطس  ،2022تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
للشريك الواحد IMPORTATION ET
DISTRIBUTION DE MATERIEL
 ،DE DROGUERIE GENERALوالتي
تحمل الخصائص التالية :
الهدف االجتماعي  :تاجر مواد
STE IMMATRON
العقاقيربالتقسيط.
SARL AU
كل ما يتعلق بالبناء ،الكهرباء،
تأسيس شركة ذات مسؤوليات
الصباغة ،السباكة.
محدودة
راسمال الشركة  100.000 :درهم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 8أغسطس  ،2022بسال تم تأسيس مقسمة غلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة ،تم
شركة تحمل الصفات التالية :
اللقب االجتماعي  STE :تسريح رأسمال الشركة موزعة على
الشكل التالي :
.IMMATRON SARL AU
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املدة  99 :بعد التاسيس.
التسيير  :السيد السالمي عبد
املطلب والسيد الدريدر عبد املجيد
ملدة غيرمحدودة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  24أكتوبر
 ،2022تحت رقم س ت .137553
53 P

السيد نوردين بنصديق 1000
حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  ،804 :زنقة جبل
تادغين متجر 3 /تجزئة سعيد حجي YOKA SUSHI CASABLANCA
شركة ذات مسؤولية محدودة
طريق القنيطرة سال.
راسمالها  200.000 :درهم
التسيير  :عهد تسيير الشركة
املقراالجتماعي  ،7 :زاوية زنقة
لفترة غير محدودة إلى السيد نوردين
كلوس دي بروفينس وشارع فرانكلين
بنصديق كمسيروحيد مع التوقيع.
تم التقييد بالسجل التجاري
بالدارالبيضاء
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم الزيادة والنقصان في الرأسمال
االجتماعي
.39545
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
52 P
بتاريخ فاتح أغسطس  ،2022قررت
الجمعية العامة للشركاء ما يلي :
COBATREC
موافقة على تقرير املصادقة على
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
حصرالحسابات الجارية للشركاء.
زيادة في الرأسمال االجتماعي
املقراالجتماعي  :الشقة رقم 4
بمبلغ  727.000درهم من خالل دمج
الطابق األول تجزئة قادرمرس
الحساب الجاري املرتبط به حيث
الخير ،تمارة
تم نقل قيمة راسمال الشركة من
تأسيس
بموجب عقد عرفي بتاريخ  200.000درهم ليصبح 927.000
 5سبتمبر  ،2022تمت املصادقة درهم مما أدى إلى إنشاء  727حصة
على القانون االسا�سي لشركة ذات جديدة بقيمة  1000درهم للحصة.
نقصان في الرأسمال عن طريق
مسؤولية محدودة ذات الخصائص
استيعاب الخسائر امللحوظة بمبلغ
اآلتية :
التسمية التجارية  727.000 .COBATREC :درهم وبالتالي خفض رأس
الصفة القانونية  :شركة ذات املال بمقدار  927.000درهم إلى
 200.000درهم مقسمة إلى 200
مسؤولية محدودة.
الهدف  :البناء واألشغال املختلفة .حصة بقيمة  1000درهم.
التقسيم الجديد للراسمال
بصفة عامة جميع العمليات
املرتبطة بصفة مباشرة أو غير االجتماعي.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
مباشرة بنشاط الشركة.
مسائل مختلفة.
املقر االجتماعي  :الشقة رقم
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
 4الطابق األول تجزئة قادر مرس
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
الخير ،تمارة.
راس املال  100.000 :درهم البيضاء بتاريخ  26أكتوبر ،2022
مقسمة إلى  1000حصة من فئة تحت رقم .843190
54 P
 100درهم للحصة الواحدة.
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PROFCLEAN

الجريدة الرسمية

رفع رأسمال الشركة من
 100.000درهم إلى 1.000.000
درهم ،عن طريق املقاصة مع مطالبة
سائلة ومستحقة الدفع على الشركة
(الحسابات الجارية للشركاء) بمبلغ
 900.000درهم.
لتصبح الحصص موزعة كالتالي :
السيد املقري يونس  5500حصة
من فئة  100درهم للحصة الواحدة.
السيد املقري محمد  4500حصة
من فئة  100درهم للحصة الواحدة.
تم اإليداع بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 28أكتوبر  2022تحت رقم .129819
57 P

RC : 98277
املقراالجتماعي  :حي النهضة 3
رقم  ،63الرباط
تبعا ملقتضيات املحضر العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  13أكتوبر
 2022تقرر ما يلي :
إضافة نشاط  :بيع وشراء األجهزة
واللوازم الخاصة باملصبنة  -االستيراد
والتصدير.
إلغاء نشاط  :تجارة وتثبيت
وصيانة األجهزة ومستهلكات املصبنة
 تجارة مواد التنظيف والتطهيروالنظافة.
تم اإليداع بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 28أكتوبر  2022تحت رقم INTERLINK DISTRIBUTION .129786
RC : 83555
55 P
املقراالجتماعي  :عمارة رقم 5
إقامة ركراكة ،زنقة محمد الحنصالي
PROFCLEAN
محل رقم  ،2الرباط
RC : 98277
تبعا ملقتضيات املحضر العام
املقراالجتماعي  :حي النهضة 3
رقم  ،63الرباط
االستثنائي املنعقد بتاريخ  27سبتمبر
تبعا ملقتضيات املحضر العام  2022تقرر ما يلي :
رفع رأسمال الشركة من
االستثنائي املنعقد بتاريخ  13أكتوبر
 1.000.000درهم إلى 5.000.000
 2022تقرر ما يلي :
نقل مقر الشركة من العنوان درهم ،عن طريق املقاصة مع مطالبة
القديم الكائن في حي النهضة  ،3رقم سائلة ومستحقة الدفع على الشركة
 ،63الرباط إلى املقر الجديد الكائن (الحسابات الجارية للشركاء) بمبلغ
في حي النهضة  1توسعي ،رقم  2.000.000 ،260درهم ومن خالل دمج
االحتياطيات (األرباح املحتجزة)
الرباط.
تم اإليداع بكتابة الضبط لدى بمبلغ  2.000.000درهم.
لتصبح الحصص موزعة كالتالي :
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
السيد املقري يونس 27500
 28أكتوبر  2022تحت رقم .129786
 56 Pحصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة.
السيد املقري محمد 22500
MAY OFFICE
حصة من فئة  100درهم للحصة
RC : 123841
الواحدة.
املقراالجتماعي  :رقم  ،33شارع
تم اإليداع بكتابة الضبط لدى
محمد بن عبد هللا ،العكاري ،الرباط
تبعا ملقتضيات املحضر العام املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
االستثنائي املنعقد بتاريخ  27سبتمبر  28أكتوبر  2022تحت رقم .129785
58 P
 2022تقرر ما يلي :
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QUADRICHROMIE

L’OLIVIER DES ANCETRES

(شركة في طور التصفية)
شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  200.000درهم
ذات شريكة وحيدة
مقرها االجتماعي  15 :شارع األمم
رأسمالها  20.000درهم
املتحدة اكدال  -الرباط
مقرها االجتماعي  54 :زنقة تانسيفت
الرقم الضريبي 3330115
الشقة  1اكدال  -الرباط
السجل التجاري رقم 29461
الرقم الضريبي 31850352
الزيادة و التخفيض في الرأسمال
السجل التجاري رقم 134381
أوال  :قرر الجمع العام لشركة
فسخ الشركة
بتاريخ
QUADRICHROMIE
أوال  :قررت الشريكة الوحيدة في
 22/06/2022ما يلي :
الزيادة في الرأسمال االجتماعي شركة L’OLIVIER DES ANCETRES
بمبلغ  340.000درهم عن طريق بتاريخ  31/08/2022االنتهاء من
خلق  3.400حصة اجتماعية من فئة فسخ الشركة.
ثانيا  :تم اإليداع القانوني
 100درهم وذلك لرفعه إلى 540.000
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
درهم.
تخفيض الرأسمال االجتماعي  19/10/2022تحت رقم .129613
61 P
بمبلغ  340.000درهم إلعادته
 200.000درهم.
BEAUTE & SENS
ثانيا  :تم اإليداع القانوني لدى
(شركة في طور التصفية)
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
شركة ذات مسؤولية محدودة
بالرباط بتاريخ  18/10/2022تحت
ذات شريكة وحيدة
رقم .129574
رأسمالها  140.000درهم
مقتطف من اجل النشر
املتصرف
مقرها االجتماعي  :زاوية شارع فال
 59 Pولد عميرو زنقة بهت  32الطابق  2و
 3اكدال  -الرباط
الرقم الضريبي 31850446
CENTRE-BVS BASSE VISION
السجل التجاري رقم 134377
SERVICES
فسخ الشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة
أوال  :قررت الشريكة الوحيدة
رأسمالها  100.000 :درهم
في شركة  BEAUTE & SENSبتاريخ
مقرها االجتماعي  :رقم  4شارع
 31/08/2022االنتهاء من فسخ
اتانوب سكتور  5بلوك د 12
الشركة.
حي الرياض  -الرباط
ثانيا  :تم اإليداع القانوني
الرقم الضريبي 3381566
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
السجل التجاري رقم 70991
 24/10/2022تحت رقم .129644
فسخ الشركة
62 P
أوال  :قرر الشركاء في الجمع العام
املنعقد بتاريخ  31/07/2022االنتهاء
من فسخ الشركة.
ثانيا  :تم اإليداع القانوني
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 17/10/2022تحت رقم .129542
ملخص من اجل النشر
املصفي

VIOLETA RETAIL
SARL

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 22أكتوبر  2022تم إحداث القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
 60 Pتتلخص فيما يلي :

الجريدة الرسمية
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التسمية VIOLETA RETAIL :
SARL
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي  :استيراد
وتصديروتاجر.
املقر االجتماعي  :عمارة  30شقة
رقم  8زنقة موالي أحمد لوكيلي
حسان الرباط.
املدة  99 :سنة.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة اجتماعية
من فئة  100درهم للحصة الواحدة.
التسيير  :السيد مامون سايح ملدة
غيرمحدودة.
الفترة املعمول بها خالل السنة :
تبدأ من فاتح ينايرإلى  31ديسمبر.
األرباح  :بعد خصم  %5لفائدة
االحتياط القانوني الفائض يتصرف
فيه حسب قرارالشركاء.
السجل التجاري 163625 :
الرباط.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط
يوم  28أكتوبر  2022تح رقم
.129813

 4000سهم لصالح السيدة
بنساعي لبنى.
استقالة السيد الكوبي عبد القادر
من منصبه كمديرمشارك.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بأزرو يوم  13أكتوبر
 2022تحت رقم .324
من أجل االستخالص والبيان

64 P

ALPES CAR

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000 :درهم

زيادة في رأس املال

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  06/10/2022بالرباط،
لشركة «ألب كار»  شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات شريك
واحد رأسمالها  100.000درهم
ومقرها االجتماعي ب املركز التجاري
الحفيظ شارع املغرب العربي العمارة
 14املحل رقم  50الرباط ،تقرر
ما يلي :
زيادة رأس مال الشركة من
 100.000درهم إلى 1.000.000
من أجل االستخالص والبيان
درهم بتضمين من الحساب الجاري
63 P
للشريك الوحيد السيد جواد برڭاش.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
PARA POWERS SANTELAB
بتاريخ
بالرباط
التجارية
SARL
 01-11-2022تحت الرقم .129837
RC : 1731 - AZROU
قصد النشرواإلعالن

بيع أسهم الشركة

تبعا للجمع العام غير العادي
املنعقد بتاريخ  12سبتمبر  2022قرر
الشركاء لشركة PARA POWERS
 SANTELABش.م.م رأسمالها
 800.000درهم ما يلي :
املوافقة على نقل ملكية األسهم
بين السيد الكوبي عبد القادر الذي
قام بتحويل أسهمه العائدة له في
الشركة ب  4000سهما لصالح
املتنازل له عنهم :

65 P

RACHAD MONEY SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 27سبتمبر  ،2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد تتسم بالخصائص
كالتالي :
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التسمية االجتماعية RACHAD :
MONEY SERVICES
الرأسمال  100.000 :درهم.
الغرض  :تحويل األموال.
املقر االجتماعي  :حي الرشاد زنقة
الطاهيل رقم  8054تيفلت.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس.
التسيير  :املذكوري مبارك.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
سنة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتيفلت بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .509
66 P

STE WESTSHIELD

SARL AU
رقم السجل التجاري 162357 :

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  3أغسطس  2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات
املميزات التالية :
الهدف :
تاجرمستورد.
تاجر.
أعمال متنوعة أو بناء.
املقر  :عمارة رقم  30شقة رقم
 8زنقة موالي أحمد لوكيلي ،حسان
الرباط.
رأس املال  :حدد رأس املال بما
قدره  100.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة ملدة غير
محدودة من طرف :
مخلص علوي هشماني.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  30أغسطس  2022تحت
رقم .127284 :
67 P

ICHERAK LIMPIEZE

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد
بمقت�ضى سند عرفي محرر بسال
في  31أغسطس  2022فقد أنشأت  
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد والتي تتصف كالتالي :
التسمية ICHERAK LIMPIEZE :
الهدف :
أشغال النظافة والستنة.
الطبخ.
املقر االجتماعي  :سانية بن داود
زنقة حسون زنقة  5رقم  126سيدي
مو�سى ،سال.
الفترة  99 :سنة تنطلق من يوم
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للحصة الواحدة
موزعة كالتالي :
السيد عبد الفتاح الضاوي :
 1000حصة.
التسيير  :يتولى مهمد التسيير
السيد عبد الفتاح الضاوي.
السنة االجتماعية  :من فاتح
يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
األرباح  %5 :لتكوين اإلنجاز
القانوني والحاصل يبقى رهن إشارة
الجمع العام.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بسال يوم 24
أكتوبر  ،2022تحت رقم ،39864 :
وتم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري بسال تحت رقم .36913
املسير

68 P
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شركة ميالي

شركة ذات مسؤولية محدودة
يقدررأسمالها ب  100.000درهم

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 3أكتوبر  2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة يقدر
رأسمالها ب  100.000درهم.
التسمية  :شركة «ميالي».
الهدف :خدمات تقديم الطعام،
إدارة املطاعم أو الوجبات السريعة
أو أي نشاط تجاري مخصص لبيع
منتجات املخابز واملعجنات ،تنظيم
جميع املناسبات واالحتفاالت
الخاصة أو العامة.
املقر االجتماعي  45 :شارع فرنسا
شقة  8أكدال الرباط.
املدة  :الشركة  99سنة ابتداء من
يوم التأسيس.
الرأسمال االجتماعي  :حدد
الرأسمال االجتماعي في 100.000
درهم مقسم إلى  100حصة
اجتماعية بمقدار  100درهم لكل
حصة.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر.
تسيير الشركة  :تم تعيين السيد
علي السلمي كمسير للشركة ملدة غير
محددة.
توزيع األرباح  :من األرباح الصافية
تؤخذ  %5لتكوين االحتياط القانوني
والباقي يوزع بين الشركاء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بتاريخ  27أكتوبر 2022
تحت رقم .129736
69 P

فيكتوري فود

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
يقدررأسمالها  100.000درهم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 27سبتمبر  2022اتفق الجمع العام
لشركة «فيكتوري فود» شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد يقدر رأسمالها 100.000
درهم ،على ما يلي :

تغييرالتسمية :
قرر الجمع العام تغيير تسمية
شركة «فيكتوري فود»  إلى إسم
نورسيا فيش.
تحيين القوانين األساسية
للشركة.
قرر الجمع العام تحيين النظام
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري بكتابة الضبط باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .129715
70 P

ش ــركــة سغو

SOCIETE SGHO
ش ــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة
الرأسمال اإلجتماعي  10.000 :درهم
املقراإلجتماعي  :رقم  55شارع
محمد الخامس اقامة جكارمكتب
رقم  33جليز -مراكش
بمقت�ضى محضر الجمع
العام اإلستثنائي بمراكش بتاريخ
 2022/09/07صادقت شركة
«سغو» ش.م .م ش وعلى التعديالت
التالية :
بيع  50حصة اجتماعية بثمن
 100درهم للواحدة ليكن الثمن
االجمالي  5.000درهم من طرف
السيد (سبستيان دميتري دوكزيل)  
SEBASTIAN DMITRI DE GZELL
لفائدة السيد كمال الفطيمي.
وبالتالي فإن التوزيع الجديد
للحصص اإلجتماعية أصبح على
النحو التالي :
Mr. SEBASTIAN DMITRI DE
GZELL 50 parts sociales
السيد كمال الفطيمي parts 50
sociales
ليكن مجموع الحصص هو 100
حصة إجتماعية.
االنتقال من ش ــركــة ذات
مـسؤولـيـة مـحدودة لشريك وحيد الى
ش ــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة.

تحويل مقر الشركة الى العنوان
التالي  :محل رقم  7و  8درب أعرجان
رحبة القديمة سوق الغزل مراكش.
تغيير نشاط الشركة بحيت تؤكد
الجمعية العامة غير العادية أن
األنشطة التي تقوم بها الشركة والتي
يجب تضمينها في ضريبة األعمال هي :
بيع التوابل واملشغوالت اليدوية
واملالبس واالكسسوارات بالتفصيل.
استيراد وتصدير كافة املنتجات
والخدمات.
التحديث في القانون األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  2022/10/11وسجل تحت
رقم .140228
71 P

شركــة بريكوتراف

ش.م.م.
SOCIETE PRECOTRAV S.A.R.L
الرأسمال اإلجتماعي 500.000 :
درهم
املقراالجتماعي  :عرصت القرطبي
فيال رقم  38شارع األميرموالي
عبد هللا مراكش
السجل التجاري رقم 53673
بموجب الجمع العام االستثنائي
املنعقد بمقر الشركة بتاريخ  
 2022/09/15صادقت شركة
«بريكوتراف» ش.م .م .على ما يلي :
ً
وفقا ألحكام املادة  12من النظام
األسا�سي ،تقرر استمرار الشركة
مع ورثة املرحوم السيد أيت العزيز  
الحسين.
كما تقرر الجمعية العمومية
توزيع  2500سهم للمتوفى السيد أيت
العزيز  الحسين على ورثته على النحو
التالي :
السيد أنس أيت العزيز 709
سهم.
السيد ياسر ايت العزيز 709
سهم.

21007

السيدة زينب بنيج  312سهم.
السيد محمد ايت العزيز 416
سهم.
السيدة وصال ايت العزيز 354
سهم.
كما تم تعيين السيد أنس أيت
العزيز والسيد الحسن اوحمو
مديران جديدان للشركة ملدة غير
محدودة للقرارات املتخذة أعاله،
أصبح التوزيع الجديد لرأس املال على
النحو التالي :
السيد الحسن أوحمو 2500
سهم.
السيد أنس أيت العزيز 709
سهم.
السيد ياسر ايت العزيز 709
سهم.
السيدة زينب بنيج  312سهم.
السيد محمد ايت العزيز 416
سهم.
السيدة وصال ايت العزيز 354
سهم.
وهذا يعني ما مجموعه 5000
سهم.
قوانين منقحة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  03/10/2022وذلك تحت
رقم .139994
72 P

شركة اس كوربورايت
هوسبيتاليتي

SOCIETE AS CORPORATE
HOSPITALITY
الرأسمال اإلجتماعي 100.000 :
درهم
املقراالجتماعي  :رقم  15-الطابق 3
اقامة خالد  -شارع الطابق  4د م د
(طريق تاركة)  -مراكش
بموجب الجمع العام االستثنائي
املنعقد بمقر الشركة بتاريخ  
 03/10/2022صادقت شركة «اس
كوربورايت هوسبيتاليتي»  ش.م .م
على ما يلي :

21008

بيع  100حصة اجتماعية بثمن
 100درهم   للواحدة   ليكن الثمن
اإلجمالي  10.000درهم من طرف
السيد عمار أحمد شطا لفائدة
السيد حسين علوي حسين شطا.
بيع  100حصة اجتماعية بثمن
 100درهم للواحدة   ليكن الثمن
اإلجمالي  10.000درهم من طرف
السيد عمار أحمد شطا لفائدة
السيد عثمان بن محمد بن عمر  
بافقيه.
بيع  208حصة اجتماعية بثمن
 100درهم   للواحدة   ليكن الثمن
اإلجمالي  20.800درهم من طرف
السيد عمار أحمد شطا لفائدة
السيد ة حنان بنت عبد الرازق بن
عبد النبي رقبان.
وبالتالي فإن التوزيع الجديد
للحصص االجتماعية أصبح على
النحو التالي :
السيد عمار أحمد شطا 592
حصة اجتماعية.
السيد حسين علوي حسين شطا
 100حصة اجتماعية.
السيد عثمان بن محمد بن عمر  
بافقيه  100حصة اجتماعية.
السيدة حنان بنت عبد الرازق
بن عبد النبي رقبان  208حصة
اجتماعية.
ليكن مجموع الحصص هو  
 1.000حصة اجتماعية :
مرور الشركة من شركة ذات
مـسؤولـيـة مـحدودة لشريك وحيد إلى
شركة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة.
القانون األسا�سي امللقح.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  17/10/2022وسجل تحت
رقم .140444
73 P
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وهذا يعني ما مجموعه 1000
شركــة إل دو بريفا
سهم.
ش.م.م.
قوانين منقحة.
SOCIETE «L2 PREFA» S.A.R.L
تم اإليداع القانوني بكتابة
الرأسمال اإلجتماعي 100.000 :
الضبط  للمحكمة التجارية بمراكش
درهم
املقراالجتماعي  :تامنصورت الشطر بتاريخ  03/10/2022وذلك تحت
 7دائرة البور جماعة حربيل مراكش رقم .139996
74 P
السجل التجاري رقم 81277
بموجب الجمع العام االستثنائي
شركــة بيفارد تخافو
املنعقد بمقر الشركة بتاريخ  
ش.م.م.
 2022/09/15صادقت شركة «إل
SOCIETE BIVARD TRAVAUX
دو بريفا» ش.م .م .على ما يلي :
ً
S.A.R.L
وفقا ألحكام املادة  12من النظام
الرأسمال اإلجتماعي 100.000 :
األسا�سي ،تقرر استمرار الشركة
درهم
مع ورثة املرحوم السيد أيت العزيز  
املقراالجتماعي  :عرصت القرطبي
الحسين.
فيال رقم  38الطابق االول شارع
كما تقرر الجمعية العمومية
موالي عبد هللا مراكش
توزيع  500سهم للمتوفى السيد أيت
السجل التجاري رقم 78883
العزيز الحسين على ورثته على النحو
بموجب الجمع العام االستثنائي
التالي :
السيد أنس أيت العزيز  142املنعقد بمقر الشركة بتاريخ  
 2022/09/15صادقت شركة
سهم.
 السيد ياسر ايت العزيز « 142بيفارد تخافو» ش.م .م .على ما يلي :
ً
وفقا ألحكام املادة  12من النظام
سهم.
األسا�سي ،تقرر استمرار الشركة
السيدة زينب بنيج  62سهم.
السيد محمد ايت العزيز  83مع ورثة املرحوم السيد أيت العزيز  
الحسين.
سهم.
كما تقرر الجمعية العمومية
السيدة وصال ايت العزيز 71
توزيع  400سهم للمتوفى السيد أيت
سهم.
كما تم تعيين السيد أنس أيت العزيز  الحسين على ورثته على النحو
العزيز والسيد الحسن اوحمو التالي :
السيد أنس أيت العزيز 114
مديران جديدان للشركة ملدة غير
محدودة للقرارات املتخذة أعاله ،سهم.
السيد ياسر ايت العزيز 114
أصبح التوزيع الجديد لرأس املال على
سهم.
النحو التالي :
السيدة زينب بنيج  50سهم.
السيد الحسن أوحمو  500سهم.
السيد محمد ايت العزيز  66سهم  
 السيد أنس أيت العزيز 142
السيدة وصال ايت العزيز 56
سهم.
السيد ياسر ايت العزيز  142سهم.
كما تم تعيين السيد أنس أيت
سهم.
العزيز والسيد ياسرأيت العزيز
السيدة زينب بنيج  62سهم.
السيد محمد ايت العزيز  83مديران جديدان للشركة ملدة غير
محدودة للقرارات املتخذة أعاله،
سهم.
السيدة وصال ايت العزيز  71أصبح التوزيع الجديد لرأس املال
على النحو التالي :
سهم.

السيد أنس أيت العزيز 414
سهم.
السيد ياسر ايت العزيز 414
سهم.
السيدة زينب بنيج  50سهم.
السيد محمد ايت العزيز 66
سهم.
السيدة وصال ايت العزيز 56
سهم.
وهذا يعني ما مجموعه 1000
سهم.
قوانين منقحة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط  للمحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  03/10/2022وذلك تحت
رقم .139995
75 P

شركــة عاش للمقاوالت واملشاريع

ش.م.م
ش ــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة
الشعارالتجاري ( :أري بوتيك
أوطيل) و (ليالي النور)
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم
املقراالجتماعي  :رقم  - 15الطابق 3
اقامة خالد  -شارع الطابق  4د م د
(طريق تاركة)  -مراكش
السجل التجاري رقم 68721
مراكش
بموجب الجمع العام االستثنائي
املنعقد بمقر الشركة بتاريخ  
 03/10/2022صادقت شركة «عاش
للمقاوالت واملشاريع»  ش.م .م على
ما يلي :
بيع  208حصة اجتماعية بثمن
 100درهم   للواحدة   ليكن الثمن
اإلجمالي  20.800درهم من طرف
السيد عمار أحمد شطا لفائدة
السيد ة حنان بنت عبد الرازق
بن عبد النبي رقبان.
وبالتالي فإن التوزيع الجديد
للحصص االجتماعية أصبح على
النحو التالي :

الجريدة الرسمية
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السيد عمار أحمد شطا 592
حصة اجتماعية.
السيد حسين علوي حسين شطا
 100حصة اجتماعية.
السيد عثمان بن محمد بن عمر  
بافقيه   100حصة اجتماعية.
السيدة حنان بنت عبد الرازق
بن عبد النبي رقبان  208حصة
اجتماعية.
ليكن مجموع الحصص هو 1000
حصة اجتماعية :
القانون األسا�سي امللقح.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  17/10/2022وسجل تحت
رقم .140443
76 P

شركـ ـ ــة WISS.D

ش.م.م  -ذات شريك واحد
رأسمالها االجتماعي  10.000 :درهم
املقراإلجتاماعي  :زنيت ملركز
األعمال زنقة مسلم ،تجزئة بوكار
الطابق  ،3الشقة رقم  ،14باب
دكالة  -مراكش

تأسي ـ ــس

بمقت�ضى عقد مؤرخ بمراكش
يوم  30/09/2022تم وضع القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
ذات شريك واحد وذات السمات
التالية :
التسميـ ـ ــة  – WISS.D :ش.م.م -
ذات شريك واحد.
النشاط املزاول فعليا :
مقاول إدارة الخدمات (التكوين
املستمر).
االستيراد والتصدير (تاجر أو
وسيط).
املقر االجتماعي  :زنيت ملركز
األعمال زنقة مسلم ،تجزئة بوكار
الطابق   ،3الشقة رقم  ،14باب
دكالة  -مراكش.
امل ـ ـ ـ ـ ــدة  99 :سنة ابتداء من
تأسيسها النهائي.

الرأسمال االجتماعي 10.000 :
درهم مقسم الى  100حصة
اجتماعية من فئة  100درهم لكل
واحدة.
التسيي ـ ــر  :تم تعيين السيد  
الجويدي خالد كمسير وحيد للشركة
ملدة غيرمحددة.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31ديسمبر.
الإليداع القانوني  :ت ــم اإليــداع
القانون ــي لدى املحكمة التج ــارية
بم ـراكش بتاريـ ــخ  26/10/2022تحت
رقم .140774 :

21009

مكتب السيد حسن الخلوفي
زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد الطابق 3
عمارة بنعدي  -وجدة
الهاتف 05.36.71.01.71 :
الفاكس 05.36.71.10.25 :

STE EUROPEENNE DE
CONSTRUCTION

S.A.R.L
R.C n° 31935
بموجب محضر الجمع العام
بتاريخ  5أكتوبر  2022لشركة
STE
EUROPEENNE
DE
ش.ذ.م.م،
CONSTRUCTION
رأسمالها االجتماعي  100.000درهم
ومقرها االجتماعي  ،10 :زنقة بوعزيز
ملخص قصد النشر
سيدي زيان وجدة  ،قرر ما يل ـ ــي :
COMPTAGESTEX
قفل التصفية وتشطيب
مراكـ ــش
لشركة STE EUROPEENNE
DE CONSTRUCTION S.A.R.L 77 P
بالعنوان التالي  ،10 :زنقة بوعزيز
مكتب السيد حسن الخلوفي
زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد الطابق  3سيدي زيان وجدة.
تـم اإليـداع القانونـي بكتابـة الضبـط
عمارة بنعدي  -وجدة
لـدى املحكمـة التجاريـة بوجـدة بتاريـخ
الهاتف 05.36.71.01.71 :
 28أكتوبر  2022تحـت رقم .1689
الفاكس 05.36.71.10.25 :

STE EZELIA
S.A.R.L A.U
R.C n° 28701
بموجب قرار الشريك الوحيد
بتاريخ  11أكتوبر  2022لشركة
“ ”STE EZELIAش.ذ.م.م ذات شريك
وحيد ،رأسمالها االجتماعي 50.000
درهم ومقرها االجتماعي  8 :مكرر،
حي القدس زنقة األق�صى وجدة  ،قرر
ما يل ـ ــي :
قفل التصفية وتشطيب لشركة
 STE EZELIA SARL AUبالعنوان
التالي  8 :مكرر حي القدس زنقة
األق�صى وجدة.
تـم اإليـداع القانونـي بكتابـة الضبـط
لـدى املحكمـة التجاريـة بوجـدة بتاريـخ
 20أكتوبر  2022تحـت رقم .1632
للخالصـة واإلشـارة
السيد حسن الخلوفـي

للخالصـة واإلشـارة
السيد حسن الخلوفـي

للخالصـة واإلشـارة
السيد حسن الخلوفـي

80 P

ZONE DE FAIRE

SARL AU
رأسمالها  100.000 :درهم
 46زنقة مراكش ،حي األمل،
التجزئة  ،4القرية ،سال

حل نهائي

 - 1بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 19سبتمبر  2022الشركة ZONE
 DE FAIRE SARL AUرأسمالها
 100.000درهم ومقرها االجتماعي
 46زنقة مراكش ،حي األمل ،التجزئة ،4
القرية ،سال تم عقد جمع عام وتقرر
ما يلي :
 - 1إتمام عملية التصفية وإعفاء
املصفي من مهامه.
 - 2وقد تم اإليـداع القانوني
لدى املحكمـة التجارية بالرباط يوم
 13نوفمبر  2022تحت رقم .39822
81 P
79 P

مكتب السيد حسن الخلوفي
زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد الطابق 3
عمارة بنعدي  -وجدة
الهاتف 05.36.71.01.71 :
الفاكس 05.36.71.10.25 :

STE IMFAYA

تـم اإليـداع القانونـي بكتابـة الضبـط
لـدى املحكمـة التجاريـة بوجـدة بتاريـخ
 24أكتوبر  2022تحـت رقم .1656

S.A.R.L
R.C n° 35217
بموجب محضر الجمع العام
بتاريخ  17أكتوبر  2022لشركة
 STE IMFAYAش.ذ.م.م ،رأسمالها
االجتماعي  100.000درهم ومقرها
االجتماعي  :شارع الحنصالي إقامة
الدباني الطابق الثالث الشقة رقم 9
وجدة  ،قرر ما يل ـ ــي :
قفل التصفية وتشطيب لشركة
 STE IMFAYA SARLبالعنوان التالي :
شارع الحنصالي إقامة الدباني الطابق
 78 Pالثالث الشقة رقم  9وجدة.

GHITA SAKAN

تبعا للجمع العام املنعقد بتاريخ
 2سبتمبر  2019بالدار البيضاء تمت
الزيادة في رأسمال شركة GHITA
 SAKANوتحويل  %50من حصة
(DATE DE L’ENREGISTREMENT
 )DES STATUTSالشركة من السيد
بيض محمد إلى السيد بيض رضوان.
تعيين مدير جديد للشركة السيد
بيض رضوان.
موزعة بين الشركاء على الشكل
التالي :
السيد بيض محمد  5000حصة ؛
السيد بيض رضوان  5000حصة.
اإليـداع القانوني باملحكمـة التجارية
بالدارالبيضاء بتاريخ  12سبتمبر 2019
تحت رقم .713446
82 P

الجريدة الرسمية
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GHITA SAKAN

تبعا للجمع العام املنعقد بتاريخ
 9أغسطس  2022بالدار البيضاء
تم تحويل  %50من حصة شركة
GHITA SAKAN (DATE DE
L’ENREGISTREMENT
DES
 )STATUTSمن السيد بيض رضوان
إلى السيد بيض محمد.
تعيين مدير جديد للشركة السيد
بيض محمد.
موزعة بين الشركاء على الشكل
التالي :
السيد بيض محمد  10.000حصة.
اإليداع القانوني  :تم اإليـداع
القانوني باملحكمـة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  31أغسطس 2022
تحت رقم .836108
83 P

GHITA SAKAN

استدراك خطإ وقع بالجريدة
الرسمية عدد  5741بتاريخ  9نوفمبر
2022
بدال من :
رأسمال الشركة  1.000.000درهم
مقسمة إلى  10.000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
السيد بيض محمد  10.000حصة.
يقرأ :
 .....رأسمال الشركة 100.000
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للحصة الواحدة.
بيض محمد  1000حصة.
(الباقي بدون تغيير).
84 P
ائتمانية ماجستيك كاونساي ش.ذ.م.م
انس  ،5شارع الحسن األول ،شقة رقم ،3
تجزئة بلخير ،العمارة رقم  ،9الطابق الثاني،
تمارة
Tél : 0537 64 40 48

STE PHARMACIE ASSAFA
AIN ATIQ
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس

بمقت�ضى أنظمة الشركة املوقعة
في تمارة بتاريخ  23سبتمبر 2022
تم تأسيس الشركة ذات مسؤولية
محدودة والتي خاصياتها كالتالي :

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

 - 3املقر االجتماعي  37 :زنقة
ادريس األكبر ،عمارة رقم  ،6الطابق
الثالث ،حي حسان،الرباط.
 - 4الرأسمال  :رأسمال الشركة
حدد في  1.000.000درهم مقسمة
على  10.000حصة اجتماعية من
فئة  100درهم للحصة كالتالي :
 5000حصة للسيد الرشاقي
محمد أمين ؛
 5000حصة لسيد أم العزحسن.
 - 5التسيير  :عهد تسيير الشركة
إلى السيد الرشاقي محمد أمين.
 - 6السنة التجارية  :تبتدئ من
فاتح يناير وتنتهي في  31ديسمبر من
كل سنة.
 - 7املدة  99 :سنة.
ي
 - 8رقم السجل التجار باملحكمة
التجارية .152227
86 P

 - 1التسمية STE PHARMACIE :
ASSAFA AIN ATIQ SARL AU
ش.ذ.م.م.
 - 2الهدف االجتماعي  :هدف
الشركة داخل املغرب أو خارجه هو :
صيدلية.
 - 3املقر االجتماعي  :مجموعة
الصفاء ،مجموعة رقم  ،4عمارة ،66
رقم املحل  59عين عتيق ،تمارة.
 - 4املدة  99 :سنة ابتداء من يوم
تسجيل الشركة في السجل التجاري.
 - 5رأس املال الشركة  :تبث في
مبلغ  100.000درهم مقسمة إلى
 1000حصة اجتماعية من فئة 100
درهم للواحدة مقسمة كالتالي :
نسرين مبصور  1000حصة
اجتماعية.
 - 6التسيير  :تم تعيين نسرين
مبصور مسيرة وحيدة للشركة وذلك
ملدة غيرمحدودة.
 - 7التوقيع االجتماعي  :قبلت
الشركة توقيع املسيرة نسرين مبصور
STE DECOTRAV DRISSI
لجميع العقود التي تتعلق بها.
FRERES
 - 8السنة االجتماعية  :من فاتح
SARL AU
ينايرإلى  31من ديسمبر.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 - 9اإليداع القانوني  :تم اإليداع
املحدودة
القانوني باملحكمـة التجارية بتمارة
بموجب عقد عرفي بتاريخ
بتاريخ  6أكتوبر  2022رقم السجل
 26أغسطس  2022تم إنشاء وإقامة
التجاري .137405
للنشروالبيان
قانون الشركة التي تتصف كما يلي :
85 P
التسمية STE DECOTRAV :
.DRISSI FRERES SARL AU
VIVACURVE GROUPE
الصفة القانونية  :ش.م.م.
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
الهدف  :األشغال العامة ،مفاوض.
 26أبريل  2021بمدينة الرباط،
املقر االجتماعي  :رقم  10تجزئة
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
سيدي يوسف ،تيفلت.
املحدودة مميزاتها كالتالي :
املدة  99 :سنة.
 - 1التسمية االجتماعية :
رأس املال  100.000 :درهم مقسمة
.VIVACURVE GROUPE
 - 2موضوع  :أعمال البناء وأشغال في  1000حصة بقيمة  100درهم
لفائدة ادري�سي محمد.
مختلفة ؛
التسيير  :ادري�سي محمد ،رقم
بصفة عامة كل العمليات املالية،
التجارية والصناعية املرتبطة بشكل البطاقة الوطنية  XA50802ملدة غير
مباشرأو غيرمباشربموضوع الشركة محدودة.
السنة املالية  :من الفاتح يناير
وكذا جميع العمليات من شأنها تنمية
الشركة.
وتنتهي في  31ديسمبرمن كل سنة.

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتيفلت بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم  482رقم السجل
التجاري .506
87 P

STE COMPANY PRODUCT
SOLUTION

S.A.R.L A.U
CPS
Au Capital de 100.000 DHS
Siège Social : 61AV LALLA
YAKOUT ETG N°02.69,
CASABLANCA
قرار الجمع العام العادي املنعقد
بتاريخ  8سبتمبر  2022لشركة
STE COMPANY PRODUCT
SOLUTION CPS SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد ،رأسمالها 100.000
درهم مقرها االجتماعي  :شارع اللة
الياقوت ،الطابق الثاني ،رقم ،69
الدارالبيضاء ،ما يلي :
 - 1الشروع في التصفية املسبقة
للشركة.
 - 2تعيين السيد بوشعيب قرطال
للشركة.
 - 3تحديد مقر التصفية ب :
شارع اللة الياقوت ،الطابق الثاني،
رقم  ،69الدارالبيضاء.
تـم اإليـداع القانونـي باملحكمـة
التجاريـة بالدار البيضاء بتاريـخ
 28أكتوبر  2022تحـت رقم .843621
88 P

ANOUAL LABS

تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد

أ  -تم تكوين الشركة التي تكمن
مميزاتها فيما يلي بتاريخ  24أكتوبر
: 2022
الشكـل  :شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد.
التسمية .»ANOUAL LABS« :

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الشريك الوحيد   :شركة «MARIS
  »HOLDINGشركة ذات مسؤولية
محدودة ،رسمالها  10.000درهم،
الكائن مقرها بالدار البيضاء ،11 -
زنقة الوحدة ،إقامة اإلمام علي،
الشقة  ،2املقيدة بالسجل التجاري
للدارالبيضاء تحت رقم .371.141
رسمال الشركة  :مائة ألف
( )100.000درهم.
مق ــر الشركة  :الدار البيضاء
(وازيس) ،252 -طريق الوازيس.
امل ــدة  99 :سنة ابتداء من قيدها
بالسجل التجاري.
الغــرض :
تحليل ودراسة األرض واملياه
واألسمدة واألغذية للموا�شي
واملنتجات الصحية البيطرية وكذا 
جميع املنتجات الغذائية والغذائية
الزراعية ،ومواد التجميل والبيئة ؛
التصنيع بجميع الطرق وعموما
دراسة وشراء وبيع واستيراد وتصدير
والتمثيل والعمولة والسمسرة
واالستئمان والنقل بكل الوسائل
لجميع املنتجات واألشياء واملواد
والسلع من كل طبيعة ومن كل منشأ
والتي لها عالقة باملنتجات الصناعية
وخاصة منها الفالحية البسيطة
واملركبة ؛
إحداث واستغالل جميع املشاغل
أو املختبرات التي تستعمل هذه
املواد واملنتجات أو التي تساعد على
تبسيط التعريف بها ؛
تولي املصالح واالستغالل
واالمتيازات وجميع براءات االختراع
أو النظريات املتعلقة بها ،واالقتناء
واالستئجار واإلحداث والشراء والبيع
واالستغالل وإكساب القيمة لجميع
الوسائل لجميع العقارات واألرا�ضي
وامللكيات واألصول التجارية
والصناعات وممثليات التوزيع
والشراء أو البيع املرتبطة باألغراض
السالفة الذكر وخصوصا أكثر
جميع العمليات املدنية والتجارية
والصناعية واملالية املنقولة أو
العقارية املرتبطة بكيفية مباشرة
باألغراض الواردة أعاله أو التي من
شأنها أن تشجع وجودها أو تنميتها.

 املدبرية  :عين الشريك الوحيد
السيد جمال فكاك بصفته مدبرا.
اإليــداع    :تم القيام باإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
 24أكتوبر  2022تحت رقم .842893
ب  -تم قيد الشركة بالسجل
التجاري للدار البيضاء تحت رقم
 559567من السجل التحليلي.
املدبر
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PROPERTY
PARTICIPATIONS

تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
أ   -تم تكوين الشركة التي تكمن
مميزاتها فيما يلي بتاريخ  26أكتوبر
: 2022
الشكـل  :شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد.
التسمية PROPERTY« :
.»PARTICIPATIONS
الشريك الوحيد واملدبر  :السيد
عبد القادر بوخريص ،مغربي
الجنسية ،الساكن بالدار البيضاء
(عين الذئاب) ،16 -تجزئة بعلبك  .
رسمال الشركة  10.000 :درهم.
مق ــر الشركة  :الدار البيضاء-
 ،71زنقة عالل بن عبد هللا ،الطابق
الرابع.
امل ــدة  99 :سنة ابتداء من قيدها
بالسجل التجاري.
الغــرض  :يكمن غرض في   :
تولي املشاركات واملصالح في جميع
الشركات أو املقاوالت الصناعية،
التجارية ،العقارية ،املالية أو غيرها،
عن طريق االكتتاب أو شراء
السندات أو حقوق في الشركات،
الجمعيات أو التحالفات ،أو أيضا
عن طريق التوصية ومنح التسبيقات
والقروض ،وبجميع الوسائل األخرى
القانونية ؛

21011

الشراء ،التوظيف واإلنجازلجميع
القيم املنقولة؛
تدبير جميع محفظات القيم
املغربية أو األجنبية؛
دراسة جميع التوظيفات أو
االستثمارات  .
اإليــداع القانوني  :تم القيام
باإليداع القانوني بكتابة الضبط
لدى املحكمة التجارية للدار البيضاء
بتاريخ  26أكتوبر  2022تحت رقم
.843.353
ب  -تم قيد الشركة بالسجل
التجاري للدار البيضاء تحت رقم
 559995من السجل التحليلي.
الشريك الوحيد واملدبر

90 P

GREEN HILL HOSPITALITY

تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة

أ   -تم تكوين الشركة التي تكمن
مميزاتها فيما يلي بتاريخ  26أكتوبر
: 2022
الشكـل  :شركة ذات مسؤولية
محدودة.
التسمية GREEN HILL« :
»HOSPITALITY
الشـركـاء :
السيد عثمان صولحي ،مغربي
الجنسية ،الساكن بالدار البيضاء
(راسين)  ،7 -زنقة علي عبد الرزاق،
إقامة مامون ،الطابق الثاني ،الشقة 5؛
السيد عبد الكريم فوزي ،مغربي
الجنسية ،الساكن بالدار البيضاء-
زاوية زنقة الفرنسيين وزنقة إبن
رشيد ،إقامة أمير «د» ،الطابق
الثالث ،رقم  ،24الصخور السوداء؛
السيد مامون صولحي ،مغربي
الجنسية ،الساكن بالدار البيضاء
(راسين) –  ،7زنقة علي عبد الرزاق،
الطابق الثاني ،الشقة 5؛
السيدة صوفيا مزعلك التازي،
مغربية الجنسية ،الساكنة بالدار
البيضاء (راسين) –  ،7زنقة علي عبد
الرزاق ،الشقة .5

رسمال الشركة  :مائة ألف
( )100.000درهم.
مق ــر الشركة  :الدار البيضاء
 ،11زنقة الوحدة ،إقامة اإلمام علي،
الشقة .2
امل ــدة  99 :سنة ابتداء من قيدها
بالسجل التجاري.
الغــرض  :يكمن غرض الشركة في
املغرب كما بالخارج في :
إحداث واستغالل جميع األصول
التجارية للحانات واملطاعم وكل
مؤسسة مخصصة ملهن التغذية ؛
كل نشاط لتقديم حاويات
الطعام ،لإلطعام في عين املكان أو
لألخذ ،وخدمات منظم الحفالت
وبكيفية عامة اإلعداد والتسويق لكل
األطباق املطهية وكذا كل املشروبات
الكحولية أو املحتوية على الكحول؛
التصميم والتنمية والتفعيل
والتتبع لجميع املشاريع أو املفاهيم
وكذا كل نشاطات املساعدة واملرافقة
في مجاالت الفندقة واإلطعام؛
جميع خدمات االستشارة في
االستراتيجية والدراسات واالفتحاص
والخدمات والتواصل والتسويقية
والتكوين في املجال التنظيمي
والتسيير والتدبير للمطاعم أو أماكن
اإلطعام؛
تنظيم جميع األحداث الوقتية
لجميع التظاهرات واالحتفاالت
أو األنشطة و/أو جميع النشاطات
التي لها عالقة مع فن الطهي الرامية
إلى إضفاء الحيوية والجاذبية ألماكن
اإلطعام.
املدبرية  :عين الشركاء بصفتهم
مدبرين :
السيد عثمان صولحي ،الساكن
بالدار البيضاء (راسين)  ،7 -زنقة
علي عبد الرزاق ،إقامة مامون،
الطابق الثاني ،الشقة  5؛
السيد مامون صولحي ،الساكن
بالدارالبيضاء (راسين)  ،7 -زنقة علي
عبد الرزاق ،الطابق الثاني ،الشقة
.5

الجريدة الرسمية
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اإليــداع  :تم القيام باإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
 26أكتوبر  2022تحت رقم .843.355
ب  -تم قيد الشركة باملحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
 26أكتوبر  2022تحت رقم 559.987
من السجل التحليلي.
املدبران
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HOLDSTAR

استقالة وتعيين مدبر
تعديالت نظامية تالزمية

 - Iبموجب قرارات بتاريخ
 6أكتوبر  ،2022فإن الشريك الوحيد
لشركة « ،»HOLDSTARشركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد
رسمالها  100.000درهم ،الكائن
مقرها بالدارالبيضاء ،71 -زنقة عالل
بن عبد هللا (السجل التجاري .الدار
البيضاء  ،)243.491قد :
أ   -سجل استقالة السيدة دنيا
بنعيش من مهامها كمدبرة ابتداء من
يومه؛
ب   -عين بصفته مدبرا جديدا 
وملدة غيرمحددة :
السيد أنيس اليوسفي ،الساكن
بالرباط (حي الرياض) -شارع الدلب،
قطاع  ،14بلوك « » Wرقم .9
ج) عدل نتيجة لذلك ،الفصلين
 14و  29من النظام األسا�سي.
 - IIتم القيام باإليداع القانوني
بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية
للدارالبيضاء بتاريخ  26أكتوبر 2022
تحت رقم .843.189
املدبــر

ECO RELANCE

92 P

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 13ماي  2022بمدينة الرباط قرر
الجمع العام لشركة ECO RELANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك كالتالي :

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة بتاريخ
 27أكتوبر 2022تحت رقم 2022/472
السجل التجاري رقم .4623
94 P

 - 1تفويت الحصص اململوكة
للسيد محمد أمين الرشاقي 5000
حصة للسيد حسن ام العز.
 - 2استقالة السيد محمد أمين
الرشاقي من تسيير الشركة وتعيين
السيد حسن ام العز مسير جديد
للشركة.
 - 3تغيير االسم التجاري للشركة
CENTRE FAZAZ PRIVE
من  VIVACURVE GROUPEإلى
ش.م.م ب.و
.ECO RELANCE
مركزالتحضيرلالمتحانات
 - 4تغيير الشكل القانوني للشركة
مركزالدعم والتقوية
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
مركزاللغات
شركة ذات مسؤولية محدودة شريك
الطابق األول ،زنقة  ،1حي بولحيا
واحد.
موحى وحمو الزياني ،خنيفرة
 - 5توسيع نشاطات الشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمـة
نص التأسيس
التجارية بالرباط بتاريخ  28يونيو 2022
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
تحت رقم .125911
 17أكتوبر  2022تم تأسيس شركة
 93 Pذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد باملواصفات التالية :
CAFE RESTAURANT GOOD
التسمية CENTRE FAZAZ :
PHENIX
.PRIVE
ش.م.م ب.و
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
مقهى
محدودة بشريك واحد.
السفلي زنقة  ،1حي بولحيا موحى
املقر االجتماعي  :الطابق األول،
وحمو الزياني ،خنيفرة
زنقة  1حي بولحيا موحى وحمو
نص التأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ الزياني ،خنيفرة.
الغرض  :مركز التحضير
 17أكتوبر  2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك لالمتحانات ،مركز الدعم والتقوية،
وحيد باملواصفات التالية :
مركزاللغات.
التسمية  :شركة STE CAFE
الرأسمال  :حدد في  20.000درهم
 .RESTAURANT GOOD PHENIXموزع إلى  200حصة موزعة على
الصفة  :شركة ذات مسؤولية الشكل التالي :
محدودة بشريك واحد.
السيدةنجاةامدجهدي 200حصة.
املقر االجتماعي  :السفلي زنقة ،1
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
حي بولحيا موحى وحموالزياني ،خنيفرة.
السيدة نجاة امدجهدي وذلك ملدة
الغرض  :مقهى.
غيرمحددة.
الرأسمال  :حدد في  20.000درهم
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
موزع إلى  200حصة موزعة على
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط
الشكل التالي :
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة بتاريخ
نجاة امدجهدي  200حصة.
التسيير  :تسيير الشركة من طرف  26أكتوبر 2022تحت رقم 2022/471
السيدة نجاة امدجهدي وذلك ملدة السجل التجاري رقم .4621
95 P
غيرمحددة.

STE MSALA CAR
SARL
الطابق األول ،الشقة رقم ،40
تجزئة مريم ،شارع القدس ،طريق
العوامة ،طنجة
بمقت�ضى محضر اجتماع غير
عادي بتاريخ  12أكتوبر  2022تم
اتخاذ القرارات التالية :
القرار  : 1احداث فرع جديد
بالعنوان التالي  :الطابق األول،
الشقة رقم  ،40تجزئة مريم ،شارع
القدس ،طريق العوامة ،طنجة.
القرار  : 2تعيين السيد حمو
الشرقاوي مسؤول على الفرع الجديد
للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة بتاريخ
 27أكتوبر 2022تحت رقم 2022/475
السجل التجاري رقم .2347
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OUKAZZI AGRI
ش.م.م ب.ش
تسييراالستغالل الفالحي
ايت لحسن اسعيد تاعبيت ،جماعة
موحى وحمو زياني ،خنيفرة

نص التأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 27سبتمبر  2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد باملواصفات التالية :
التسمية  :شركة OUKAZZI
.AGRI
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك واحد.
املقر االجتماعي  :ايت لحسن
اسعيد تاعبيت ،جماعة موحى وحمو
زياني ،خنيفرة.
الغرض  :تسييراالستغالل الفالحي.
الرأسمال  :حدد في  100.000درهم
موزع إلى  1000حصة موزعة على
الشكل التالي :

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

السيد اوكزي مونير  1000حصة.
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
السيد اوكزي مونير وذلك ملدة غير
محددة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة بتاريخ
 13أكتوبر 2022تحت رقم 2022/452
السجل التجاري رقم .4591
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ELBILIA INTERNATIONAL
AUDA PRIVE

STE OUSSOLY CAR

تكوين شركة

SARL
الطابق األول ،حي املسيرة الخضراء
مركزايت اسحاق ،خنيفرة
بمقت�ضى محضر اجتماع غير
عادي بتاريخ  10أكتوبر  2022تم
اتخاذ القرارات التالية :
القرار  : 1تفويت  200حصة من
حصص السيد اوسامة اعفي بقيمة
 100درهم للحصة لفائدة السيد
املصطفى بويزم والسيد سعيد مزيان
موزع كاآلتي :
املصطفى بويزم  140حصة ؛
سعيد مزيان  60حصة.
القرار  : 2االنسحاب الكامل
والغير قابل لإللغاء للسيد أوسامة
اعفي من كل ما يتعلق بالشركة.
القرار  : 3استقالة السيد سعيد
عبيد من منصبه كمسير الشركة
وتعيين السيد صالح العبدوني مسير
للشركة وذلك ملدة غيرمحددة.
القرار  : 4تغيير عنوان الشركة
من املرأب رقم  ،10تجزئة الفرح،
الحي الفالحي ،خنيفرة إلى الطابق
األول ،حي املسيرة الخضراء ،مركز
ايت اسحاق ،خنيفرة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بخنيفرة بتاريخ
 27أكتوبر 2022تحت رقم 2022/475
السجل التجاري رقم .2861
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شركة مساهمة
رأسمالها  300.000درهم
املقراالجتماعي  :شارع محمد بن
عبد هللا ،برج مارينا  ،2الطابق
الخامس ،مارينا شوبينج سانتر،
الدارالبيضاء
رقم السجل التجاري 560407 :
الدارالبيضاء  -رقم التعريف
الجبائي 52698883 :

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 6يونيو  ،2022مسجل بالدار
البيضاء بتاريخ  27يونيو  ،2022تم
تأسيس شركة باملواصفات التالية :
تسمية الشركة ELBILIA :
.INTERNATIONAL AUDA PRIVE
الشكل  :شركة مساهمة.
املقر االجتماعي  :شارع محمد
بن عبد هللا ،برج مارينا  ،2الطابق
الخامس ،مارينا شوبينج سانتر،
الدارالبيضاء.
الغرض األسا�سي  :استغالل
املؤسسات التعليمية الخاصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تقييدها بالسجل التجاري ،عدا 
حاالت الحل املسبق أو التمديد
املنصوص عليه في القانون وفي هذا 
النظام األسا�سي.
الرأسمال  300.000 :درهم تتكون
من مساهمات نقدية.
اعضاء مجلس اإلدارة  :تم تعيين
أول أعضاء مجلس إدارة الشركة ملدة
ثالث سنوات ،والتي تنتهي في نهاية
االجتماع العام العادي للمساهمين
املدعوين للمصادقة على الحسابات
املالية آلخر سنة مالية ،والتي ستعقد
في السنة الثالثة التالية لتأسيس
الشركة :
السيد سعد صبار ،مقيم بالدار
البيضاء ،تجزئة الرشاد ،زنقة ،3
رقم  ،13كاليفورنيا والحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .BE64256

EDUCATION
شركة
،DEVELOPEMENT COMPANY
رأسمالها
مساهمة
شركة
 680.000.000درهم ،مقرها
االجتماعي بالدار البيضاء ،شارع
محمد بن عبد هللا ،برج مارينا ،2
الطابق الخامس ،مارينا شوبينج
سانتر ،مسجلة بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم 411069
وممثلة من طرف السيد سعد صبار،
بصفته الرئيس املديرالعام.
شركة املغرب واإلمارات للتنمية
«صوميد» ،شركة مساهمة رأسمالها
 1.584.773.000درهم ،مقرها
االجتماعي بالدار البيضاء ،شارع
محمد بن عبد هللا ،برج مارينا ،2
الطابق السادس ،مارينا شوبينج
سانتر ،مسجلة بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم 96595
وممثلة من طرف السيد عبد املجيد
الطازالوي ،بصفته الرئيس املدير
العام.
السيد عثمان نجي هللا ،مقيم
بالدار البيضاء ،5 ،ممر مارونيي ،أنفا
والحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .BE742983
السيدة كنزة واسو ،مقيمة
بالرباط ،45 ،حي السعادة ،شارع
سوس والحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .A342374
مراقب الحسابات  :تم تعيين
مكتب  BEA Conseilممثل من طرف
السيد ابراهيم العاريف ،محاسب
خبير ،مراقب الحسابات وذلك ملدة
سنة مالية واحدة.
تكوين االحتياطي وتوزيع األرباح:
يقتطع من الربح الصافي للسنة
املالية بعد خصم خسارات السنوات
املنصرمة عند االقتضاء  %5لتكوين
مبالغ االحتياطي القانوني .يصبح هذا 
االقتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ
االحتياطي القانوني عشر رأسمال
الشركة ؛ يتم أيضا إجراء اقتطاعات

21013

أخرى من ربح السنة املالية ،الهدف
منها تكوين االحتياطيات املفروضة
قانونيا ،أو احتياطيات أخرى يقرر
تكوينها ،قبل أي عملية توزيع ،بقرار
من الجمعية العامة العادية أو أي
أموال منقولة من جديد من طرف
هاته الجمعية.
يتكون الربح املتعين توزيعه من
الربح الصافي للسنة املالية ،والذي
يخصم منه الخسائر السابقة ومبالغ
تكوين االحتياطيات ،ويضاف إليه
منقوالت أرباح السنوات املالية
السابقة.
تم تقييد الشركة بالسجل
التجاري بالدار البيضاء بتاريخ
 28أكتوبر  2022تحت رقم
.560407
للنشرواالستخالص
رئيس مجلس اإلدارة

99 P

LEON L’AFRICAIN
DOMAINES D’ANFA PRIVE
شركة مساهمة
رأسمالها  300.000درهم
املقراالجتماعي  :شارع محمد بن
عبد هللا ،برج مارينا  ،2الطابق
الخامس ،مارينا شوبينج سانتر،
الدارالبيضاء
رقم السجل التجاري 558333 :
الدارالبيضاء  -رقم التعريف
الجبائي 52698814 :

تكوين شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 6يونيو  ،2022مسجل بالدار
البيضاء بتاريخ  24يونيو  ،2022تم
تأسيس شركة باملواصفات التالية :
تسمية الشركة LEON :
L’AFRICAIN
DOMAINES
.D’ANFA PRIVE
الشكل  :شركة مساهمة.
املقر االجتماعي  :شارع محمد
بن عبد هللا ،برج مارينا  ،2الطابق
الخامس ،مارينا شوبينج سانتر ،الدار
البيضاء.

الجريدة الرسمية

21014

الغرض األسا�سي  :استغالل
املؤسسات التعليمية الخاصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تقييدها بالسجل التجاري ،عدا 
حاالت الحل املسبق أو التمديد
املنصوص عليه في القانون وفي هذا 
النظام األسا�سي.
الرأسمال  300.000 :درهم تتكون
من مساهمات نقدية.
اعضاء مجلس اإلدارة  :تم تعيين
أول أعضاء مجلس إدارة الشركة ملدة
ثالث سنوات ،والتي تنتهي في نهاية
االجتماع العام العادي للمساهمين
املدعوين للمصادقة على الحسابات
املالية آلخر سنة مالية ،والتي ستعقد
في السنة الثالثة التالية لتأسيس
الشركة :
السيد سعد صبار ،مقيم بالدار
البيضاء ،تجزئة الرشاد ،زنقة ،3
رقم  ،13كاليفورنيا والحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .BE64256
EDUCATION
شركة
،DEVELOPEMENT COMPANY
رأسمالها
مساهمة
شركة
 680.000.000درهم ،مقرها
االجتماعي بالدار البيضاء ،شارع
محمد بن عبد هللا ،برج مارينا ،2
الطابق الخامس ،مارينا شوبينج
سانتر ،مسجلة بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم 411069
وممثلة من طرف السيد سعد صبار،
بصفته الرئيس املديرالعام.
شركة املغرب واإلمارات للتنمية
«صوميد» ،شركة مساهمة رأسمالها
 1.584.773.000درهم ،مقرها
االجتماعي بالدار البيضاء ،شارع
محمد بن عبد هللا ،برج مارينا ،2
الطابق السادس ،مارينا شوبينج
سانتر ،مسجلة بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم 96595
وممثلة من طرف السيد عبد املجيد
الطازالوي ،بصفته الرئيس املدير
العام.

السيد عثمان نجي هللا ،مقيم
بالدار البيضاء ،5 ،ممر مارونيي ،أنفا
والحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .BE742983
السيدة كنزة واسو ،مقيمة
بالرباط ،45 ،حي السعادة ،شارع
سوس والحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .A342374
مراقب الحسابات  :تم تعيين
مكتب  BEA Conseilممثل من طرف
السيد ابراهيم العاريف ،محاسب
خبير ،مراقب الحسابات وذلك ملدة
سنة مالية واحدة.
تكوين االحتياطي وتوزيع األرباح :
يقتطع من الربح الصافي للسنة
املالية بعد خصم خسارات السنوات
املنصرمة عند االقتضاء  %5لتكوين
مبالغ االحتياطي القانوني .يصبح هذا 
االقتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ
االحتياطي القانوني عشر رأسمال
الشركة ؛ يتم أيضا إجراء اقتطاعات
أخرى من ربح السنة املالية ،الهدف
منها تكوين االحتياطيات املفروضة
قانونيا ،أو احتياطيات أخرى يقرر
تكوينها ،قبل أي عملية توزيع ،بقرار
من الجمعية العامة العادية أو أي
أموال منقولة من جديد من طرف
هاته الجمعية.
يتكون الربح املتعين توزيعه من
الربح الصافي للسنة املالية ،والذي
يخصم منه الخسائر السابقة ومبالغ
تكوين االحتياطيات ،ويضاف إليه
منقوالت أرباح السنوات املالية
السابقة.
يتعين أداء أرباح األسهم داخل
أجل أقصاه تسعة  9أشهرتبتدئ من
اختتام السنة املالية.
تم تقييد الشركة بالسجل
التجاري بالدار البيضاء بتاريخ
 13أكتوبر  2022تحت رقم
.558333
للنشرواالستخالص
رئيس مجلس اإلدارة
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إنتمانية فداد ش.ذ.م.م
 5املركزالتجاري ابن سينا أگدال الرباط
الهاتف/ 05-37-77-59-72الفاكس 37- 05-
77-59-81

LES PETITS GALOPINS
SARL

الرفع من رأسمال الشركة
تعديل القانون األسا�سي للشركة

حســب مـحـضــر الج ـمـ ــع الع ـ ــام
االستثنائي الـمـنـعـق ـ ــد بـتـاري ـ ــخ
 ،19/09/2022ق ـ ــرر شركاء شركة
«،»LES PETITS GALOPINS SARL
ذات الرأسمال  100.000درهم والتي
يوجد مقرها بسكتور  21رقم 09
شارع الصنوبر بلوك حي الرياض
الرباط ,ما يلي :
الزيادة في رأسمال الشركة من
طرف الشركاء عن طريق الديون
السائلة املستحقة في حوزة الشركاء.
وبهذا فان رأسمال الشركة
قد رفع بمقدار  160.000درهم
وذلك ليرفع من  100.000درهم إلى
 260.000درهم بخلق  1600حصة
اجتماعية جديدة بقيمة  100درهم
للواحدة وستوزع على الشركاء على
النحو التالي :
السيدة تيدا ليديا   2340 :حصة
اجتماعية
السيدة سيرج فؤاد منلين 260 :
حصة اجتماعية  
أو ما مجموعه  2600 :حصة
اجتماعية .
تعديل القانون األسا�سي للشركة
كما هو منصوص عليه في املادة
 96-5من القانون.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح نوفمبر
 2022تحت رقم .129855
101 P
100 P

AUTO PARADIS
SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
بتاريخ  27سبتمبر  2022تم تأسيس
شركة ذات الخصائص التالية :
التسمية  :شركة AUTO
.PARADIS SARL
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي  :التسيير
التجاري.
التجارة في السيارات املستعملة.
وكالة عقارية.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في  100.000درهم بقيمة
 1000سهم من فئة  100درهم
للسهم الواحد في ملك :
السيد أشرف زعاف  500سهم
بقيمة  50.000درهم.
السيد نور الدين الكناني 500
سهم بقيمة  50.000درهم.
املقر االجتماعي  :زنقة األمجاد
رقم  16روسطال تابريكت سال.
التسيير :عين السيد أشرف زعاف
مسيرللشركة ملدة غيرمحدودة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل في السجل التجاري إال إذا
حصل فسخ أو امتداد.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما
عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل في السجل التجاري وتنتهي
في  31ديسمبر.2022
تم اإليداع القانوني للشركة
بتاريخ  24أكتوبر  2022تحت رقم
.39866
وتم تسجيل الشركة في السجل
التجاري لدى املحكمة االبتدائية
بسال تحت رقم .36917
102 P
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ULTIMA GROUP

SARL AU
ألتيما كروب
السجل التجاري رقم 313237
تعديالت قانونية
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  13سبتمبر  2022قرر شركاء
شركة التيما كروب ش.م.م ذات
رأسمال  100.000درهم املقر
االجتماعي الدار البيضاء  52شارع
الزرقطوني الطابق األول شقة رقم 3
إقامة الر�ضى.
املصادقة على تفويت 1.000
حصة يمتلكها السيد سلمان بن
كيران لفائدة السيد محمد كريم
جسوس.
استقالة السيد سلمان بن كيران
من مهامه كمسيرللشركة.
تعيين السيد محمد كريم جسوس
كمسيرللشركة.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني للشركة
باملحكمة التجارية للدار البيضاء
يوم  14أكتوبر  2022تحت رقم
.841278
103 P

SOCIETE MAESTRO SPA

SARL
مايسترو سبا
تبعا ملداوالت الجمع العام غير
العادي املنعقد يوم  17أكتوبر 2022
لشركة SOCIETE MAESTRO SPA
 SARLشركة محدودة املسؤولية
برأسمال  100.000درهم تم االتفاق
على ما يلي :
الفسخ املسبق للشركة.
تحديد مكان التصفية في تجزئة
الوفاق شارع غزة إقامة مريم رقم
 3044املحل التجاري رقم  1تمارة.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة في  27أكتوبر 2022
تحت رقم .9205
104 P

الجريدة الرسمية

تم إيداع السجل التجاري
ROSEAU VERT
للشركة بكتابة الضبط لدى املحكمة
SARL AU
تأسيس
االبتدائية بسال بتاريخ  19أكتوبر
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  2022تحت رقم .39842
 29أغسطس  2022بالرباط تم
106 P
تأسيس شركة ذات املسؤولية
FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
املحدودة ذات شريك وحيد في
B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA-AIT BAHA
الجريدة الرسمية التي تحمل
TEL: 05 28-81-96-40
الخصائص التالية :
FAX: 05 28-81-96-41
التسمية ROSEAU VERT SARL :
STE AGALPORT TRANS
.AU
SARL
الهدف االجتماعي  :مقاول في
شركة ذات مسؤولية محدودة
البستنة.
تأسيس
مقاول في األشغال املختلفة
 - 1بمقت�ضى عقد عرفي  19أكتوبر
أو أشغال البناء.
 2022بانزكان حررت قوانين شركة
مقاول النظافة.
ذات مسؤولية محدودة خصائصها
رأس املال  100.000 :درهم.
كالتالي :
املدة  99 :سنة ابتداء من
االسم  :شركة STE AGALPORT
التأسيس النهائي.
.TRANS
املقراالجتماعي  15 :شارع األبطال
األهداف  :نقل البضائع لحساب
رقم  4أكدال الرباط.
الغير.
التسيير  :احماد ايت والشيخ
املقر االجتماعي  :اركانة  2شقة 1
املزداد بتاريخ  1990الحامل للبطاقة
تراست انزكان.
الوطنية رقم  PB147987الساكن
املــدة  99 :سنة ابتدءا من تاريخ
بدوارالزركان بوزروال زاكورة.
التأسيس النهائي.
السجل التجاري  :تم التسجيل
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية
بالرباط بتاريخ  19أكتوبر  2022مبلغ  100.000درهم مقسم إلى
تحت رقم  163407رقم اإليداع  1000حصة بثمن  100درهم للواحد
موزع كالتالي :
.129604
السيد احمد ولد عمار 340 :
105 P
حصة.
السيد رشيد البكري  330 :حصة.
POULE DE NEIGE
السيد بينيا مارتين خوان كارلوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 330 :حصة.
رأسمالها  100.000درهم
املجموع  1000 :حصة .
بمقت�ضى عقد عام استثنائي
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
مسجل في  12أكتوبر  2022تم
اإلقرار باإلجماع بمقر الشركة على يناير وتنتهي في  31دجنبر من كل
سنة.
ما يلي :
التسيير  :يقوم بتسيير الشركة
بيع  %50من حصص الشركة
وملدة غير محدودة السيد احمد ولد
للسيد حمزة ازروال.
تغيير الشكل القانوني للشركة عمار          .
ن
اإلمضاءات  :تكو اإلمضاءات
من شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد إلى شركة ذات البنكية واالجتماعية فقط لسيد
احمد ولد عمار   .
املسؤولية املحدودة.

21015

 - 2اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
االبتدائية بإنزكان بتاريخ  19اكتوبر
 2022تحت رقم .2071
107 P
FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA-AIT BAHA
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

STE ZOULFA BEAUTY
SARL

الفسخ النهائي للشركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 3
أكتوبر  2022محضر شركة ذات
مسؤولية محدودة والذي قرر ما يلي :
تصفية والفسخ النهائي الشركة
بكاملها.
تحديد مقر تصفية الشركة :
تمت التصفية باملقر االجتماعي رقم
 03الطابق السفلي عمارة رقم 41
زنقة االمام الشافعي بلوك ا 5القدس
اكادير.
تعيين السيد خالد اشليم  مصفي
للشركة.
تقريرمصفي الشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .119012
108 P

SOCIETE FOURACH IMMO
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بموجب عقد عرفي بتاريخ 17
أكتوبر  2022بفاس ،تم تأسيس
شركة محدودة املسؤولية تبعا
للمعطيات التالية :
التسمية FOURACH IMMO :
الهدف  :منعش عقاري  -األعمال
املختلفة أو البناء.
مقرها االجتماعي محل رقم 2
تجزئة  68د حي الزهور  2طريق عين
الشقف فاس.

الجريدة الرسمية

21016

رأسمالها محدود في 100.000
درهم املقسمة على  1000سهم بثمن
 100درهم للسهم الواحد.
املدة  :مدة املقاولة محدودة في 99
سنة من تاريخ تسجيلها في السجل
التجاري.
التسيير  :املقاولة مسيرة من طرف
السيدان :
الرفاعي فؤاد الحامل للبطاقة
الوطنية رقم .C464203
الدباح رشيدة الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم .D496619
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس تحت رقم  74355من
السجل التجاري ورقم 2022/4449
بتاريخ  28أكتوبر .2022
للخالصة واإلشارة  -اإلدارة

109 P

SOCIETE MAGRIPOLE
SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000درهم
مقرها االجتماعي  :تجزئة رقم B
تعاونية الهالل ،طريق مكناس ،فاس
السجل التجاري رقم 38249 :

تغييرمسيري الشركة

 - 1بمقت�ضى تقرير الجمع العام
املنعقد بتاريخ  18أكتوبر  2022تقرر
ما يلي :
استقالة السيد عسو حمادي
مسير الشركة وتعيين كل من السيد
حكيم فرغالي والسيدة نعيمة فرغالي
مسيران جدد للشركة ملدة غير
محدودة.
تغيير على إثر ذلك املادة  43من
القانون األسا�سي للشركة.
 - 2تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بفاس
بتاريخ  27أكتوبر  2022تحت رقم
.22/4428
للخالصة واإلشارة  -اإلدارة

110 P

AGADIR INTR VONTION
RAPID

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

تبعا للعقد العرفي بتاريخ
 25أكتوبر  2022تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية AGADIR INTR :
.VONTION RAPID
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية.
املوضوع  :أعمال البناء العامة،
الهندسة املدنية ،الحفر ،التطوير،
وتجهيزاآلبار.
املباني السكنية والصناعية.
أعمال الحفر العامة والصرف
الصحي والطرق والشبكات املختلفة
والطرق وإمدادات املياه والكهرباء
والهاتف والدهان والسباكة وأعمال
نجارة الخشب واألملنيوم  ....الخ
املقر الرئي�سي  :زنقة بوملان ،رقم
 ،87نهج عبد هللا ،العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100للواحدة مقسمة كالتالي :
السيد محمد التاجي  500 :حصة ؛
السيد عبد الصمد بوصلوح :
 500حصة.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيد محمد التاجي والسيد عبد
الصمد بوصلوح.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  28أكتوبر  2022تحت رقم
 2022/3181وتم تسجيلها بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.43575
111 P
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التسمية MORTAKI POUR :
.L’IMPORT ET EXPORT
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :تجارة العامة.
االستيراد ،التصدير ،والتجارة
ألي غرض أو معدات ،بضائع ،آالت
تتعلق بالصناعة بشكل عام وصناعة
البناء بشكل خاص ...الخ.
املقر الرئي�سي  :شارع اكفول ،رقم
 ،220خط الرملة  ،01العيون.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
فئة  100درهم وتملكها بالكامل
السيدة سعاد املرتقي.
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيدة سعاد املرتقي.
اإليداع القانوتي  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  28أكتوبر  2022تحت رقم
 2022/3182وتم تسجيلها بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.43577
112 P

OULAD SALMANE CAR

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 26
أكتوبر  2022تم وضع قوانين
الشركة ذات املميزات التالية :
التسمية OULAD SALMANE :
.CAR
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية بمساهم واحد.
املوضوع  :كراء سيارات بدون
سائق.
املقر الرئي�سي  :شارع سمارة،
تجزئة الخير ،رقم  ،5محال ،01
العيون.
MORTAKI POUR L’IMPORT
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
ET EXPORT
درهم مقسمة إلى  1.000حصة من
تأسيس شركة محدودة املسؤولية فئة  100درهم وتملكها بالكامل
تبعا للعقد العرفي بتاريخ السيدة خديجة بن زيدي.
 25أكتوبر  2022تم وضع قوانين
اإلدارة  :تسيير الشركة من طرف
السيدة خديجة بن زيدي.
الشركة ذات املميزات التالية :

اإليداع القانوتي  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  28أكتوبر  2022تحت رقم
 2022/3187وتم تسجيلها بالسجل
التجاري تحت الرقم التحليلي رقم
.43583
113 P

SOCIETE SaharaHeitc

SARL
السجل التجاري رقم 42443

تعديل

تبعا ملحضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ فاتح أكتوبر 2022
تم تعديل للشركة بحيث تقرر ما يلي :
تفويت حصص  :تفويت 500
حصة من فئة  100درهم للواحدة
كانت في ملك السيد الزيراوي عبد
الهادي إلى السيد الزيراوي الحسين :
 500حصة.
تغيير الشكل القانوني للشركة
 SaharaHeitc SARL AUلتصبح
.SaharaHeitc SARL
تعديل مسير الشركة من املسير
السيد الزيراوي عبد الهادي ليصبح
املسير الجديد هو السيد الزيراوي
الحسين ملدة غيرمحددة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بمصلحة كتابة الضبط
بمكتب السجل التجاري باملحكمة
االبتدائية للعيون ،بتاريخ  5أكتوبر
 2022تحت رقم .2960/2022
114 P

SELFIE MIRROR

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2022بالرباط ،قد تم
وضع القانون األسا�سي لشركة تحمل
الخصائص التالية :
التسمية SELFIE MIRROR :
.SARL
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
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الهدف االجتماعي :
تأجيركشك الصور.
تأجيركابينة تصوير.
تأجيرمعدات األحداث.
إنشاء الرسوم البيانية.
تأجيرمعدات الفيديو.
تأجيرمعدات الحدث.
التصوير الفوتوغرافي ،التصوير
بالفيديو.
طباعة الصور وتحريرالفيديو.
بيع أشكاك التصوير.
بيع كبائن التصوير.
الرسوم املتحركة و/أو خدمات
الصور والفيديو.
تأجير وبيع حلول العرض
الديناميكية.
تصنيع وبيع وتأجير أشكاك
التصويروأكشاك السيلفي.
تصنيع وبيع وتأجير حلول الصور
والفيديو.
رأس املال  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
درهم للحصة الواحدة موزعة على
الشكل التالي :
السيد البشير اصبيعي 200 :
حصة.
السيد املهدي قريش  800 :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  :بلوك ج رقم  82الطابق
الثالث ديور الحومر حي يعقوب
املنصور الرباط.
املسيران  :السيد البشير اصبيعي
والسيد املهدي قريش.
ي
رقم التقييد بالسجل التجار :
.163685
اإليداع القانوني    :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط
تحت رقم  129876بتاريخ فاتح
نوفمبر .2022
115 P

الجريدة الرسمية

MOLOUK ALMOUDA
SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2022بتمارة ،قد تم
وضع القانون األسا�سي لشركة تحمل
الخصائص التالية :
MOLOUK
:
التسمية
.ALMOUDA SARL AU
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد.
الهدف االجتماعي :
شراء وبيع وتأجير املالبس
الحديثة والتقليدية وإكسسوارات
املوضة والسلع الجلدية.
املتاجرة في املالبس الجاهزة.
االستيراد والتصدير.
التجارة.
رأس املال  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
درهم للحصة الواحدة موزعة على
الشكل التالي :
السيدة الهام نون  1000 :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  :الطابق األر�ضي مجموعة
رياض اوالد مطاع سكتور  1رقم 450
تمارة.
املسيرة  :السيدة الهام نون.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
.137623
اإليداع القانوني    :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية بتمارة
تحت رقم  9227بتاريخ فاتح نوفمبر
.2022
116 P

21017

كابيطاليا
 ،25شارع شجرة القدس ،قطاع  ،19بلوك س،
حي الرياض ،الرباط

EXPLORAC
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�ضى عقد عرفي ،تم تحرير
القانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد لها الخاصيات التالية :
التسمية EXPLORAC SARL :
.AU
لوجستيات
:
املوضوع
واستكشاف املعادن.
املدة  99 :سنة ابتداء من يوم
تسجيلها بالسجل التجاري.
املقر  :موطن في  ،15شارع
األبطال ،الشقة رقم  5أكدال،
الرباط.
الشريك الوحيد :
الدي الزين  :يملك 1000
حصة ،الحامل لجواز السفر رقم
.C00006259
رأس املال  :محدود في 100.000
درهم.
املسير الوحيد  :الدي الزين،
الحامل لجواز السفر رقم
.C00006259
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح نوفمبر
 2022تحت رقم .163659
117 P

فسخ الشركة السبابق ألوانه.
تعيين السيد عبد اإلله الخادير
كمصفي للشركة.
مقر التصفية تجزئة النصر رقم
 280تمارة.
براءة املصفي السيد عبد اإلله
الخادير.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية تمارة
تحت رقم  9926بتاريخ فاتح نوفمنبر
.2022
118 P

&ENGINS BTP IMPORT
LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
لشريك واحد
رأسمالها  100.000.00:درهم
مقرها اإلجتماعي  271 :زنقة 17
الحسنية  1شارع املقاومة ،املحمدية

تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك واحد

بموجب عقد مؤرخ في  29سبتمبر
 2022تم وضع النظام األسا�سي
لشركة ذات املسؤلية املحدودة
تتصف كالتالي :
التسمية ENGINS BTP :
.IMPORT& LOCATION
الشكل  :ش.م.م.ش.و.
رأسمالها  100.000.00 :درهم
موزعة كما يلي :
السيد ابو الفتح حسن علي
ABOUELFATEH HASSAN AALI
CAFE LAASILLE
مبلغ  1000حصة كل حصة ب 100
SARL AU
درهما.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مقرها اإلجتماعي  271 :زنقة 17
ذات الشريك الوحيد
الحسنية  1شارع املقاومة ،املحمدية.
ش.م.م.ش.و
املسير  :السيد ابو الفتح حسن
مقرها اإلجتماعي  :تجزئة النصررقم
علي ABOUELFATEH HASSAN
 280تمارة
سجلها التجاري  129685 :تمارة   AALIملدة غيرمحدودة.
الغرض :
بمقت�ضى الجمع العام املؤرخ
اإلستيراد والتصدير.
بتاريخ  25أكتوبر  2022قرر املسير
التعديالت التالية :
التجارة.

الجريدة الرسمية

21018

بيع وشراء جميع املعدات.
أعمال متنوعة أو بنائية.
أعمال التطويروالبناء والصيانة.
وبشكل عام ،يجوز للشركة
القيام بأي معامالت تجارية
أو صناعية أو مالية أو أوراق مالية
أوعقارية مرتبطة بشكل مباشرأوغير
مباشربغاية الشركة املحددة أعاله أو
من املحتمل أن تسهل اإلستغالل أو
التطويرفي املغرب أو في الخارج.
املدة  99 :سنة تنطلق من يوم
التأسيس.
التسيير  :السيد ابو الفتح حسن
علي ABOUELFATEH HASSAN
 AALIمسيرا للشركة ملدة غير
محدودة.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
ينايروتنتهي في  31ديسمبر.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة اإلبتدائية
باملحمدية بتاريخ  18أكتوبر 2022
تحت رقم .2321
الشركة مسجلة لدى املحكمة
اإلبتدائية باملحمدية بتاريخ
 18أكتوبر  2022تحت رقم .31647
119 P

Ste DYLA ART

SARL
تم بتاريخ  4أكتوبر 2022إجتماع
عام إستثنائي حدد بموجبه النقاط
اآلتية:
نقل املقر الرئي�سي للشركةالكائن سابقا بزنيت مركز األعمال
زنقة مسليم تجزئة بوكار الطابق
التالت شقة رقم  14باب دكالة
مراكش إلى العنوان الجديد :مكتب
رقم  02عمارة أطلس مركز بريميوم
 172شارع عبد الكريم الخطابي كليز
مراكش                        .
تم اإليداع القانوني في املحكمة
التجارية بمراكش  28أكتوبر2022
تحت عدد .140881
120 P

سوفيجكس
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000 :درهم
رقم  36شارع عالل بن احمد جليز
مراكش

HOME PRESTIGE BAB
ATLAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة من
شريك واحد
رأسمالها  300.000 :درهم
تجزئة العكاري تساعت رقم 118
مراكش
ي
رقم السجل التجار 31229 :
تبعا ملحضر الجمع العام
اإلستثنائي بتاريخ  26سبتمبر2022
تم تقريرما يلي   :
املحافظة على نشاط الشركة.
تخفيض رأس املال يليه زيادة.
تعديل نسبي للمادتين  6و 7من
النظام األسا�سي.
إجتماع الجمعية العمومية
بعد فحص الوضع كما يظهر من
حسابات السنة املالية 2021
ً
اعتبارا من 31
وامليزانية العمومية
ديسمبر 2021تمت املوافقة عليه
من قبل املدير العام املنعقد في 22
يونيو  2022والذي نتج عنه مشاركة
األصول رأس املال أقل من ربع رأس
املال.
لذلك تقرر الحفاظ على النشاط
اإلجتماعي.
اجتماع الجمعية العامة غير
العادية ،نتيجة العتماد القرار
املذكور أعاله  ،بعد اإلستماع إلى
تقريراملدير .
معتبرا أن الخسائر املسجلة
بالحسابات وامليزانية العمومية
املبينة في القرار األول والبالغة
 258.363,73درهم يقرر إطفاءها    :
حتى  258.000.00درهم بتخفيض
رأس املال بنفس املقداربالتالي :
 مقدارالخسائرالتي ال تزال تظهرفي امليزانية العمومية ستكون 363,73
درهم وستظهر على جانب املطلوبات
في امليزانية العمومية تحت عنوان
«ترحيل».
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 رأس املال الحالي 300.000,00درهم سينخفض إلى 42.000.00
درهم.
الجمعية العامة تقرر إجراء
تخفيض رأس املال هذا :
عن طريق تخفيض عدد
الحصص اإلجتماعية الحالية من
 3.000إلى  420من نفس اإلسمي.
يقرر إجتماع الجمعية العامة
غير العادية تعديل املادتين  6و 7من
النظام األسا�سي على النحو التالي:
تم تخفيض رأس املال الذي
كان  300.000.00درهم بمقدار
 258.000.00درهم وبالتالي أصبح
ثابتا عند  42.000.00درهم.
وهي مقسمة إلى  420حصة بقيمة
 100سهم إسمي لكل منها ،مدفوعة
بالكامل ومن نفس الفئة.
قررت الجمعية العامة غير
العادية زيادة رأس مال الشركة
بمقدار  258.000.00درهم ليصل
إلى  300.000,00درهم بإصدار
 2.580حصة جديدة بقيمة إسمية
 100درهم لكل حصة ،بالتعويض
عن الحساب الجاري املرتبط.
نتيجة العتماد القرار السابق
ورهنا بشرط سابقة اإلنجاز النهائي
لزيادة رأس املال قررت الجمعية
العامة غير العادية زيادة رأس
املال من  42.000.00درهم إلى
 300.000.00درهم وتعديل املادتين
 6و 7من النظام األسا�سي على النحو
التالي:
املادة  - 6املساهمات:
قيمة اإلشتراكات املقدمة للشركة
 300.000.00درهم (ثالثمائة ألف
درهم).
املادة  - 7رأس املال:
تم تحديد رأس املال بمبلغ
 300.000,00درهم (ثالثمائة ألف
درهم) مقسم إلى  3.000سهم بقيمة
 100درهم لكل منها مكتتب بالكامل
ومخصص بالكامل للمساهم الوحيد
السيد .Michel ESPIE

اإليداع القانوني  :تم اإليداع
الضبط
بكتابة
القانوني
باملحكمة التجارية بمراكش يوم
 25أكتوبر 2022تحت عدد
.140719
121 P

PHARMACIE EL KHIRANI
SARL A.U
املقراإلجتماعي  :مجاط حد شيشاوة
رأسمال الشركة 350.000.00 :
درهم
بمقت�ضى العقد العرفي املؤرخ
بتاريخ   10يونيو 2022قرر الشريك
الوحيد ما يلي :
تغيير املقر اإلجتماعي للشركة من
حد مجاط شيشاوة إلى متجر رقم 1
مركز التسوق باب مراكش الضحى
منطقة رقم  4مراكش.
تحديث القانون األسا�سي
للشركة.
تم  اإليداع القانوني :لدى
كتابة الضبط باملحكمة اإلبتدائية
بامنتانوت بتاريخ  5أكتوبر 2022
تحت رقم .2022/624
122 P

STE BRAMOH CARS
SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  1500.000.00 :درهم
ومقرها اإلجتماعي  :رقم 2MC
سكتور أ شارع دال الياقوت  1حي
الرحمة سال
على إثر قرار الجمع العام املنعقد
يوم  5أكتوبر  2022لشركة STE
 BRAMOH CARS SARLشركة
ذات مسؤولية محدودة رأسمالها
 1500.000.00درهم ومقرها
اإلجتماعي  رقم  2MCسكتور أ شارع
دال الياقوت  1حي الرحمة سال تقرر
ما يلي :
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تغيير مقر الشركة من 2MC
سكتور أ شارع دال الياقوت  1حي
الرحمة سال إلى بيت املسقبل عمارة
 36متجررقم  7العيايدة سال.
إحداث تغيير في القانون املنظم
للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بسال
بتاريخ  31أكتوبر  2022تحت رقم
.39900
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STE. SM2A
AMENAGEMENT
SARL

تأسيس شركة
تم بتاريخ  12سبتمبر 2022
وضع قانون منظم للشركة باملميزات
التالية :
التسمية STE. SM2A :
 AMENAGEMENT SARLش.د.م.م.
الهدف :
بيع مواد البناء.
مقاول في األعمال املختلفة أو
البناء.
املقر اإلجتماعي  :تجزئة الكومي
رقم  557أسكجور املحاميد مراكش.
الرأسمال اإلجتماعي  :حدد في
مبلغ  500.000درهم مقسما إلى
 5.000حصة من فئة 100درهم
موزع كاآلتي:
السيد محمد أيت عبد هللا 1667
حصة.
السيد عبد الغني بكندار 1666
حصة.
السيد علي رافع  1666حصة.
اإلدارة  :تسير اإلدارة ملدة غير
محدودة من طرف السيد محمد أيت
عبد هللا.
السنة اإلجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير إلى غاية  31ديسمبر من
كل سنة.

الجريدة الرسمية

21019

SC BV

املدة  :حددت في  99سنة ابتداء
ش.م.م
من تاريخ تأسيس الشركة.
رأسمال الشركة 100.000.00 :
تم  اإليداع القانوني للشركة :لدى
درهم
املحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 21
تأسيس شركة
أكتوبر  2022تحت رقم 140607
بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ في
وسجلت الشركة بالسجل التجاري  7أكتوبر  2022تم تأسيس شركة
بمراكش تحت رقم .129959
ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل
 124 Pالخصائص التالية :
التسمية .SC BV :
الهدف اإلجتماعي :
LSVB CONSULTING
استغالل مطعم.
ش.م.م لشريك وحيد
املقراإلجتماعي  :شارع عبد املومن
رأسمال الشركة  10.000.00 :درهم
وزنقة سمية 3 ،إقامة شهرزاد،
تأسيس شركة
الطابق الرابع رقم  20أشجار النخيل
بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ في الدارالبيضاء.
 11أكتوبر  ،2022تم تأسيس شركة
املدة  اإلجتماعية  99 :سنة.
الرأسمال اإلجتماعي  :حدد
ذات املسؤولية املحدودة لشريك
وحيد التي تحمل الخصائص التالية  :الرأسمال اإلجتماعي في مبلغ
التسمية  100.000.00 .LSVB CONSULTING :درهم مقسمة إلى
 1000حصة إجتماعية من فئة
الهدف اإلجتماعي :
 100.00درهم للواحدة موزعة على
اإلستشارات والدراسات البيئية .الشركاء كالتالي :
املقراإلجتماعي  :شارع عبد املومن
 السيد أمين سيكريح  500حصة.
وزنقة سمية 3 ،إقامة شهرزاد،
السيد محمد ياسين عليوة يمتلك
الطابق الرابع رقم  20أشجار النخيل 500حصة.
تسمية السيد أمين سيكريح
الدارالبيضاء.
كمدير وحيد للشركة ملدة غير
املدة  اإلجتماعية  99 :سنة.
محدودة.
الرأسمال اإلجتماعي  :حدد
تم اإليداع القانوني والتسجيل في
الرأسمال اإلجتماعي في مبلغ
السجل التجاري بكتابة الضبط لدى
 10.000.00درهم مقسمة إلى100
املحكمة التجارية بالداراالبيضاء
حصة إجتماعية من فئة 100.00
تحت األرقام الخاصة 844011
درهم للواحدة موزعة بالكامل و 560523بتاريخ  31أكتوبر .2022
للسيدة LAURIA JULIE SIRVEN
لإلعالم :
املسيرالوحيد
.VILLAROS
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تسمية السيدة LAURIA JULIE  :
 SIRVEN VILLAROSكمديرة وحيدة
STE.OUTIPEINT
للشركة ملدة غيرمحدودة.
ش.م.م لشريك وحيد
تم اإليداع القانوني والتسجيل
رأسمال الشركة 100.000.00 :
التجاري بكتابة الضبط لدى املحكمة
درهم
التجارية بالدارالبيضاء تحت األرقام
تأسيس شركة
الخاصة  844007و 560517بتاريخ
بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ في
 31أكتوبر .2022
 5أكتوبر  2022تم تأسيس شركة
لإلعالم :
املسيرالوحيد
ذات املسؤولية املحدودة لشريك
 125 Pوحيد التي تحمل الخصائص التالية :

التسمية .STE.OUTIPEINT :
الهدف اإلجتماعي :
بيع املعدات الصناعية بالجملة.
املقراإلجتماعي  :شارع عبد املومن
وزنقة سمية 3 ،إقامة شهرزاد،
الطابق الرابع رقم  20أشجار النخيل
الدارالبيضاء.
املدة  اإلجتماعية  99 :سنة.
الرأسمال اإلجتماعي  :حدد
الرأسمال اإلجتماعي في مبلغ
 100.000.00درهم مقسمة إلى
 1000حصة إجتماعية من فئة
 100.00درهم للواحدة موزعة
بالكامل  للسيد مسعاد محمد.
تسمية السيد مسعاد محمد
كمدير وحيد للشركة ملدة غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني والتسجيل
في السجل التجاري بكتابة الضبط
لدى املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
تحت األرقام الخاصة 844010
و 560521بتاريخ  31أكتوبر .2022
لإلعالم :
املسيرالوحيد

127 P

كوان بوركر
ش.م.م

محضرالقرارغيرالعادي للشركة

ذات املسؤولية املحدودة املسماة
كوان بوركرش.م.م
ذات رأسمال  10.000.00 :درهم
مقرها اإلجتماعي  :الرباط حسان
زنقة موالي احمد الوكيلي عمارة 30
شقة 8
بمقت�ضى القرار الغير العادي
لشركة كون بوركر ش.م.م حرر من
طرف األستاذ سعيد هاللي ،موثق
بالرباط بتاريخ  27أبريل ،2022
تقرر مالحظة تغيير املقر اإلجتماعي
للشركة املذكورة من الرباط حسان
زنقة موالي أحمد الوكيلي عمارة 30
شقة  8إلى العنوان التالي  :الرباط
حسان شارع الحسن الثاني إقامة
مبروكة  ،220متجررقم .23

الجريدة الرسمية

21020

ونتيجة لذلك تم تعديل البند 4
من القانون األسا�سي للشركة.
للنشرواإليداع
مكتب األستاذ سعيد هاللي
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& CABINET KOHEN AUDIT
CONSEIL
SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال قدره  100.000.00 :درهم
املقراإلجتماعي  :رياض األندلس
عمارة قرطبة رقم  ،12الطابق الرابع
حي الرياض الرباط

إقراربوفاة الشريك املسير
حل الشركة
تعيين مصفي
وتسمية مقرالتصفية

في الثالث والعشرون من شهر
نوفمنبر ،من العام ألفين وواحد
وعشرين ،عقد شركاء الشركة جمعا
عاما غير عادي ،ترأسته السيدة
نجوى معالل بصفتها وريثة الفقيد
واتخذ الجمع العام القرارات التالية :
بعد اإلحاطة بوفاة املرحوم
السيد فيصل الكوهن ،بتاريخ 12
سبتمبر  2020صاحب  990حصة
إجتماعية بقيمة إسمية بقيمة 100
درهم للحصة الواحدة ،على ضوء
عقد امليراث املحرر بالرباط بتاريخ
 21سبتمبر  2020برقم 278-187
ووفقا للمادة  9.2من النظام األسا�سي
قرر توزيع الحصص املذكورة على
الورثة على النحو التالي :
اإلسم العائلي والشخ�صي
للشركاء السيدة نجوى معالل مواليد
 21مارس  1963أسهم امليراث
 40/5رقم بطاقة التعريف الوطنية
 C350725عدد األسهم .124
السيدة منى الكوهن ،مواليد
 9سبتمبر  1988أسهم امليراث
 40/7رقم بطاقة التعريف الوطنية
 AA50114عدد األسهم .174
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استقالة املسير األول  :السيد
املحفوظ املو من الشركة بشكل
نهائي وتعيين مسير جديد السيد
منتصر ماهيلي حامل لبطاقة
التعريف  BE859573مسير للشركة
ملدة غيرمحددة.
تم اإليداع القانوني :بمكتب
الضبط باملحكمة التجارية
بالدارالبيضاء بتاريخ  6أكتوبر 2022
تحت رقم .32982
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السيد مهدي الكوهن ،مواليد
 5ديسمبر  1992أسهم امليراث
 40/14رقم بطاقة التعريف الوطنية
 A390100عدد األسهم .346
السيد منير الكوهن ،مواليد
فاتح فبراير  1996أسهم امليراث
 40/14رقم بطاقة التعريف الوطنية
 A742198عدد األسهم .346
املجموع  40/40 :عدد األسهم
.990
الحل املبكر للشركة وتصفيتها
اعتبارا من اليوم.
تحديد مقر التصفية في  :رياض
SARHANI CONSULTING GROUP
األندلس عمارة قرطبة  1رقم ،12
SARL
COMPTABLE AGREE
الطابق الرابع حي الرياض الرباط.
TRAVAUX COMPTABLE
تعيين السيدة نجوى معالل
FASSAL ELEC
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
SARL AU
 C350725كمصفية للشركة.
تأسيس شركة ذات مسؤولية
اإليداع القانوني :لدى كتابة الضبط
محدودة
باملحكمة التجارية بالرباط في
عرفي
عقد
بمقت�ضى
 7أكتوبر  2022تحت رقم .129552
 129 Pبالدارالبيضاء بتاريخ  9أغسطس
 2022تم وضع القانون األسا�سي
IMOULA FER
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
SARL
الخصائص التالية :
بيع الحصص اإلجتماعية
التسميةاإلجتماعية FASSAL :
تغييراملقراإلجتماعي
.ELEC SARL AU
مسير
وتعيين
استقالة مسيرقديم
الهدف اإلجتماعي :
جديد
أشغال الكهرباء والتركيب
بموجب محضر الجمع العام الكهربائي.
اإلستثنائي الغير العادي املنعقد
أشغال البناء.
بتاريخ  30ماي  2022قرر مساهم
أشغال تركيب أجهزة املراقبة،
الشركة  IMOULA FERشركة ذات
التهوية والسباكة.
املسؤولية املحدودة ما يلي :
املقر اإلجتماعي  10 :زنقة الحرية
بيع الحصص اإلجتماعية كالتالي :
الطابق  3شقة  5الدارالبيضاء.
يبيع السيد ملود املو املحفوض املو
املدة اإلجتماعية  99 :سنة ابتداء
بلعيد املو الحسن املو إلى السيد
منتصر ماهيلي جميع حصصهم من تاريخ تأسيسها.
:
اإلجتماعي
الرأسمال
في الشركة ،أي  1000حصة ب
 100درهم لكل حصة ما يعادل  100000.00درهم موزعة على 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
 100000.00درهم.
تغيير املقر اإلجتماعي  :تغيير املقر وزعت كما يلي :
السيد فصال عبد الرحمان
اإلجتماعي من تجزئة فرج زنقة 82
رقم  5سيدي معروف الدارالبيضاء 1000حصة.
السنة اإلجتماعية  :تبدأ من فاتح
إلى املحل الكائن بزنقة امزاب رقم 13
ينايرإلى  31ديسمبرمن كل سنة.
حي الوحدة القرية سال.

التسيير  :السيد فصال عبد
الرحمان مسيرا للشركة ملدة غير
محدودة.
تم إيداع السجل التجاري
باملحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بتاريخ  25أغسطس  2022تحت رقم
.835631
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RL COIN CAFEE
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 19أكتوبر  ،2022تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك
وحيد ذات الخصائص التالية :
التسمية RL COIN CAFEE :
.SARL AU
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مقر الشركة  45 :شارع فرنسا
الشقة رقم  8أكدال الرباط.
الهدف اإلجتماعي :
تركيب بيع وشراء املوزعات
األوتوماتيكي.
رأسمال الشركة  10.000 :درهم
مكون من  100حصة من فئة 100
درهم للحصة الواحدة في إسم السيد
لحلو رضا.
املدة  99 :سنة ابتداء من تأسيس
الشركة.
املسير  :السيد لحلو رضا حامل
بطاقة التعريف الوطنية رقم
.A702208
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
ينايرإلى  31ديسمبر.
تم  اإليداع القانوني :باملحكمة
التجارية بالرباط يوم  28أكتوبر
 2022تحت رقم  8444رقم التسجيل
التجاري .163635
132 P
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H.S RPM
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قامت السيدة نسرين بنسديرة SOCIETE DIAGBIO EXPERTS

بصفتها املصفية بعرض الوضعية
SARL AU
املالية والحسابية للشركة وبتفسير
شركة ذات مسؤولية محدودة
الطريقة التي أسفرت عن تسوية
ذات شريك وحيد
حساباتها.
السجل التجاري رقم28281 :
وبعد املناقشة وافق وأكد الجمع
الحل املبكرللشركة
العام اإلستثنائي على حل الشركة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
وإعطاء إبراء املصفية بإتمام املهمة.
الغير العادي بتاريخ  19سبتمبر
تم اإليداع القانوني :باملحكمة
 2022لشركة H.S RPM SARL AU
اإلبتدائية بتمارة يوم  18أكتوبر
تقرر ما يلي :
 2022تحت رقم .2036
املصادقة عل الحل املبكر
للبيان
للشركة.
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تعيين السيد سعيد ححاوي
ائتمانية أسفاركونساي
بصفته مصفي الشركة.
شقة رقم  4جنان النهضة  1الرباط
تحديد مقر تصفية الشركة
الهاتف 0537.72.97.60 :
الهاتف النقال 0662.74.43.37 :
بمقرها اإلجتماعي طريق القنيطرة
STE.FORMIX
تجزئة أبواب سال عمارة رقم  12رقم
SARL
 19سال.
حل الشركة
تم  اإليداع القانوني :باملحكمة
رأسمالها  30.100.00 :درهم
اإلبتدائية بسال يوم  27أكتوبر 2022
املقراإلجتماعي  :شارع الحسن
تحت رقم . 39887
الثاني عمارة باب بوحجة شقة رقم
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 3بطانة سال
إثر انعقاد الجمع العام
ائتمانية أسفاركونساي
اإلستثنائي في املقر اإلجتماعي لشركة
شقة رقم  4جنان النهضة  1الرباط
الهاتف 0537.72.97.60 :
 FORMIX SARL AUفي يوم 13
الهاتف النقال 0662.74.43.37 :
سبتمبر  2022وبناءا على توصيات
STE.EDEN ROSE
الجمع قرر السيد شكير بشارة
ب.ت.و  A211620بصفته شريك
SARL AU
حل الشركة نظرا للصعوبات املالية .
حل الشركة
قام السيد شكير بشارة بصفته
رأسمالها  10.000.00 :درهم
املصفي بعرض الوضعية املالية
املقراإلجتماعي  2067 :تجزئة
والحسابية للشركة وبتفسيرالطريقة
الوفاق تمارة
إثرانعقاد الجمع العام اإلستثنائي التي أسفرت عن تسوية حساباتها.
وبعد املناقشة وافق وأكد الجمع
في املقر اإلجتماعي لشركة EDEN
العام اإلستثنائي على حل الشركة
 ROSE SARL AUفي يوم  19سبتمبر
وإعطاء إبراء للمصفي بإتمام املهمة.
 2022وبناءا على توصيات الجمع
تم اإليداع القانوني :باملحكمة
قررت السيدة نسرين بنسديرة رقم
اإلبتدائية بسال يوم  19أكتوبر 2022
بطاقة التعريف الوطنية  M294124تحت رقم .39846
بصفتها مسيرة وشريكة حل الشركة
للبيان
نظرا للصعوبات املالية .
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بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بتاريخ   11أكتوبر  2022قرر الشركاء
ما يلي :
تصفية الشركة بعد غياب كل
األنشطة.
تعيين السيد عبد العالي النواري
كمصفي للشركة.
تحديد املقر اإلجتماعي للشركة
موضوع الحل املسبق كمحل
للتصفية.
تم اإليداع القانوني للشركة:
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 25أكتوبر  2022تحت رقم .129696
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STE. BENSAR DENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
شريك وحيد
رأسمال  50.000 :درهم
املقراإلجتماعي  :شارع الطيب
الناصري ،إقامة ماجوريل ،الطابق
الثاني الشقة  5الدارالبيضاء
سجل التجاري بالدارالبيضاء :
555019
رقم التعريف الضريبي 51843591 :
بموجب عقد عرفي املؤرخ في
 19سبتمبر  ،2021تم تأسيس
النظام األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد
بالخصائص التالية :
 اسم الشركة STE. BENSAR :
.DENTAL
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
وحيد.
املقر اإلجتماعي  :شارع الطيب
الناصري ،إقامة ماجوريل ،الطابق
الثاني الشقة  5الدارالبيضاء.
غرض الشركة  :تهف الشركة في
كل من املغرب والخارج إلى :
بيع وشراء املنتجات واألدوات
املتعلقة بنشاط طب األسنان.

21021

مركزتبيض األسنان.
معمل األسنان اإلصطناعية.
وبشكل عام جميع العمليات
التجارية والصناعية واملالية التي
تتكيف بشكل مباشر أو غير مباشر
مع غرض الشركة.
إنشاء ،أو إقتناء ،أو بيع أو تبادل
أو أخد أو تأجير ،،مع أو بدون
وعد بالبيع ،وإدارة وتشغيل جميع
املنشآت واألماكن ،وجميع األشياء
املنقولة واملادية ،بشكل مباشر أو
غيرمباشر.
الحصول على أو الحصول على
جميع براءات اإلختراع والتراخيص
والعمليات والعالمات التجارية،
واستغاللها والتنازل عنها أو املساهمة
فيها ،منح جميع تراخيص التشغيل
في جميع البلدان فيما يتعلق بهذه
األنشطة.
املشاركة ،بأي وسيلة ،بشكل
مباشر أو غير مباشر ،في أي عمليات
قد تكون مرتبطة بغرضها عن طريق
إنشاء شركات جديدة ،أو املساهمة،
أو اإلكتتاب ،أو شراء األوراق املالية،
أو حقوق الشركات ،أو اإلندماج ،أو
غير ذلك ،أو اإلنشاء ،أو اإلستحواذ،
أو التأجير ،إدارة تأجير جميع
الشركات.
العمل ،بشكل مباشر أو غير
مباشر ،نيابة عن نفسه أو نيابة
عن أطراف ثالثة وسواء بمفرده أو
باإلشتراك ،أو مشاركة أو شركة،
مع أي شركات أخرى أو أشخاص
طبيعيين أو اعتباريين ،وتنفيذ بشكل
مباشر أو غير مباشر ،في املغرب أو
في الخارج ،بأي شكل من األشكال
العمليات التي تدخل في موضوعها.
تتخذ ،بأي شكل وبأي وسيلة،
بشكل مباشر أو غير مباشر ،أي
مصالح أو ممتلكات في أي شركات،
أو مجموعات ،أو شركات مغربية،
أو أجنبية ،لها غرض مماثل أو من
املحتمل أن تطور أعمالها الخاصة.

الجريدة الرسمية
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وبشكل عام ،تنفيذ جميع
املعامالت التجارية ،أو الصناعية،
أو املالية ،أو املدنية أو املنقولة أو غير
املنقولة ،والتي تتعلق بشكل مباشرأو
غيرمباشربهدف الشركة أو أي غرض
مشابه أو ذي صلة ،أو تكون مفيدة
لغرض الشركة  ،أو من املحتمل
لتسهيل تحقيقه.
املدة  99 :سنة.
رأسمالها  :رأسمال ثابت بمبلغ
 50.000درهم ،موزعة على 500
حصة بقيمة إسمية قدرها 100
درهم لكل منها والتي هي بالكامل
مكتتبة ومحررة.
الشريكة الوحيدة السيدة سارة
بنعبو ،مغربية الجنسية وطنيتها رقم
 ،BK392901الساكنة بدرب األمل
بلوك  106رقم  20الحي الحسني
الدارالبيضاء.
تسيير الشركة  :للسيدة سارة
بنعبو.
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري باملحكمة التجارية
بالدارالبيضاء تحت عدد 555019
بتاريخ  12سبتمبر.2022
تم اإليداع القانوني :بالسجل
التجاري بالدارالبيضاء بتاريخ 12
سبتمبر  2022تحت عدد .837226
ملخص قصد النشر

وقد تم اإليداع القانوني :باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت عدد .129795
138 P

SOCIETE ANASS GLACE
ESSAADA

PROCES-VERBAL DE
L’ASSEMBLE EXTRAORDINAIRE
DE 19 SEPTEMBRE 2022

بناءا على العقد العرفي املسجل
في  19سبتمبر  2022تم الجمع العام
اإلستثنائي لشركة ANASS GLACE
 ESSAADAذات املسؤولية املحدودة
مقرها اإلجتماعي عمارة رقم  6عمر
جديدي عكاري الرباط.
وتقرر في هذا الجمع.
تفويت  1250حصة من حساب
السيد اوخراز أناس 1250 ،حصة
من حساب السيدة اوخراز نزهة
لفائدة السيد اوخرازإبراهيم.
وقد تم اإليداع القانوني :باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  5أكتوبر
 2022تحت عدد .129390
139 P

SOCIETE LAKHCHADI
PRINT

PROCES-VERBAL DE
137 P
L’ASSEMBLE EXTRAORDINAIRE
DE 30 SEPTEMBRE 2022
CAPITAL AUTO ACCESOIRE

بناءا على العقد العرفي املسجل
في  19سبتمبر  2022تم الجمع
العام اإلستثنائي لشركة CAPITAL
 AUTO ACCESOIREذات املسؤولية
املحدودة مقرها اإلجتماعي تجزئة
الشبانات رقم  341يعقوب املنصور
الرباط رأسمالها  100.000.00درهم
مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم
.123507
وتقرر في هذا الجمع.
وتقرر في هدا الجمع استقالة
السيدة نزهة اوخراز وتعيين السيد
إبراهيم اوخراز مسير غير شريك
للشركة ملدة غيرمحدودة.
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STE. CASABELLA TEXSTILE

SARL
BAT FAYCAL 1ER ETAGE APPT
N°2 OULED BRAHIM NADOR
RC : 9699
في محضر الجمع العام املنعقد
بتاريخ  24أبريل  2021الذي يحتوي
في مضمونه على أن الزيادة تمت
نقدا وحررت بالكامل عند اإلكتتاب
مما يستوجب تطبيق أحكام الفقرة
األخيرة من املادة  51في حالة الزيادة
في رأس ملال باكتتاب نقدي في
األنصبة وهو لم يتم فعليا وكذلك
الجمع العام املنعقد بتاريخ  5يوليو
 2021من أجل عزل املسير تم دون
حضور الشركاء.
وتفعيال للفقرة الثانية من املادة
 64من مدونة التجارة وبطلب من
املسير تم تصحيح البيانات الخاطئة
وإرجاع الحال كما كانت عليه قبل
املحضرين املذكورين وهي كما يلي :
رأسمال الشركة حدد ب
 10.000.000درهما.
املسيرون :
السيد علي املداوي .
السيد .LIU YUAN
السيد .CHEN TAIGANG
تم اإليداع القانوني :باملحكمة
اإلبتدائية بالناضور بتاريخ فاتح
نوفمنبر  2022املؤدى عنه بوصل
تحت رقم .33693
141 P

بناءا على العقد العرفي املسجل
في  30سبتمبر  2022تم الجمع العام
اإلستثنائي لشركة LAKHCHADI
EBOX GAMING CLUB
 PRINTذات املسؤولية املحدودة
SARL AU
مقرها اإلجتماعي تجزئة أوالد امطاع
شركة ذات املسؤوليةاملحدودة
سكتور  2رقم  431تمارة.
بشريك واحد
وتقرر في هذا الجمع.
رأسمالها  80.000.00 :درهم
تفويت  330حصة من حساب
السيد لخشادي ياسين ،لفائدة العنوان  19 :شارع حمان الفطواكي
إقامة الدالية مكتب رقم  5القنيطرة
السيد لخشادي سعيد.
ي
السجل لتجار 67081:
وقد تم اإليداع القانوني :باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
التجارية بالرباط بتاريخ  28أكتوبر
بتاريخ  26أكتوبر  2022تم تأسيس
 2022تحت عدد .129790
 140 Pشركة ذات الخصائص التالية:

الصفة القانوية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
اسم الشركة EBOX GAMING :
.CLUB SARL AU
الشريكة  :السيدة فاطمة الزهراء
الضو.
النشاط التجاري :
األنشطة الترفيهية وأنشطة أوقات
الفراغ.
العنوان  19 :شارع حمان
الفطواكي إقامة الدالية مكتب قم 5
القنيطرة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تسجيلها
بالسجل التجاري.
رأسمال الشركة  :تم تحديد
الرأسمال بمبلغ  80.000.00درهم
مملوكة بالكامل للسيدة فاطمة
الزهراء الضو ،ومقسمة إلى 800
حصة بقيمة  100درهم للحصة .
التسيير  :تم تعيين السيدة فاطمة
الزهراء الضو الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم  G614190والقاطنة
في  58مكرر شارع أبو بكر الصديق
شقة  2القنيطرة مسيرة قانونية
للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة اإلبتدائية
بالقنيطرة بتاريخ  27أكتوبر 2022
تحت رقم السجل التجاري .67081
لإليداع والنشر
التسيير

142 P

STE ASSURAZEN CONEIL
ASSURANCES

فرع الشركة

بمقت�ضى   عقد عرفي محرر
بالرباط بتاريخ  23سبتمبر  ،2022تم
فرع الشركة ذات الخصيات التالية :
االسم ASSURAZEN CONSEIL :
.ASSURANCES
لشكل القانوني  :فرع الشركة.
املوضوع االجتماعي  :مركزاتصال.
املدة  99 :سنة ابتداء من يوم
التقييد في السجل التجاري.
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املقر  :الطابق االول عمارة 55
شقة رقم  2زاوية شارع عبد الكريم
الخطابي وشارع ابيدجان الرباط.
التسيير  :السيد نسيم عواد
كمسيرلفرع الشركة.
السجل التجاري رقم .163535 :
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
 31ديسمبرمن كل سنة.
تم االيداع القانوني للشركة
باملحكمة التجارية بالرباط.
143 P

STE ABID EUROPE EXPRESS

SARL AU
CAPITAL : 100.000 DHS
SIEGE : 12 BIS RUE LIBAN N°3
OCEAN RABAT
RC N° : 155725
IF : 50632904
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الذي عقد يوم  26سبتمبر ،2022
باملقر الشركة بالرباط والذي قرر
فيه ما يلي :
نقل ملكية أسهم :
تنازل السيدة حسناء عابد على
 1000سهم املنتمية لشركة ABID
 ،EUROPE EXPRESSمنها :
 340سهم  ...للسيد نور الدين بن
نجار.
 330سهم  ..للسيد عبد العزيزبن
نجار.
 330سهم  ...للسيد سعيد بن
نجار.
بعد التعديل أعاله ،تم تعديل
املادتية  6و 7من النظام االسا�سي.
تغيير االدارة  :تقبل الجمعية
العمومية استقالة املدير حسناء
عابد وتعيين السيد نور الدين بن
نجار رقم البطاقة الوطنية رقم
 QA142157من جنسية مغربية
مديرا للشركة ملدة غيرمحدودة.
تحويل الشكل القانوني  :يقرر
االجتماع العام ،بعد االستماع
الى تقرير الرئيس ،تحويل الشكل
القانوني للشركة من شركة ذات
مسؤولية محدودة مع مساهم واحد
 SARL AUالى شركة ذات مسؤولية
محدودة .SARL

الجريدة الرسمية

تعيين السيد الضو زكرياء
تم االيداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح نونبر كمصفي للشركة.
تعيين مقرالتصفية بلوك أ رقم 1
 ،2022تحت رقم .129841
 144 Pالفاقة تواركة الرباط.
تم االيداع القانوني للشركة
STE HEZARA TECH
باملحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ
شركة ذات مسؤولية محدودة
 18أكتوبر  ،2022تحت رقم
بشريك وحيد
.D9129
راسمالها  10.000 :درهم
146 P
مقرها االجتماعي  :توين سنتر
البرج الغربي ،الطابق الثامن شارع
الزرقطوني وشارع املسيرة الخضراء STE ITC ACADEMY PRIVE
SARL
الدارالبيضاء
شركة ذات مسؤولية محدودة
حل الشركة
تاسيس شركة
اتخذ الشريك الوحيد   لشركة
 ،HEZARA TECH SARL AUبتاريخ
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط
 27سبتمبر  ،2021باملقر االجتماعي بتاريخ  22سبتمبر  ،2022تم وضع
للشركة القرارات التالية :
النظام االسا�سي لشركة ذات
املصادقة على القوائم الحسابية املسؤولية املحدودة ذات املميزات
للسنة املنهية في  27سبتمبر .2021
املبينة فيما يلي :
الحل املبكر لشركة HEZARA
التسمية STE ITC ACADEMY :
 TECH SARL AUوتحويلها الى
تصفية طوعية اعتبارا من هذا اليوم.PRIVE .
شكل الشركة  :شركة ذات
تعيين السيدة هناء بزاد الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم مسؤولية املحدودة.
الغاية من الشركة هي :
AA50565ن مصفية للشركة طيلة
مدة التصفية.
االستشارات  في املجال التدبير.
املقر  :حي السالم سيكتور  2رقم
تثبت مكتب التصفية املسجل
في توين سنتر البرج الغربي ،الطابق  490سال.
املدة  :حددت مدتها في  99سنة
الثامن شارع الزرقطوني وشارع
اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
املسيرة الخضراء الدارالبيضاء.
راسمال الجماعي 100.000 :
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ فاتح درهم مقسمة الى  1000حصة من
فئة  100درهم للحصة الواحدة
نونبر  ،2022تحت رقم .844521
مقتطف من أجل االشهار
واملوزعة كما يلي :
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السيدة العزيزة عامري 200 ....
حصة.
STE PRODAOU
السيدة الكرد غيثة 200 ......
SARL AU
حصة.
مقرها االجتماعي  :رقم  14عمارة
السيدة الدكالي االماجدي حنان
 216Aمجموعة  20نور  2تامسنا  200 ...حصة.
تمارة
السيدة سماح املعمري 200 ...
الحل املسبق للشركة
حصة.
قرر الشريك الوحيد يوم  6ماي
السيدة مكوار زينب 200 .....
 2022ما يلي :
حصة.
الحل املسبق للشركة ابتداء من
االدارة  :تسير الشركة من طرف
 15ماي .2022
السيدة مكوارزينب ملدة غيرمحددة.

21023

السنة االجتماعية  :ما بين فاتح
ينايرالى متم ديسمبرمن كل سنة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال ،تحت السجل
التجاري رقم  D39894بتاريخ
 27أكتوبر .2022
147 P

STE SOCREBAN

SARL
قرر الجمع العام االستثنائي
املنعقد يوم فاتح أغسطس  2022ما
يلي :
الزيادة في راسمال الشركة من
 500.000درهم الى 1.000.000
درهم بزيادة  5000حصة بقيمة 100
درهم للحصة الواحدة.
املصادقة على القانون االسا�سي
للشركة.
تم االيداع القانوني من طرف
املحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ
 26سبتمبر  ،2022تحت رقم
.D8959
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STE QOUSSI TRAVAUX

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط
بتاريخ  22سبتمبر  ،2022تم وضع
النظام االسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات املميزات
املبنية فيما يلي :
التسمية STE QOUSSI :
.TRAVAUX
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
الغاية من الشركة هي  :أشغال
مختلفة.
املقر  :رقم  1بلوك ج شارع
االجتهاد يعقوب املنصور الرباط.
املدة  :حددت مدتها في  99سنة
اعتبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.

الجريدة الرسمية
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راسمال الجماعي 100.000 :
درهم مقسمة الى  1000حصة من
فئة  100درهم للحصة الواحدة
واملوزعة كما يلي :
السيد قو�سي عزيز  400 ....حصة.
السيد قو�سي   لحسن 200 .....
حصة.
السيد قو�سي ياسين 200 .....
حصة.
السيد قو�سي سناء 200 .....
حصة.
االدارة  :تسير الشركة من طرف
السيد قو�سي عزيزملدة  غيرمحددة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط ،تحت السجل
التجاري رقم  ، D129767بتاريخ
 27أكتوبر .2022
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STE KING BENNE

SARL
RC N° : 6471
قرر الجمع  االستثنائي املنعقد
يوم  21سبتمبر  2022ما يلي :
الزيادة في راسمال الشركة من
 500.000درهم الى 1.500.000
درهم بزيادة  10.000حصة بقيمة
 100درهم للحصة الواحدة.
املصادقة على تعيين السيد  
محمد السجعي كمسير للشركة ملدة
غيرمحددة.
املصادقة على القانون االسا�سي
للشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية يوم  18اكتوبر
2022ـ احا رقم .2320
150 P

بيع الحصص  :باع السيد الحنافي
اض�شي  500حصة التي يملكها
بالشركة  100درهم للحصة الواحدة
للسيد أحمد بورديم.
قبول استقالة السيد الحنافي
اض�شي من مهام التسيير ومنحه
التزكية فيما يتعلق بتسييره السابق
للشركة.
تعيين السيد احمد بورديم
كمسيرللشركة ملدة غيرمحدودة.
تحويل الشكل القانوني من شركة
ذات مسؤولية محدودة الى شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك
الوحيد.
تم اعتماد توقيع السيد احمد
بودريم في جميع العقود والوثائق
االدارية.
تحويل مقر الشركة الى العنوان
التالي  :الطابق االول املكتب رقم 2
عمارة اركانة شارع احمد الهبة حي
اركانة ايت ملول.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان
بتاريخ  7مارس  ،2022تحت رقم
.459
151 P

STE ZONE INTERFACE

بمقت�ضى قرار الجمع العام الغير
العادي املنعقد يوم  20اكتوبر 2022
لشركة  .ZONE INTERFACEتم
االتفاق على ما يلي :
تفويت  500حصة من السيد
الدياز الحسن الى السيد الدياز
محمد وبذلك أصبح السيدان الدياز
الحسن والدياز محمد يمتلكان 500
حصة لكل واحد منهما.
تغيير الشكل القانوني من شركة
STE SAWABI TRANS
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
شركة ذات مسؤولية محدودة
الوحيد الى شركة ذات املسؤولية
تعديل
بمقت�ضى غقد عرفي املؤرخ في املحدودة.
االمضاء والتسيير للسيديان :
 21فبراير  2022املسجل بانزكان في
 22فبراير  ،2022قرر الشركاء ما يلي :الديازالحسن والديازمحمد.
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تم االيداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بفاس تحت رقم 4438ن
بتاريخ  27أكتوبر  ،2022تحت رقم
السجل التجاري .70355
152 P

STE FALCON HIGH TECH
ELECTRIC

SARL
CAPITAL : 15.200.000 DHS
SIEGE : RESD RIO BD SIDI
ABDERRAHMANE AILE A AIN
DIAB CASABLANCA
RC N° : 110179 CASABLANCA

تفويت الحصص

املقر االجتماعي  :شارع التين محج
الرياض ،الطابق  ،5عمارة 7و،8
مكتب  P5/01و  P5/02حي الرياض
الرباط.
راسمال  100.000 :درهم مقسمة
الى  1000حصة من فئة  100درهم
لكل  واحدة ،حررت كلها كالتالي :
السيدة ريم البليدي  1000حصة.
املدة  99 :سنة من تاريخ انشائها
ماعدا في حالة تمديدها او فسخها
مسبقا.
التسيير  :الشركة مسيرة من طرف
السيدة ريم البليدي.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط ،في  25اكتوبر
 ،2022تحت رقم السجل التجاري
.163487

قررت الجمعية العامة الغير
عادية املنعقدة بتاريخ  9يوليو :2019
من أجل املستخرج واالنجاز
املصادقة على تفويت الحصص
154 P
بين الشركة القادرية هولدينك
ش.م.م ،.السيد عمرالقادري ،السيد
STE GESTI TECH
محمد عزيز القادري ،السيد هشام
SARL AU
القادري والسيد زيد علي حافظ
RC N° : 36925
مصطفى.
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
تغييرالقانون التأسي�سي للشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة بسال بتاريخ  4اكتوبر  ،2022قد
التجارية بالدارالبيضاء ،في  2أكتوبر تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد ،تحمل
 ،2019تحت رقم .715389
الخصائص التالية :
بمثابة مقتطف وبيان
الرئيس
التسمية  :جستي تك ش.م.م .ذات
 153 Pالشريك الوحيد.
الهدف االجتماعي  :شراء وبيع
STE LA REFERENCE
معدات تركيب وصيانة التكييف
TRADING COMPANY
وكذلك معدات الحماية من الحرائق.
أعمال ولوازم متنوعة كهرباء
SARL AU
سباكة.
تاسيس شركة
أشغال مختلفة.
على اثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ
بصفة عامة ،جميع العمليات
 12أغسطس  ،2022تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة الصناعية والتجارية واملالية املتعلقة
باالشياء املذكورة أعاله او باشياء
بشريك وحيد بالصبغات التالية :
اسم الشركة  LA REFERENCE :مماثلة التي من شانها تطويرالشركة.
راسمال الشركة  100.000 :درهم
.TRADING COMPANY
املوضوع  :هدف الشركة باملغرب مقسمة الى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة محررة
أو الخارج :
من طرف املسيروالشريك الوحيد.
االستيراد وتصدير.
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تسيير الشركة  :عينت السيدة
تم االيداع القانوني باملحكمة
السيد بنعمررشيد  1000حصة.
تسيير الشركة  :السيد بنعمر االبتدائية بتيفلت ،تحت رقم  511فاطمة الزهراء الطاهري مسيرة
بتاريخ  28اكتوبر .2022
رشيد ملدة غيرمحدودة.
للشركة مع جميع الصالحيات.
157 P
املدة  99 :سنة ابتداء من
تم االيداع القانوني بكتابة
التاسيس النهائي.
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت،
STE AMGHAR MGH
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
تحت السجل التجاري رقم .1383
GROUP
 31ديسمبرمن كل سنة ماعدا السنة
للنسخ والبيان
الوكيل
SARL
االولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تاسيس شركة
159 P
املقر االجتماعي  :تجزئة املجيد
بموجب عقد عرفي مؤرخ في
عمارة  41شقة رقم  1طريق املهدية
سال.
 14سبتمبر  ،2022تم تاسيس STE UFANCIA IMPORTS
تم االيداع القانوني بكتابة شركة ذات مسؤولية محدودة لها
SARL AU
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال املواصفات التالية :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
STE
AMGHAR
MGH
التسمية :
بتاريخ  27أكتوبر  ،2022تحت رقم
املنعقد في  27سبتمبر  ،2022تقرر
.GROUP
.39899
ما يلي :
بمثابة مقتطف وبيان
الهدف االجتماعي  :استغالل
تغيير الهدف االجتماعي من
 155 Pمقهى.
املقر االجتماعي  :حي االندلس التصدير واالستيراد ،بيع املالبس
بالجملة ،بيع منتجات التجميل
فيال رقم  94تيفلت.
STE VISITEURS TOURS
الراسمال  :حدد راسمال الشركة بالجملة الى التغذية العامة
SARL AU
بالتقسيط.
بمقت�ضى محضر الجمع العام في  100.000درهم.
تم االيداع بكتابة الضبط
تسيير الشركة  :عين السيد
االستثنائي املنعقد بتاريخ  27سبتمبر
 ،2022الذي تم باملقر االجتماعي عبد االله املغاري والسيد عماد باملحكمة االبتدائية بتيفلت ،تحت
للشركة  ، VISITEURS TOURSذات موكل مسيران للشركة مع جميع رقم  504بتاريخ  27اكتوبر .2022
مسؤولية محدودة بشريك وحيد تم الصالحيات.
160 P
تم االيداع القانوني بكتابة
اتخاذ القرارات التالية :
الحل املسبق للشركة وتعيين الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت  ،
شركة س ت ترافو
السيد باختوش محمد كمصفي تحت رقم السجل التجاري .1379
شركة ذات مسؤولية محدودة
للنسخ والبيان
للشركة VISITEURS TOURS SARL
راسمالها  100.000 :درهم
الوكيل
 ،AUوتعيين مكان التصفية في املقر
 158 Pمقرها االجتماعي  36 :زنقة اغرم
االجتماعي للشركة.
تابريكت سال
تم االيداع القانوني باملحكمة
STE ELZA CASH
بمقت�ضى جمع عام حرر في سال،
التجارية بالرباط ،بتاريخ  22سبتمبر  
SARL AU
قرر شركاء شركة «س ت ترفو» 
 ،2022تحت رقم السجل التجاري
تاسيس شركة
ش.م.م .ما يلي :
.129029
بموجب عقد عرفي مؤرخ في
حل مسبق للشركة.
 23 156 Pماي  ،2022تم تاسيس  شركة
تعيين السيد ابراهيم شهيد
ذات مسؤولية محدودة بشريك
مصفيا للشركة.
STE ELECTRO ZM
وحيد لها املواصفات التالية :
تحديد مقر التصفية ب  36زنقة
SARL AU
التسمية .STE ELZA CASH :
الهدف االجتماعي  :تحويل اغرم تابريكت سال.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تم االيداع القانوني بكتابة
املنعقد في  12اكتوبر .2022
االموال.
املقر االجتماعي  :حي الرشاد الضبط باملحكمة االبتدائية بسال
حل شركة ذات مسؤولية محدودة
بتاريخ  26أكتوبر  ،2022تحت رقم
بشريك وحيد  STE ELECTRO ZMمجموعة  2رقم  535تيفلت.
الراسمال  :حدد راسمال الشركة .39879
 ،SARL AUمقر تصفيتها االجتماعي
161 P
في  100.000درهم.
حي الوردة رقم  249تيفلت.

21025

STE BOLT ELEC
SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  12 :مكرر زنقة
لبنان رقم  3املحيط الرباط
بمقت�ضى جمع عام حرر بالرباط،
قرر شركاء شركة «بولط اليك» 
ش.م.م .ما يلي :
حل مسبق للشركة.
تعيين السيد خالد لطفي مصفيا
للشركة.
تحديد مقر التصفية ب  12مكرر
زنقة لبنان رقم  3املحيط الرباط
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط  ،
بتاريخ  10أكتوبر  ،2022تحت رقم
.129504
162 P

STE LIEN SANTE
SARL AU
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :الطابق االر�ضي
للبقعة رقم  1165تجزئة الياس دارنا
مهدية القنيطرة
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة بتاريخ  15سبتمبر ،2022
وضع القانون االسا�سي لشركة ذات
املسوؤلية املحدودة بشريك وحيد
لتكون خاصيتها كالتالي :
التسمية STE LIEN SANTE :
الهدف االجتماعي    :بيع
املنتجات شبه الطبية وبيع املعدات
االكسسوارت الطبية.
املقر االجتماعي  :لطابق االر�ضي
للبقعة رقم  1165تجزئة الياس دارنا
مهدية القنيطرة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسديل النهائي بالسجل التجاري.
الراسمال  100.000  :درهم موزع
على  1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة.

21026
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STE ETACER
SARL

تم االيداع القانوني بكتابة
الشركاء  :الشريكة الوحيدة
السيدة بوسالمة احسان  1000الضبط باملحكمة االبتدائية
حصة.
بالقنيطرة ،تحت رقم   ،93096
راسمالها  10.000.000 :درهم
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير بتاريخ  27أكتوبر .2022
مقرها االجتماعي  :زاوية زنقة يعقوب
الى  31ديسمبر.
164 P
منصور وزنقة محمد القري اقامة
اسماعيل مكتب رقم  1القنيطرة
تسيير  :الشريكة الوحيدة السيدة
STE JIGAL
السجل التجاري رقم 28.421 :
بوسالمة احسان.
SARL
راسمالها  7.000.000 :درهم
بمقت�ضى محضر الجمع العام
قد تم تسجيل الشركة لدى
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية مقرها االجتماعي  12 :زنقة محمد االستثنائي املنعقد يوم  3اكتوبر
القري اقامة قرطاج القنيطرة
بالقنيطرة بتاريخ  17اكتوبر ،2022
 ،2022قرر شركاء الشركة ذات
بمقت�ضى محضر الجمع العام
السجل التجاري رقم .66943
االستثنائي املنعقد يوم  3اكتوبر املسؤولية املحدودة ،STE ETACER
عن النسخة والنص
 ،2022قرر شركاء الشركة ذات راسمالها  10.000.000درهم  ،
املسيرة
 163 Pاملسؤولية املحدودة  ،STE JIGALالكائن مقرها االجتماعي بالقنيطرة
راسمالها  7.000.000درهمن الكائن زاوية زنقة يعقوب منصور وزنقة
مقرها االجتماعي بالقنيطرة  12زنقة
STE COMAFIT
محمد القري ،اقامة قرطاج ،الزيادة محمد القري اقامة اسماعيل مكتب
شركة ذات مسؤولية محدودة
في راسمال الشركة من  7.000.000رقم  1القنيطرة ،الزيادة في راسمال
راسمالها  100.000 :درهم
درهم الى  10.000.000درهم وذلك الشركة من  10.000.000درهم الى
مقرها االجتماعي  :بئرالرامي
باصدار  30.000حصة جديدة  15.000.000درهم وذلك باصدار
الجنوبية رقم  1881القنيطرة
مكتتبة ومسددة بالكامل وذلك
 50.000حصة جديدة مكتتبة
تفويت حصص اجتماعية
باملقاصة مع ديون محررة وواجبة
االداء مقيدة بالحسابات الجارية ومسددة بالكامل وذلك باملقاصة مع
وتعيين مسيرجديد
ديون محررة وواجبة االداء مقيدة
بمقت�ضى محضر الجمع العام للشركاء.
الغير العادي لشركة ،COMAFIT
على اثر ماسبق تم تعديل ارتباطي بالحسابات الجارية للشركاء.
شركة ذات املسؤولية املحدودة تقرر للفصلين  6و 7من القانون االسا�سي
على اثر ماسبق تم تعديل ارتباطي
ما يلي :
للشركة كالتالي :
للفصلين  6و 7من القانون االسا�سي
املصادقة على تفويت  550حصة
راسمال  :حدد راسمال الشركة في
للشركة كالتالي :
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة مبلغ  10.000.000درهم موزعة على
راسمال  :حدد راسمال الشركة في
في ملك السيدة سهام اوزين ،لفائدة  100.000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة مكتتبة بالكامل مبلغ  15.000.000درهم موزعة على
السيد سيدي محمد فضيلي.
املصادقة على تفويت  200حصة وموفية ملا قدمه الشركاء وموزعة  150.000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة مكتتبة بالكامل
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة كالتالي :
في ملك السيدة سهام اوزين ،لفائدة
وموفية ملا قدمه الشركاء وموزعة
خالد ربيعي  60.000حصة.
السيد حكيم فضيلي.
لطيفة سهيل  15.000 ..حصة.
كالتالي :
املصادقة على تفويت  340حصة
غسان ربيعي  12.500 ..حصة.
حساني احمد  120.000 ...حصة.
اجتماعية بقيمة  100درهم للحصة
حيهان ربيعي  12.500 ...حصة.
حساني يوسف  30.000 ...حصة
في ملك السيد �سي محمد علو،
مجموع الحصص 100.000 ...
مجموع الحصص 150.000 ...
لفائدة السيدة عائشة جملي.
حصة.
حصة.
تعيين السيد سيدي محمد  
تم االيداع القانوني باملحكمة
تم االيداع القانوني لدى املحكمة  
فضيلي مسير للشركة ملدة غير االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ
 27اكتوبر  ،2022تحت رقم االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  3اكتوبر
محدودة.
رفع راسمال الشركة بمبلغ
 ،2022تحت رقم .93.070
.93.082
عن النسخة والنص
 780.000درهم ليصبح 880.000
عن النسخة والنص
املسير  :حساني احمد
املسيرربيعي خالد
درهم باضافة  7800حصة اجتماعية
166 P
جديدة.
165 P

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

STE AMER LOGISTIQUE ET
DISTRIBUTION
SARL AU

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 11اكتوبر  ،2022بمدينة القنيطرة،
تمت صياغة القانون االسا�سي  
للشركة أعاله ذات املسوؤلية
املحدودة بشريك وحيد االتية
خصوصيتها :
التسمية STE AMER :
LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION
.SARL AU
االهداف  :نقل البضائع التسليم
بعين املكان.
ايصال السلع الى عين املكان
بالطرق اللوجيستيكية.
املقر االجتماعي  :حدد بالقنيطرة
 23شارع انوال اقامة فلوري 11
مكتب رقم  4ميموزة.
راسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسمة الى  1000حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم
للواحدةن جميعها بحوزة الشريك
الوحيد السيد عامرامين.
التسيير  :يسهر على تسيير شؤون
املؤسسة الجل غير محدد السيد
عامرامين.
املدة  :حددة املدة في  99سنة
ابتداء من تاريخ تاسيسها.
السنة االجتماعية  :تصادف
السنة املدينة.
النتيجة املحاسبية  :ايجابية :
يقرر الشريك الوحيد تعيين االرباح
املحققة.
سلبية  :يتحمل الشريك الوحيد
العجزاملسجل.
تم االيداع القانوني لدى
املحكمة  االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ
 27اكتوبر  ،2022تحت رقم .93078
للخالصة والبيان

167 P
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STE VISION NOUVELLE
DE CONSTRUCTION

SARL
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :مكتب رقم 3
ياسمين  25شارع يعقوب املنصور
القنيطرة

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم وضع القانون
االسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات املواصفات التالية :
STE
:
التسمية
VISION
NOUVELLE
DE
.CONSTRUCTION
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
املقرها االجتماعي  :مكتب رقم 3
ياسمين  25شارع يعقوب املنصور
القنيطرة.
موضوع الشركة  :منعش عقاري
واالشغال املختلفة أو البناء.
راسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم الى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند الى السيدة أيوب
ابن االصفر.
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة،
تحت رقم  ،67047بتاريخ  25أكتوبر
.2022
168 P

STE NIRMA TRANSPORT
SARL AU
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :شارع القايم
الشابي رقم  135الناضور

تحويل املقراالجتماعي

بمقت�ضى محضر الجمع
العام الغير العادي بتاريخ
 19أغسطس  ،2021لشركة
،NIRMA TRANSPORT SARL AU
قرر الشريك الوحيد ما يلي :

الجريدة الرسمية

تم التقييد بالسجل التجاري
تحويل املقر االجتماعي للشركة
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
من العنوان القديم :
شارع القاسم الشابي رقم  135رقم .52001
الناضور.
170 P
الى العنوان الجديد  :تجزئة
عصام ،عمارة  ،449-450الشقة
SOCIETE KARIMIN STUD
رقم  ،11الطابق الثاني القنيطرة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم االيداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرةن تحت رقم املقراالجتماعي  :دوارآيت مو�سى
آيت بويحيا الحجامة تيفلت
 92938بتاريخ  17اكتوبر ،2022
رفع راسمال الشركة
السجل التجاري رقم .66953
بمقت�ضى محضر الجمع العام
169 P
الغيرالعادي بالقنيطرة تقرر ما يلي :
املصادقة على رفع رأسمال
SFEC
الشركة من  3.000.000درهم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إلى  25.000.000درهم بإضافة
بشريك وحيد
 220.000حصة اجتماعية من فئة
رأسمالها  50.000.000 :درهم
 100درهم.
املقراالجتماعي  23 :شارع أنوال
املصادقة على خفض رأسمال
عمارة فلوري  11مكتب رقم 4
الشركة من  25.000.000درهم إلى
القنيطرة
 7.000.000؛
تأسيس شركة
حذف  180.000حصة اجتماعية.
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
KARIMINE M’HAMMED :
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي
 70.000حصة اجتماعية.
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بشريك وحيد ذات املواصفات
االبتدائية بالخميسات تحت رقم
التالية :
.316
التسمية .SFEC SARL AU  :
171 P
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
YOUSRA BEAUTY CENTER
املقر االجتماعي  23 :شارع أنوال
SARL AU
عمارة فلوري  11مكتب رقم 4
تأسيس شركة
القنيطرة.
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
موضوع الشركة :
بالقنيطرة يوم  26سبتمبر ،2022
تاجراملعدات العلمية ؛
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
مكتب دراسات املسح والبحث ؛ ذات مسؤولية محدودة بالخصائص
االستشارات اإلدارية.
التالية :
رأسمال الشركة :
التسمية YOUSRA BEAUTY :
حدد رأسمال الشركة في مبلغ .CENTER SARL AU
 50.000درهم مقسم إلى  500حصة
املقر االجتماعي  :زاوية شارع أبو
اجتماعية بقيمة  100درهم للواحدة .بكر الصديق وزنقة جميل صدقي
املدة  99 :سنة.
الزهاوي املكتب رقم  7املدينة
التسيير  :أسند إلى السيدة   العليا ،عمارة الفيل هوت سانتر ،61
.KHADIJA BOUSSEBA
القنيطرة.

21027

املدة  99 :سنة.
موضوع الشركة :
مركزتجميل.
تصفيفة الشعرللنساء.
تجميل.
رأس مال الشركة 100.000 :
درهم.
التسيير  :أسند إلى السيدة  :التوح
يسرى الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية .GA207224
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ
 6سبتمبر .2022
سجل تجاري رقم .66855
172 P

MAAKOUDA CYRNOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد
املقراالجتماعي  47 :زنقة عمرابن
العاص إقامة إسماعيل مكتب رقم
 4القنيطرة
السجل التجاري عدد ،64131
القنيطرة

تحويل املقراالجتماعي
فتح فرع للشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغيرالعادي بالقنيطرة تقرر ما يلي :
املصادقة على تحويل املقر
االجتماعي للشركة من العنوان
القديم :
 47زنقة عمر ابن العاص إقامة
أسماعيل مكتب رقم  4القنيطرة.
إلى العنوان الجديد  :عمارة E
متجررقم  M-20لوفالون القنيطرة.
املصادقة على حل فرع تابع
للشركة في العنوان التالي :
زاوية  20زنقة صالح الدين وزنقة
الحنصالي شارع محمد الخامس
متجر رقم  53إقامة طناكرا ،املركز
القنيطرة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة.
السجل التجاري رقم .64131
173 P

الجريدة الرسمية

21028

M S JOBS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
راسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  :زاوية زنقة محمد
الديوري ومحمد عبدو إقامة
كاميليا ،مكتب رقم  ،24الطابق
الثاني ،القنيطرة

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم وضع القانون
االسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات املواصفات التالية :
التسمية M.S.JOBS SARL :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي  :زاوية زنقة
محمد الديوري ومحمد عبدو إقامة
كاميليا مكتب رقم  24الطابق الثاني،
القنيطرة.
موضوع الشركة :
تاجر ملحقات السيارة أو قطع
الغيار.
راسمال الشركة :
حدد رأسمال الشركة في مبلغ
 100.000درهم مقسم إلى 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :اسند إلى السيد منير
حامي.
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم  66817بتاريخ  3أكتوبر .2022
174 P

MASFY SAHARA

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي محرر في
 28سبتمبر  ،2022تم تكوين نظام
أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد
خصائصها كالتالي :
التسمية .MASFY SAHARA :
الهدف  :تمارس الشركة األهداف
التالية :
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MAGNUM OTO

تم اإليداع القانوني بكتابة
بائع الفواكه الجافة.
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
التجارة.
SARL AU
تحت رقم  129851بتاريخ فاتح
االستيراد والتصدير.
بمقت�ضى جمع عام استثنائي حرر
املقر االجتماعي  :محل رقم  651نوفمبر .2022
في الرباط  19أكتوبر  ،2022قرر
أمل  2بلوك س حي يعقوب املنصور
 176 Pشريك الشركة MAGNUM OTO
الرباط.
ش م م ذات شريك وحيد ما يلي :
MOUNTED
CAR
راس املال االجتماعي 100.000 :
استقالة السيد عبد اللطيف
بمقت�ضى جمع عام استثنائي
درهم مقسم إلى  1000حصة قيمة
حناش من منصبه كمسيرللشركة.
حرر في الرباط بتاريخ  12أكتوبر
كل واحدة  100درهم.
تعيين السيد سعيد حناش
 ،2022قرر الشريك الوحيد لشركة
كمسيروحيد للشركة.
التسيير  :تم تعيين السيد موالي  ،MOUNTED CARما يلي :
تعديل املادة  13من القانون
اعلي عزيزي الحامل لبطاقة التعريف
زيادة رأس املال :
قرر الشريك زيادة رأس املال االسا�سي للشركة.
الوطنية رقم  U102207كمسير
تم اإليداع القانوني بكتابة
وحيد للشركة وملدة غيرمحدودة.
بمقدار  90.000درهم لتغييره من
اإليداع القانوني  :تم وضع  10.000درهم إلى  100.000درهم الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
امللف القانوني لدى كتابة الضبط عن طريق انشاء  900أسهم جديدة تحت رقم  129853في فاتح نوفمبر
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم بقيمة  100درهم لكل سهم.
.2022
سيتم تنفيذ زيادة راس املال من
179 P
السجل التجاري .163665
 175 Pخالل املساهمة النقدية.
مزارأوديت واستشارات
تم اإليداع القانوني بكتابة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
JET7 AUTO MOTORS
راسمالها  6.500.441 :درهم
تحت رقم  129852بتاريخ فاتح
بمقت�ضى جمع عام استثنائي
مقرها االجتماعي  ،101 :شارع عبد املومن،
نوفمبر .2022
الدارالبيضاء
حرر في الرباط  30سبتمبر ،2022
GROUPEMENT POUR UN 177 P
قرر شركاء الشركة JET7 AUTO
SYSTEME INTERBANCAIRE
 MOTORSش م م ما يلي :
BRAND NAME
تعديل الشكل القانوني.
MAROCAIN DE
SARL AU
من شركة محدودة املسؤولية
بمقت�ضى جمع عام استثنائي TELECOMPENSATION GIE
إلى شركة محدودة املسؤولية ذات حرر في الرباط  8سبتمبر  ،2020قرر تغييرمتصرف دائم للمجموعة
شريك وحيد.
بمقت�ضى محضر املجلس
الشريك الوحيد للشركة BRAND
تفويت الحصص.
 NAMEش م م ذات الشريك الوحيد اإلداري بتاريخ  26مارس ،2021
تفويت  500حصة من طرف ما يلي :
قرر متصرفوا مجموعة ذات النفع
السيد محمد ايت بال إلى السيد
GROUPEMENT
تفويت  100حصة من طرف االقتصادي
زهير
السيد
إلى
اك
ر
الح
سعيد
السيد
ميلود املزواري.
POUR
UN
SYSTEME
واكريم.
تفويت  500حصة من طرف
INTERBANCAIRE MAROCAIN
اك
ر
الح
سعيد
السيد
استقالة
السيد يونس الخلوفي إلى السيد
،DE TELECOMPENSATION GIE
من منصبه كمسيرللشركة.
ميلود املزواري.
مقره االجتماعي بالدار البيضاء ،14 :
تعيين السيد زهير واكريم كمسير
تعديل اإلدارة.
شارع مرس السلطان ،ما يلي :
وحيد للشركة.
استقالة السيدان محمد أيت
املصادقة على حسابات السنة
تعديل املواد  13 ،7 ،6من القانون
املالية املنتهية في  31ديسمبر .2020
بال ويونس الخلوفي من منصبهما االسا�سي للشركة.
كمسيران للشركة.
تغييراملتصرف الدائم ل CREDIT
تم اإليداع القانوني بكتابة
تعيين السيد ميلود املزواري الضبط باملحكمة التجارية بالرباط  DU MAROCالذي اصبح السيدة
كمسيروحيد للشركة.
تحت رقم  129850بتاريخ فاتح سهام نور.
إعطاء الصالحيات من أجل
تعديل املواد  7 ،6 ،1و 13من نوفمبر .2022
القانون االسا�سي للشركة.
 178 Pالقيام باإلجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية
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سيتم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية ملدينة
الدارالبيضاء.
180 P

ديوان االستاذة فدوى بنيس طالب
موثقة
 285شارع الروداني إقامة النخيل ،عمارة ،B9
الطابق األول
الهاتف 0522232525 :
الفاكس 0522237366 :

مزارأوديت واستشارات

شمم
مقرها االجتماعي  410 :شارع
الزرقطوني إقامة حماد
ذات الراسمال  90.000 :درهم

شركة ذات املسؤولية املحدودة
راسمالها  6.500.441 :درهم
مقرها االجتماعي  ،101 :شارع عبد املومن،
الدارالبيضاء

MOROCCAN
INFORMATION
TECHNOPARK COMPANY
- MITC

تعديل الهدف االجتماعي للشركة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املختلط بتاريخ  29يونيو ،2022
قرر مساهمو شركة MOROCCAN
INFORMATION TECHNOPARK
 ،COMPANY - MITCشركة
مساهمة راسمالها 46.000.000
درهم ،مقرها االجتماعي بالدار
البيضاء 14 ،طريق النواصر ،ما يلي :
املصادقة على حسابات السنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر .2021
املوافقة على تعيين السيدة غيثة
مزوركمتصرفة جديدة.
تعديل الهدف االجتماعي للشركة.
التغيير املتالزم للفصل  3من
النظام االسا�سي.
مالئمة النظام االسا�سي للشركة.
إعطاء الصالحيات من أجل
القيام باإلجراءات القانونية.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية ملدينة
الدار البيضاء بتاريخ  28أكتوبر
 ،2022تحت رقم .843243
181 P

كابيطال بالص هولدين

تفويت حصص اجتماعية

بموجب عقد توثيقي بديوان
االستاذة فدوة بنيس طالب موثقة
بالدار البيضاء بتاريخ  28أكتوبر
 ،2022فوتت كل من :
السيدة جميلة بولعراس 270
حصة ،واالنسة زيرين مكرم
جاه 270 ،حصة اململوكة لهن في
الشركة املسماة «كابيطال بالص
هولدين ،مقرها االجتماعي 410
شارع الزرقطوني إقامة حماد ،ذات
الراسمال  90.000درهم ،لصالح
السيد عبد االالء بنمنصور.
تم استقالة املسيرتين السيدة
جميلة بولعراس واالنسة زيرين مكرم
جاه وتنصيب السيد عبد االالء
بنمنصور كمسير وحيد للشركة ملدة
غيرمحددة.
تعديل قانون الشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء ،بتاريخ فاتح
نوفمبر  ،2022تحت رقم .844573
للنشروالبيان

182 P

AFRICULTURE

شركة مساهمة
راسمالها  300.000 :درهم
الكائن مقرها  :الدارالبيضاء29 ،
زنقة ليل ،الطابق الثاني ،الشقة ،4
الصخور السوداء
السجل التجاري 469.327 :

الزيادة في رأسمال الشركة

بموجب مداوالت مجلس اإلدارة
املجتمع في  22سبتمبر 2022
وبموجب السلطات املخولة له من
طرف الجمعية العامة غير العادية
للمساهمين بتاريخ  24أغسطس
 ،2022تمت معاينة ما يلي :

اإلنجاز النهائي للزيادة في رأسمال
الشركة بمبلغ  150.000درهم لرفعه
من  300.000درهم إلى 450.000
درهم بتقدمة نضية.
التعديل التالزمي للنظام
االسا�سي.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  26أكتوبر ،2022
تحت رقم .843070
183 P

CRECHE DES MERVEILLES

تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة

21029

FILAHAFRUIT
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
راسمالها  100.000 :درهم
الكائن مقرها  :الدارالبيضاء ،294
شارع يعقوب املنصور فضاء أنفا،
الطابق الرابع رقم 15
السجل التجاري 485.679 :

استقالة مدبروتعيين مدبرين
اقترانيين جدد

بموجب قرارات الشريك الوحيد
بتاريخ  28سبتمبر  ،2022تمت
معاينة وإقرارما يلي :
استقالة السيد مصطفى
حرشاوي من مهامه كمدبرللشركة.
تعيين السيد عبد السالم بن مولى
والسيد عمر ميكو بصفتهما مدبرين
اقترانيين جديدين للشركة ملدة غير
محدودة.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  26أكتوبر ،2022
تحت رقم .843072
185 P

بموجب عقد عرفي مؤرخ في
 27سبتمبر  ،2022تم وضع النظام
األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
محدودة تكمن مميزاتها فيما يلي :
الشكل  :شركة ذات مسؤولية
محدودة.
التسمية CRECHE DES :
.MERVEILLES
الغرض  :تولي اإليواء واإلطعام أو
رئيس مؤسسة.
مقر الشركة  :الدار البيضاء
 ،294شارع يعقوب املنصور ،فضاء
أنفا ،الطابق الرابع رقم .15
ASK GRAS SAVOYE
املدة  99 :سنة.
MARRAKECH
راسمال الشركة 100.000 :
وسيط تأمينات خاضع للقانون
درهم.
 17-99املصدرملدونة التأمينات
السنة املالية للشركة  :من فاتح
شركة ذات مسؤولية محدودة
ينايرإلى  31ديسمبر.
بشريك وحيد
الشركاء  :السيدة صوفيا حديد
راسمالها  100.000 :درهم
والسيدة سكينة العلج.
الكائن مقرها  :مراكش  ،8 -عمارة
املدبران االقترانيان  :السيدة
صوفيا حديد والسيدة سكينة العلج .التيسير ،زنقة الكبيربن بوعزة ،حي
يوسف بن تاشفين ،جيليز
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
السجل التجاري 72.091 :
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار
التعريف الجبائي 15282838 :
البيضاء بتاريخ  13أكتوبر ،2022
استقالة وتعيين مدبراقتراني جديد
تحت رقم .841208
بموجب قرارات الشريك الوحيد
تم قيد الشركة بكتابة الضبط
لدى املحكمة التجارية للدار البيضاء بتاريخ  17أكتوبر  ،2022تمت معاينة
بتاريخ  13أكتوبر  ،2022تحت رقم وإقرارما يلي :
استقالة السيدة سلمى الورنازي
.558313
 184 Pمن مهامها كمدبرة اقترانية.
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تعيين السيد حمزة بنلقايد من
جنسية مغربية ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم P320158
بصفته مدبرا اقترانيا جديدا ،ممثل
مسؤول ملدة غيرمحددة.
التعديل التالزمي للنظام
االسا�سي.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
ملراكش بتاريخ  26أكتوبر ،2022
تحت رقم .140804
186 P

STE AC PLATRE
SARL AU

CONSTITUTION DE SOCIETE

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 20سبتمبر  2022بمكناس ،تم
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد والتي
تتميزبما يلي :
التسمية االجتماعية AC :
.PLATRE SARL AU
الشريك الوحيد  :السيد اشليح
عادل.
املقر االجتماعي  :رقم  45شارع
الحرية ب م ع مكناس.
موضوع الشركة  :سواء داخل
SELMAN
املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو
شركة مساهمة
لحساب الغيرهو :
راسمالها  14.227.000 :درهم
اعمال الجبص التقليدي
الكائن مقرها  :الدارالبيضاء،
والعصري ،األعمال املختلفة،
املنطقة الصناعية ،أوالد صالح ،التجارة.
بوسكورة
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
السجل التجاري 340.477 :
مقسمة إلى  1000حصة بقيمة 100
التعريف الجبائي 18721522 :
درهم للحصة.
اشليح عادل 100.000 ،درهم،
الزيادة في راسمال الشركة
 1000حصة.
والتخفيض منه
اإليداع القانوني تم باملحكمة
بموجب الجمعية العامة غير
العادية للمساهمين النمعقدة في التجارية بمكناس في  26سبتمبر
 ،2022السجل التجاري رقم .57259
 7أكتوبر  ،2022تمت معاينة ما يلي :
188 P
الزيادة في راسمال الشركة
بمبلغ  8.160.000درهم عن طريق
HEART RESEAU
املقاصة مع مستحقات ثابتة وسائلة
SARL AU
ومستوجبة على عاتق الشركة،
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
لرفعه من  14.227.000درهم إلى بتاريخ  10أكتوبر  ،2022بالرباط
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
 22.387.000درهم.
تخفيض راسمال الشركة بمبلغ املحدودة بشريك واحد تحمل
 17.543.000درهم إلرجاعه من الخصائص التالية :
التسمية .HEART RESEAU :
 22.387.000درهم إلى 4.844.000
الهدف  :التركيبات الكهربائية
درهم.
واألشغال العامة والبناء.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة
العنوان التجاري  :حي املغرب
الضبط لدى املحكمة التجارية العربي رقم  355سكتور  4تمارة.
بالدار البيضاء بتاريخ  26أكتوبر
الراسمال  :حدد في 100.000
 ،2022تحت رقم .843074
درهم مقسمة إلى  1000حصة بقيمة
 100 187 Pدرهم للحصة.
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التسيير  :تم تعيين السيد عثمان
فرصاد كمسير للشركة ملدة غير
SARL
محدودة.
راسمالها  100.000 :درهم
املدة  :مدة عمر الشركة  99سنة مقرالشركة  :الدارالبيضاء،12 ،
من تاريخ التأسيس النهائي.
زنقة صبريي بوجمعة ،الطابق األولن
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
شقة 6
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
السجل التجاري عدد 301351
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
قرر الجمع العام االستثنائي
تم التقييد في السجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم املنعقد بتاريخ  10ماي ،2022
تسجيل :
 137523بتاريخ  19أكتوبر .2022
الحل املسبق للشركة ابتداء من
189 P
 31ماي .2022
استقالة املسيرين  :السيد سيرج
FLUXEELY
 AU CAPITAL DE 100.000 DHSميشيل باملوميت ،بوردة والسيدة
SIEGE SOCIAL : N°5 AV
اندري مارسيل ماركو.
HASSAN PREMIER 1ERE ETAGE
تعيين مصف  :السيد سيرج
HAY ABADI TEMRA
ميشيل بالوميت ،بودرة SERGE
بمقت�ضى محضر مؤرخ بتمارة .MICHEL PALOUMET BOURDA
بتاريخ  6أكتوبر  ،2022تم وضع
تحديد مقر التصفية ب  :الدار
القوانين االساسية لشركة محدودة البيضاء ،12 ،زنقة صبري بوجمعة،
املسؤولية ذات الشريك الوحيد
الطابق األول ،شقة .6
املميزات التالية :
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة
التسمية  ،FLUXEELY :ش م م
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
ش و.
البيضاء ،في  29أغسطس ،2022
الهدف  :الديكور والنجارة.
املقر الرئي�سي  5 :شارع الحسن تحت رقم .835740
عن موجزوبيان
األول الطابق األول حي العبادي تمارة.
191 P
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تكوين الشركة.
SPECITEC
راس املال  :حدد بما قدره
SARL
 100.000درهم مقسم على 1000
رأسمالها  100.000 :درهم
حصة بنسبة  100درهم للواحدة،
املقرالرئي�سي  :الدارالبيضاء
ودفعت في الصندوق االجتماعي
للشركة.
 ،2001زينيث  ،2تجزئة التوفيق،
األرباح  :تؤخذ  %5من األرباح
سيدي معروف
الصافية للتأسيس االحتياطي.
السجل التجاري عدد 124259
التسيير  :تدار الشركة من طرف
قرر الجمع العام االستثنائي
السيدة فدوى معطاد ملدة غير املنعقد بتاريخ  10ماي   ،2022
محدودة.
تسجيل :
اإليداع القانوني  :تم لكتابة
الحل املسبق للشركة ابتداء من
الضبط باملحكمة االبتدائية بتمارة
 31ماي .2022
بتاريخ  27أكتوبر  ،2022تحت رقم
استقالة املسيرين  :السيد سيرج
السجل التجاري .137603
ميشيل بالوميت ،بوردة والسيدة
للبيان والنشر
 190 Pاندري مارسيل ماركو.

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

تعيين مصف  :السيد سيرج
ميشيل بالوميت ،بوردة SERGE
 .MICHEL PALOUMET BOURDAشركة EAUX DE MARSEILLE-
MAROC
تحديد مقر التصفية ب  :الدار
شركة مساهمة
البيضاء  ،20001زينيث  ،2تجزئة
رأسمالها  7.704.000 :درهم
التوفيق ،سيدي معروف.
املقرالرئيس  :الرباط ،فيال سلمى،
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة
زنقة ابن مطهر ،شارع محمد
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
السادس (سابقا طريق زعير)،
البيضاء في  29أغسطس ،2022
كلم 4.7
تحت رقم .835739
السجل التجاري عدد 49.173
عن موجزوبيان
قرر الجمع العام العادي املنعقد
 192 Pبتاريخ  24يونيو  ،2021تسجيل :
استقالة املتصرف  :السيد آالن
انترفيد ماروك
جيرارميسونير.
 ،273شارع محمد الخامس ،الدارالبيضاء
تعيين متصرفين جديدين STE :
شركة TECTONE
،DES EAUX DE MARSEILLE SA
شركة محدودة املسؤولية
برأسمال  7.153.072أورو ،الكائنة
راسمالها  1.000.000 :درهم
في  ،78شارع الزير  13010مرسيليا،
املقرالرئيس  :الدارالبيضاء،
املمثلة من قبل السيدة ساندرين
سيدي معروف ،زينيث ،2
موت.
تجزئة سيفيم (التوفيق)،
السيد جان مارك بيت�شي ،فرن�سي
الجنسية ،املقيم في فرنسا.
قطعة رقم  15و17
وذلك حتى انعقاد الجمع العام
السجل التجاري عدد 55.793
قرر الجمع العام االستثنائي العادي الذي سيبت في حسابات
املنعقد بتاريخ  7يوليو  ،2022السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
.2025
تسجيل :
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط
استقالة السيد طوماس ماهلر
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
مهامه كمسيروحيد.
 13أبريل  ،2022تحت رقم .123775
تعيين السيد طوماس ماهلر
عن موجزوبيان
كممثل مفوض.
194 P
تأكيد تعيين كممثل مفوض :
أنترفيد ماروك
السيد مارك بالوميت بوردا.
 ،273شارع محمد الخامس ،الدارالبيضاء
تعيين مسير وحيد جديد غير
YKK-MAROC
شريك :
شركة محدودة املسؤولية
السيد املهدي فريكل ،مغربي
ذات الشريك الوحيد
الجنسية ،املولود في الرباط بتاريخ
رأس مالها  33.000.000 :درهم
 23يوليو  ،1992املقيم في مكناس.
املقراالجتماعي  :الدارالبيضاء،
تم اإليداع القانوني بكتابة الطريق الجانبية  110تجزئة بدر،
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
بقعة رقم  6املنطقة الصناعية
عين السبع
البيضاء بتاريخ  26يوليو ،2022
السجل التجاري رقم 137.811
تحت رقم .832299
عن موجزوبيان
قرر الشريك الوحيد بتاريخ
 23 193 Pمارس  ،2022تسجيل :
انترفيد ماروك
 ،273شارع محمد الخامس ،الدارالبيضاء
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تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط
استقالة مسيرشريك غيرمساهم:
املحكمة التجارية بالدار البيضاء
السيد بول طوماس بيرن.
تعيين مسيرين شريكين غير بتاريخ  22أغسطس  ،2022تحت
رقم .834931
مساهمين جديدين :
عن موجزوإشارة
السيد كوا�شي كاواغو�شي ،ياباني
196 P
الجنسية ،املولود في اليابان بتاريخ
 22يونيو  ،1966املقيم في إسطنبول.
NAMAA LILISKAN
السيد تيبي اوها�شي ،ياباني
WALBINAA
الجنسية ،املولود في اليابان بتاريخ
شركة محدودة املسؤولية ش و
 13يوليو  ،1979املقيم في إسبانيا،
رأس مالها  100.000 :درهم
وذلك ملدة غير محدودة ،واملتصرفين
بشكل منفرد مع تمتيعهما بجميع املقراالجتماعي  :تجزئة أبي الزهراء،
الصالحيات التي ينص عليها النظام قطاع النهضة رقم  178لعيايدة سال
تصفية الشركة
االسا�سي.
إن الجمعية العامة الغير العادية
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بالدار البيضاء التي تمت بتاريخ  30سبتمبر ،2022
بتاريخ  7يونيو  ،2022تحت رقم للشركة بمقرها االجتماعي تجزئة
أبي الزهراء ،قطاع النهضة رقم 178
.826759
لعيايدة سال.
عن موجزوإشارة
قررت ما يلي :
195 P
قفل مسطرة تصفية الشركة
أنترفيد ماروك
وإبراء ذمة مصفي الشركة السيد
 ،273شارع محمد الخامس ،الدارالبيضاء
البغدادي خالد.
PROTECTION GROUPE
إغالق حصيلة تصفية الشركة.
INDUSTRIEL - P G I
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة محدودة املسؤولية
االبتدائية بسال بتاريخ  18أكتوبر
ذات شريك وحيد
 ،2021تحت رقم .39833
راسمالها  100.000 :درهم
197 P
املقرالرئي�سي  :الدارالبيضاء،
كلم  11الطريق الساحلي ،املنطقة
AL MIFTAH B & S
الصناعية عين السبع
SARL AU
السجل التجاري عدد 48.185
Liquidation d’une société
قرر الشريك الوحيد بتاريخ
طبقا ملحضر الجمع العام مؤرخ
 30يونيو  2022تسجيل :
في فاتح سبتمبر : 2022
تغييرالشريك الوحيد الذي أصبح
تم تصفية الشركة AL MIFTAH
.B & S SARL AU .ETABLISSEMENT J. ROSTAING
تعديل املادة  6من النظام
تعيين السيدة امزيل خدوج هي
االسا�سي.
املصفية لهذه الشركة.
تأكيد السيد ستيفان روستانج
مقر االجتماعي  :شارع افريقيا حي
في مهامه كمسير وحيد غير شريك الصفاء رقم  57القرية سال.
لفترة غير محدودة مع منحه جميع
تم اإليداع القانوني تحت رقم
الصالحيات التي ينص عليها النظام  39828باملحكمة االبتدائية بسال
االسا�سي.
بتاريخ  17أكتوبر .2022
إعادة صياغة النظام االسا�سي.
198 P
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SOCIETE SAVELYS
CAPITAL SOCIAL DE 100.000 DH
SIEGE SOCIAL : N° 7 HAY
BARAKA RUE SIDI BELABBES
KARIA SALE

DISSOLUTION DE LA SOCIETE

طبقا ملحضر الجمع العام مؤرخ
في  9سبتمبر  2022تم حل شركة
.SOCIETE SAVELYS
تعيين السيد فتح هللا صالبي هو
املصفي لهذه الشركة.
استقالة مسير الشركة السيد
فتح هللا صالبي.
املقر االجتماعي  :رقم  7حي بركة
زنقة سيدي بلعباس القرية سال.
تم اإليداع القانوني تحت رقم
 39877باملحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  26أكتوبر .2022
199 P

SERIOUSDATA
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مونديال كونطا ش.م.م
 8زنقة ضاية إفراح شقة  2أكدال الرباط
الهاتف 05.37.68.27.87/88 :
الفاكس 05037.68.27.89 :
الرباط

EL BOUSSAIRI SCHOOL
PRIVE
SARL
بمقت�ضى مداوالت الجمع العام
االستثنائي للشركة EL BOUSSAIRI
 SCHOOL PRIVE SARLتم االتفاق
على ما يلي :
تغيير السنة املالية للشركة من
فاتح أغسطس إلى  31يوليو بدال من
فاتح ينايرإلى  31ديسمبر.
تعيين السيد حمزة البصيري حامل
البطاقة الوطنية للتعريف كمسير
جديد للشركة وذلك ملدة غيرمحدودة.
توكيل اإلمضاءات االجتماعية معا
من طرف السيد عبد الخالق زهراوي
والسيد عبد العالي البصيري أو السيد
أنس البصيري أوالسيد حمزة البصيري
أو السيد عصام الجيالني أو السيد
عبد هللا زهراوي.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء في
 18أكتوبر  2022تحت رقم .841732
201 P

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
يوم فاتح نوفمبر  2022تمت
صياغة القانون التأسي�سي لشركة
محدودة املسؤولية لها الخصائص
التالية :
التسمية .SERIOUSDATA :
الهدف  :نظام املعلومات والتوثيق
واالتصال.
املقر االجتماعي  2 :شارع الرمان
 82د محل رقم  1حي الرياض  الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيس الشركة.
مونديال كونطا ش.م.م
 8زنقة ضاية إفراح شقة  2أكدال الرباط
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
الهاتف 05.37.68.27.87/88 :
في مبلغ  100.000درهم.
الفاكس 05037.68.27.89 :
اإلدارة  :عهد تسييرالشركة للسيد
الرباط
بدرالدين املكني ومحمد اغرمين.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى PARTHENOS REAL ESTATE
SARL AU
غاية  31ديسمبر.
تأسيس
تم اإليداع القانوني وتسجيل
ن
بمقت�ضى القانو األسا�سي املؤرخ
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة
التجارية الرباط بتاريخ فاتح نوفمبر بالرباط يوم  13سبتمبر  2022تم
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
 2022تحت رقم .129887
 200 Pبشريك واحد هذه خاصيتها :
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الشركاء  :السيد بن ابراهيم احمد :
 1000حصة.
التسمية PARTHENOS REAL :
.ESTATE SARL AU
الهدف األسا�سي :
الترويجالعقاري.
وبصفة عامة كل العمليات
التجارية ،الصناعية ،املالية أو
العقارية التي لها عالقة مباشرة أوغير
مباشرة بهدف الشركة وكذلك جميع
املجاالت املتشابهة وكذا التشارك مع
املقاوالت التي تعمل في نفس املجاالت  
اآلنفة الذكر.
املقر االجتماعي  4 :زنقة واد زيز
الطابق  3شقة  7أكدال الرباط.
املدة  :حددت مدة الشركة في
 99سنة ابتداء من تاريخ التأسيس
النهائي ما عدا حالة التمديد أوالفسخ
السابق لألوان.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم.
تسيير الشركة  :تسير الشركة من
طرف السيد بن ابراهيم احمد الذي
عين مسيرا وحيدا للشركة وذلك ملدة
غيرمحدودة.
األرباح  :بعد اقتطاع  5%من األرباح
الصافية لتكوين اإلدخار القانوني
يوزع الباقي حسب قرارهم.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
التجارية بالرباط في فاتح نوفمبر
 2022تحت رقم .129881
202 P

OZONE ROMMANI
ENVIRONNEMENT

DENOMINATION DE LZ
SOCIETE

بمقت�ضى عقد توثيقي مؤرخ في
الرماني بتاريخ  11أكتوبر  2022قد
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة :
التسمية  :أوزون الرماني للبيئة
شركة ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي  :التدبير
املفوض للقطاع العمومي الذي
يتعلق بالنفايات املنزلية وما شبهها.

رأسمال الشركة  214.600 :درهم
مقسمة إلى  2146حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة :
عزيزالبدراوي  215 :حصة.
شركة أوزون للبيئة والخدمات :
 1931حصة.
تكوين هيئة إدارة على النحو
التالي:
السيد يونس فيرادي الحامل
للبطاقة الوطنية رقم .TA99767
السيد موالي عبد هللا سيدي
حيدا الحامل للبطاقة الوطنية رقم
.E354493
السيدة حنان بنعمرو الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم .A609925
الصالحية والتوقيع :
تخويل 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.
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 السنة ما عدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل.
املقر  :حي األمل عمارة رقم 254
الشقة رقم  3الرماني.
املسير  :عزيزالبدراوي.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية بالرماني
قسم السجل التجاري بتاريخ فاتح
نوفمبر  2022تحت رقم .70
203 P

الجريدة الرسمية
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MERYAM CHAKOUR
ARCHITECTURE

SARL AU
عمارة  30شقة  8شارع موالي احمد
لوكيلي حسان الرباط
بمقت�ضى عقد عرفي للشركاء
بتاريخ  29سبتمبر  2022املسجلة
في الرباط بتاريخ  4أكتوبر  2022تم
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة وذات الشريك
الوحيد باملميزات التالية :
التسمية  :شركة MERYAM
CHAKOUR
ARCITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات
الشريك الوحيد.
املقر التجاري  :عمارة  30شقة
 8شارع موالي احمد لوكيلي حسان
الرباط.
املوضوع  :مهندس معماري.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيدة مريم شكور.
الراسمال  100.000 :درهم موزعة
كما يلي :
السيدة مريم شكور  1000حصة.
املجموع  1000 :حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .129799
وتم تسجيل الشركة في السجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالرباط تحت رقم 163605
204 P

AGRIJA

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط
بتاريخ  4أكتوبر  2022تم تأسيس
شركة ذات الخصائص التالية :
التسمية  :شركة AGRIJA SARL
.AU
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد.

21033

الهدف االجتماعي  :مقاول في
التسيير واالستغالل الفالحي -
االستيراد والتصدير.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في  100.000درهم بقيمة  
 1000سهم من فئة  100درهم
للسهم الواحد في ملك :
السيد رضا البخاري.
املقر االجتماعي  :عمارة  30شقة
 8زنقة موالي احمد الوكيلي حسان
الرباط.
التسيير  :عين السيد رضا البخاري
مسيرللشركة ملدة غيرمحدودة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل في السجل التجاري إال إذا 
حصل فسخ أو امتداد.
السنة املالية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر من كل سنة ما
عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ
التسجيل في السجل التجاري وتنتهي
في  31ديسمبر .2022
تم اإليداع القانوني للشركة
بتاريخ فاتح نوفمبر  2022تحت
رقم  129888وتم تسجيل الشركة
في السجل التجاري لدى املحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم .163699
205 P

نشاط الشركة :
مصنع أو معالج فواكه مجففة.
البناء واألشغال املختلفة.
متحادث.
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
مدة الشركة  99 :سنة تحتسب
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل
التجاري.
مقر الشركة  :زنقة الجديدة حي
البام ميسور.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم لكل حصة ،موزعة على
الشكل التالي :
احمد صغير  1000حصة.
التسيير  :تم تعيين السيد احمد
صغيرمسيرا للشركة ملدة غيرمحددة.
السنة املحاسبية  :ابتداء من فاتح
ينايرإلى متم ديسمبرمن كل سنة عدا 
السنة األولى التي تبتدئ من تاريخ
التسجيل في السجل التجاري وتنتهي
مع متم ديسمبر .2022
اإليداع القانوني  :تم إيداع ملف
الشركة باملحكمة االبتدائية لبوملان
بميسور تحت رقم  2022/508بتاريخ
 25أكتوبر .2022
206 P

STE SAFIMRA

STE DAHAR OKHCAB

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
برأسمال  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  :زنقة الجديدة
حي البام ميسور

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
برأسمال  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  :حي املرايرالسفلي
ميسور

بمقت�ضى عقد عرفي محرر
بميسور بتاريخ  20أكتوبر ،2022
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
محدودة املسؤولية ذات الشريك
الوحيد حسب الخصائص التالية :
التسمية STE SAFIMRA SARL :
.AU

بمقت�ضى عقد عرفي محرر
بميسور بتاريخ  5سبتمبر ،2022
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
محدودة املسؤولية ذات الشريك
الوحيد حسب الخصائص التالية :
التسمية STE DAHAR :
.OKHCAB SARL AU

تأسيس

تأسيس

نشاط الشركة :
نقل البضائع لحساب الغير.
البناء واألشغال املختلفة.
التصديرواالستيراد.
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
مدة الشركة  99 :سنة تحتسب
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل
التجاري.
مقر الشركة  :حي املراير السفلي
ميسور.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم لكل حصة ،موزعة على
الشكل التالي :
سعاد بكوري  1000حصة.
التسيير  :تم تعيين السيدة سعاد
بكوري مسيرة للشركة ملدة غير
محددة.
السنة املحاسبية  :ابتداء من فاتح
ينايرإلى متم ديسمبرمن كل سنة عدا 
السنة األولى التي تبتدئ من تاريخ
التسجيل في السجل التجاري وتنتهي
مع متم ديسمبر .2022
اإليداع القانوني  :تم إيداع ملف
الشركة باملحكمة االبتدائية لبوملان
بميسور تحت رقم  2022/506بتاريخ
 20أكتوبر .2022
207 P
استيثاقية ميموزا
مكتب قانوني للمحاسبة
التحكيم الدولي والوساطة
الطابق األول إقامة بال روزا رقم  3القنيطرة
الهاتف 037.37.65.62 :

فيتال اورو لوجيستيك

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  59 :إقامة موالي
عبد العزيزشارع موالي عبد العزيز
القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك منفرد

بمقت�ضى عقد عرفي حرر
بالقنيطرة بتاريخ  18أكتوبر 2022
واملسجل بتاريخ  18أكتوبر 2022
تم تأسيس ذات مسؤولية محدودة
بشريك منفرد بميزاتها التالية :

الجريدة الرسمية
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التسمية  :فيتال اورو لوجيستيك
ش.ذ.م.م.ش.م.
الهدف  :نقل البضائع الوطني
والدولي  -االستغالل الزراعي.
املقر االجتماعي  59 :إقامة موالي
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز
القنيطرة.
املدة  99 :سنة.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسم إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للحصة كلها مكتتبة
ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم
املنفرد.
التسيير السيد عكراش محمد
مغربي مزداد بتاريخ فاتح يناير 1979
بالقنيطرة ملدة غيرمحدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
التسجيل تم باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة تحت رقم  67099بتاريخ
فاتح نوفمبر .2022
لإلشارة والتنبيه
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استيثاقية ميموزا
مكتب قانوني للمحاسبة
التحكيم الدولي والوساطة
الطابق األول إقامة بال روزا رقم  3القنيطرة
الهاتف 037.37.65.92 :

اوتيم اير

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  59 :إقامة موالي
عبد العزيزشارع موالي عبد العزيز
القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك منفرد

بمقت�ضى عقد عرفي حرر
بالقنيطرة بتاريخ  19أكتوبر 2022
واملسجل بتاريخ  19أكتوبر 2022
تم تأسيس ذات مسؤولية محدودة
بشريك منفرد بميزاتها التالية :
التسمية  :اوتيم اير
ش.ذ.م.م.ش.م.
الهدف  :منظم إدارة العمليات
الصناعية  -مستورد.

املقر االجتماعي  59 :إقامة موالي
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز
القنيطرة.
املدة  99 :سنة.
الرأسمال  :حدد في مبلغ 100.000
درهم مقسم إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للحصة كلها مكتتبة
ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم
املنفرد.
التسييرالسيد اليعكوبي مصطفى
مغربي مزداد بتاريخ  29سبتمبر
 1982بالقنيطرة ملدة غيرمحدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
التسجيل تم باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة تحت رقم  67097بتاريخ
فاتح نوفمبر .2022
لإلشارة والتنبيه
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استيثاقية ميموزا
مكتب قانوني للمحاسبة
التحكيم الدولي والوساطة
الطابق األول إقامة بال روزا رقم  3القنيطرة
الهاتف 037.37.65.92 :

سليتيا اكرو

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  59 :إقامة موالي
عبد العزيزشارع موالي عبد العزيز
القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك منفرد

بمقت�ضى عقد عرفي حرر
بالقنيطرة بتاريخ  13أكتوبر 2022
واملسجل بتاريخ  13أكتوبر 2022
تم تأسيس ذات مسؤولية محدودة
بشريك منفرد بميزاتها التالية :
التسمية  :سليتيا اكرو
ش.ذ.م.م.ش.م.
الهدف  :تدابير زراعية (حيوانية
ونباتية)  -نقل البضائع.
املقر االجتماعي  59 :إقامة موالي
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز
القنيطرة.
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املدة  99 :سنة.
الرأسمال  :حدد في مبلغ
 100.000درهم مقسم إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
كلها مكتتبة ومؤداة بكاملها وموزعة
على املساهمين.
التسيير السيد حماميد الهاشمي
مغربي مزداد بتاريخ  9سبتمبر 1982
بالقنيطرة ملدة غيرمحدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
التسجيل تم باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة تحت رقم  67101بتاريخ
فاتح نوفمبر .2022
لإلشارة والتنبيه

 209Pمكرر

استيثاقية ميموزا
مكتب قانوني للمحاسبة
التحكيم الدولي والوساطة
الطابق األول إقامة بال روزا رقم  3القنيطرة
الهاتف 037.37.65.92 :

سام سيرام

ش.ذ.م.م.ش.م.
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها  :أوالد عرفة تجزئة االمل
بلوك  1عمارة النخيل محل رقم 6
القنيطرة

تعديالت قانونية

بمقت�ضى عقد عرفي حرر
بالقنيطرة بتاريخ  12سبتمبر 2022
واملسجل بتاريخ  21سبتمبر 2022
قرر مساهمين شركة سام سيرام
ما يلي :
الحل املسبق للشركة.
استقالة املسيراملنفرد.
تعيين مصفي للشركة في شخص
اسيف يوسف مغربي املزداد بتاريخ
 10فبراير  1989بالقنيطرة والحامل
لبطاقة الوطنية .G658236
الحل تم بمقرالشركة.
اإليداع تم باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة تحت رقم  92702بتاريخ
 22سبتمبر .2022
لإلشارة والتنبيه

MA BEL IM
SARL
بمقت�ضى عقد البيع والجمع العام
االستثنائي املسجل بالرباط بتاريخ
 6يونيو  2022قرر شركاء شركة MA
 BEL IM SARLشركة ذات مسؤولية
محدودة ورأسمالها  100.000درهم
مقرها االجتماعي  :تجزئة سكيكيما
رقم  5شارع طارق بن زياد تمارة.
املقتضيات التالية :
بيع  50حصة من حصص السيد
بلحسن محمد في شركة MA BEL IM
 SARLلصالح السيدة بلحسن كوثر.
تغيير املقر االجتماعي لشركة MA
 BEL IM SARLمن العنوان القديم
 :تجزئة سكيكيما رقم  5شارع طارق
بن زياد تمارة ،إلى العنوان الجديد :
تجزئة سكيكيما رقم  5فتح الخير
تمارة.
تمديد النشاط التجاري لشركة
بإضافة األنشطة التالية :
إصالح وبيع قطع غيار
وإكسسوارات السيارات.
مالءمة النظام األسا�سي لتعديالت
املذكورة.
سلطة اإليداع واإلشهار.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجاري بالرباط تحت رقم 129427
بتاريخ  6يونيو .2022
211 P

MED GEBOUW

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط يوم  2نوفمبر  ،2022تمت
صياغة القانون التأسي�سي لشركة
محدودة املسؤولية بشريك وحيد،
لها الخصائص التالية :
التسمية MED GEBOUW :
الهدف  :بناء ،أعمال مختلفة.
املقر االجتماعي  59 :شارع ابن
 210 Pسينا شقة رقم  11أكدال الرباط.
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املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيس الشركة.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في مبلغ  100.000درهم.
اإلدارة  :عهد تسيير الشركة إلى
السيد محمد العمراوي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
غاية  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني وتسجيل
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة
التجارية بالرباط ،بتاريخ  2نوفمبر
 ،2022تحت رقم .129928
212 P

JYO AUTO
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالرباط يوم  2نوفمبر  ،2022تمت
صياغة القانون التأسي�سي لشركة
محدودة املسؤولية بشريك وحيد،
لها الخصائص التالية :
التسمية JYO AUTO :
الهدف  :صيانة املركبات
وإصالحها ،ميكانيكي عام.
املقر االجتماعي  59 :شارع ابن
سينا شقة رقم  11أكدال الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيس الشركة.
الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في مبلغ  100.000درهم.
اإلدارة  :عهد تسيير الشركة إلى
السيد إبراهيم الجابري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
غاية  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني وتسجيل
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة
التجارية بالرباط ،بتاريخ  2نوفمبر
 ،2022تحت رقم .129947
213 P

JET 4

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي محرر في
 13أكتوبر  2022تم تكوين نظام
أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد،
خصائصها كالتالي :
التسمية JET 4 :
الهدف  :تمارس الشركة األهداف
التالية :
استيراد السيارات الجديدة
واملستعملة.
االستيراد والتصدير.
استيراد معدات اإلسعاف والعتاد.
املقر االجتماعي  :محل رقم 651
أمل  2بلوك س حي يعقوب املنصور
الرباط.
رأس املال االجتماعي 10.000 :
درهم مقسم إلى  100حصة قيمة كل
واحدة  100درهم.
التسيير  :تم تعيين السيد ياسين
ابو الوفاء الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  G716606كمسير
وحيد للشركة وملدة غيرمحدودة.
اإليداع القانوني تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
السجل التجاري .163707
214 P

JNANE ADNANE

SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي محرر في
 4أكتوبر  2022تم تكوين نظام
أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد
خصائصها كالتالي :
التسمية JNANE ADNANE :
الهدف  :تمارس الشركة األهداف
التالية :
كافة أعمال تركيبات املباني.
تقديم الخدمات.
جميع عمليات التطوير والتشييد
والتقسيم اإلداري.

املقر االجتماعي  :عمارة  17زنقة
محمد ملدور شقة رقم  14الطابق 5
املحيط  -الرباط.
رأس املال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسم إلى  1000حصة قيمة
كل واحدة  100درهم.
التسيير  :تم تعيين السيد
القصري حمزة الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم AS10808
كمسير وحيد للشركة وملدة غير
محدودة.
اإليداع القانوني تم وضع
امللف القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
السجل التجاري .163705
215 P

BOUGHAZ ELITE IMMO

21035

اإلسم LEMONAGRI SARL :
شركة ذات مسؤولية محدودة.
املوضوع :
استغالل األرا�ضي الزراعية.
تسويق جميع املنتجات الزراعية.
تشغيل وإدارة الزارع.
املقراالجتماعي  ،45 :شارع فرنسا
شقة  8أكدال الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس النهائي.
الرأسمال  100.000 :درهم مكون
من  1000حصة قيمة كل واحدة
 100درهم.
السيد ر�ضى البويرماني 500
حصة.
السيد محمد البويرماني 500
حصة.
التسيير  :تسيير الشركة وإدارتها
تحت تصرف السيد ر�ضى البويرماني
والسيد محمد البويرماني طبقا
للقانون األسا�سي للشركة مع السلطة
الكاملة وذلك ملدة غيرمحدودة.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر.
اإليداع  :أنجز اإليداع القانوني
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 3
نوفمبر  2022تحت السجل التجاري
رقم .163767
217 P

SARL
بمقت�ضى عقد جمع عام استثنائي
مؤرخ في  7أكتوبر  2022قرر شركاء
الشركة BOUGHAZ ELITE IMMO
ش.م.م ما يلي :
تفويت  125حصة من طرف
أوخيارصالح الدين إلى السيد حميتي
عدنان.
استقالة السيد أوخيار صالح
الدين من منصبه كمسير.
تعيين السيد عمور محسن
كمسيرللشركة ملدة غيرمحدودة.
Z.K NEGOCE
تعديل املواد  7 ،6و 13من
SARL AU
القانون األسا�سي للشركة.
التسمية  :ز.ك نيكوس شركة
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط ذات مسؤولية محدودة بمسيروحيد.
الهدف االجتماعي  :كراء
بتاريخ فاتح نوفمبر  2022تحت رقم
واستغالل األرا�ضي الفالحية وتربية
.129849
 216 Pوتسمين العجول ،أشغال فالحي.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة من فئة 100
LEMONAGRI
درهم موزع بين الشركاء على الشكل
SARL
التالي :
تأسيس شركة ذات مسؤولية
زكرياء الزمزامي  1000 :حصة.
محدودة
بناء على عقد عرفي أعلن القانون
املدة  99 :سنة ابتداء من
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
ذات املميزات التالية :
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السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر  15 :شارع األبطال شقة 4
أكدال الرباط.
املسير  :زكرياء الزمزامي.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
.159701
218 P

STE KYNS PROS
SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء بتاريخ  18أكتوبر  2022تم
تأسيس شركة باملواصفات التالية :
التسمية STE KYNS PROS :
SARL AU
املقر االجتماعي  30 :شارع رحال
املسكيني الطابق الثاني الشقة 5
الدارالبيضاء.
الهدف االجتماعي  :اإلنعاش
العقاري والقيام بجميع أعمال البناء
املختلفة.
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بالشريك
الوحيد.
الرأسمال  100.000 :درهم.
الحصص :
السيد ضريف املكين�سي 1000
حصة.
التسيير  :تم تعيين السيد ضريف
املكين�سي الحامل للبطاقة الوطنية
رقم  BK218078مسيرا للشركة ملدة
غيرمحددة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح ينايرإلى  31ديسمبر.
املدة  :تم تحديدها في  99سنة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  31أكتوبر 2022
تحت رقم  844006والسجل التجاري
رقم .560515
219 P
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السنة االجتماعية  :تبتدئ من
SARNICO
فاتح ينايرإلى  31ديسمبرمن كل سنة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الفصل  15من القانون
بشريك وحيد
األسا�سي للشركة تم تعيين السيد
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  ،7 :زنقة احمد  MAHBOUBI Alaeddineكمسير
التوكي الطابق الثاني الدارالبيضاء للشركة ملدة غيرمحدودة.
تم اإليداع القانوني والتسجيل
تأسيس شركة ذات املسؤولية
التجاري باملحكمة التجارية بالدار
املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار البيضاء يوم  5أكتوبر  2022تحت
رقم  840275و.557441
البيضاء في  19سبتمبر  2022تم
بيان مختصر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
220 P
املحدودة بشريك وحيد ذات
الخصائص التالية :
دك باتروم
التسمية SARNICO :
D & K BATHROOM
الهدف  :تطوير العقارات
ICE N°001434928000005
وتطويرها لحسابها الخاص وبأي
شركة محدودة املسؤولية
وسيلة ،وال سيما تقسيم أو تحويل
ذات الشريك الوحيد
أو بناء أو تبادل أو بيع جميع األرا�ضي مقرها رياض أوالد مطاع قطاع 569
شارع سهل الرون  12000تمارة
العارية أو املبنية.
ذات رأسمال  500.000 :درهم
املقاول العام ،باألصالة عن نفسه
أو نيابة عن الغير ،لجميع أعمال السجل التجاري  :الرباط 102047
البناء ،والهندسة املدنية ،وأعمال محضرالجمع العام االستثنائي
بمقت�ضى محضر جمع عام
الحفر ،والخرسانة املسلحة ،والطرق
والبناء والطالء ،والطالء الصناعي ،استثنائي عرفي محرر بتمارة في
واألعمال الكهربائية والتوريدات  19أكتوبر  2022تقرر ما يلي :
الزيادة في أهداف الشركة بأعمال
وجميع الحرف والبناء بشكل عام،
وكذلك كأعمال عامة أو خاصة من مختلفة ،البناء ،التهيئة والتخطيط.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
أي نوع.
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح نوفمبر
حيازة وبيع وتأجير وتشغيل وإدارة
 2022تحت رقم .129873
أي مباني ألي ملكية أوحقوق عقارية،
221 P
من أي مجمعات سياحية ومنتجعات
ساحلية ،وعامة العمليات التجارية
I.R.N.T
 السياحية  -الصناعية  -املاليةSARL
 العقارية وغير العقارية املختلفةرأسمالها  100.000 :درهما
بصفة مباشرة أو غير مباشرة
سجل تجاري  163577الرباط
باألنشطة املشارإليها أعاله.
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
املقر االجتماعي  ،7 :زنقة احمد
بتاريخ  3سبتمبر  2022تمت
التوكي الطابق الثاني الدارالبيضاء .صياغة النظام األسا�سي لشركة
املدة  99 :سنة ابتداء من تأسيس  ،I.R.N.T SARLشركة محدودة
الشركة.
املسؤولية ،رأسمالها 100.000
الرأسمال  100.000 :درهم درهما ،مقر التوطين شقة رقم 9
مقسم إلى  1000حصة من فئة  100الطابق الثاني زنقة أبداري شارع
درهم.
الحسن الثاني الرباط.

املوضوع  :نقل البضائع.
الشركاء :
السيدة إيمان بوصفيحة،
مغربية الجنسية ،مزدادة بتاريخ 12
يونيو  ،1995بالحي الحسني ،حاملة
للبطاقة الوطنية رقم ،Z565100
عنوانها زاوية حسن بحتات ومحمد
الخامس رقم  2تازة ،ب  500حصة.
السيد رضوان لعموري ،مغربي
الجنسية ،مزداد بتاريخ  3يونيو
 1985؛ ب بوا�سي فرنسا ،حامل
للبطاقة الوطنية رقم ،PH829186
عنوانه  26زنقة باسكال 78300
بوا�سي فرنسا ؛ ب  500حصة.
فوض التسييرللسيد :
جواد العابد ،مغربي الجنسية،
مزداد بتاريخ  19مارس  1979بسال
باب املريسة ،حامل للبطاقة الوطنية
رقم  ،AB216707عنوانه حي الرحمة
قطاع دال رقم  513سال.
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالرباط يوم  27أكتوبر  2022تحت
رقم .D129773
222 P

TRAVAUX TAZA RAZKI
SARL AU
رأسمالها  100.000 :درهما
سجل تجاري  163577الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
بتاريخ  19أكتوبر  2022تمت
صياغة النظام األسا�سي لشركة
TRAVAUX
TAZA
RAZKI
 ،SARLAUشركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد ،رأسمالها
 100.000درهما ،مقر التوطين شقة
رقم  9الطابق الثاني زنقة أبداري
شارع الحسن الثاني الرباط.
املوضوع  :أشغال مختلفة
وأشغال البناء.
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السيدة أميمة برزيق ،مغربية
الجنسية ،حاملة للبطاقة الوطنية
رقم  ،EA137525عنوانهت إقامة
سال تابريكت عمارة دال شقة 3
تابركيت سال ؛ ب  500حصة.
فوض التسييرللسيد :
السيد نصر عكوري ،مغربي
الجنسية ،حامل للبطاقة الوطنية
رقم .EE45010
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة االبتدائية
بسال يوم  26أكتوبر  2022تحت رقم
.39881
224 P

الشريك الوحيد :
السيد عبد الرحمان الرزقي،
مغربي الجنسية ،مزداد بتاريخ
 6نوفمبر  1982بباب مرزوقة
تازة ،حامل للبطاقة الوطنية رقم
 ،Z336920عنوانه  8زنقة فاطمة
الفهرية الشقة  2ديور الجامع
الرباط ؛ ب  1000حصة.
فوض التسييرللسيد :
السيد عبد الرحمان الرزقي،
مغربي الجنسية ،مزداد بتاريخ
 6نوفمبر  1982بباب مرزوقة
تازة ،حامل للبطاقة الوطنية رقم
.Z336920
تم اإليداع القانوني بالسجل
COMPAGNIE FAMILLE
التجاري لدى املحكمة التجارية
HAJRI
بالرباط يوم  2نوفمبر  2022تحت
تأسيس شركة
رقم .D129940
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21 223 Pسبتمبر  2022بالرباط قد تم
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بمساهم وحيد والتي تحمل
A B SPACE
الخصائص التالية :
SARL
التسمية COMPAGNIE :
رأسمالها  100.000 :درهما
FAMILLE HAJRI
سجل تجاري  36923سال
الصفة القانونية  :ش.ذ.م.م
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بتاريخ  9سبتمبر  2022تمت بمساهم وحيد.
الهدف االجتماعي :
صياغة النظام األسا�سي لشركة
مكتب الدراسات.
 ،A B SPACE SARLشركة محدودة
أعمال البناء.
املسؤولية ،رأسمالها 100.000
رأسمال الشركة 100.000 :
درهما ،مقرها االجتماعي شارع عمر
درهم.
بن عبد العزيز عمارة  2شقة  1حي
املدة  99 :سنة ابتداء من
شماعو سال.
التأسيس النهائي.
املوضوع  :االستشارات اإلدارية.
املقر االجتماعي  :الرباط 42 ،زنقة
الشركاء :
عبد الكريم الديوري الشقة رقم 4
السيد نصر عكوري ،مغربي شارع مدغشقراملحيط.
الجنسية ،حامل للبطاقة الوطنية
التسيير  :السيد محمد حجري
رقم  ،EE45010عنوانه عرصة باطا مسيروحيد للشركة ملدة غيرمحدودة.
رقم  5شارع األمير موالي عبد هللا
التقييد تحت رقم .162375
225 P
مراكش ؛ ب  500حصة.
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CNEIN
SARL
رأسمالها  10.000 :درهم
مقرها االجتماعي  479 :حي املنزه
يعقوب املنصور رقم  1الرباط

الحل السابق ألوانه

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 13أكتوبر  2022واملسجل بالرباط
وطبقا ملقتضيات الجمع العام
االستثنائي املنعقد بنفس التاريخ
أعاله باملقر االجتماعي للشركة
املذكورة تقرر ما يلي :
الحل السابق ألوانه لشركة
 CNEIN SARLابتداء من تاريخ 13
أكتوبر .2022
عين السيد هشام ماء العينين
كمصفيا للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط لدى كتابة الضبط
بتاريخ فاتح نوفمبر  2021تحت رقم
.129865

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط لدى كتابة الضبط
بتاريخ فاتح نوفمبر  2022تحت رقم
.129866
للخالصة والبيان

CERAMER SARLAU
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MEDICAL PRATIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  6 :مجموعة 1
إقامة د 1األسرة  3سال الجديدة
سال

حل الشركة

تبعا ملا جاء في محضر الجمع
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
 18أكتوبر  2022تقرر ما يلي :
املصفية اآلنسة فاطمة الزهراء
الغزواني .بعد االستماع للتقريرحول
جميع عمليات الحل فلقد وافق
حول التقرير وكذلك الحساب النهائي
للحل.
للخالصة والبيان
CNEIN SARL
تبعا ملا سبق ،فقد قرر الجمع
 226 Pالعام منح جميع الصالحيات
للمصفية كي تنهي مسطرة الحل
CERAMER
التي مقرها االجتماعي  6 :مجموعة 1
إقامة د 1األسرة  3سال الجديدة سال.
SARLAU
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
رأسمالها  10.000 :درهم
مقرها االجتماعي  22 :شارع سبو االبتدائية بسال  26أكتوبر 2022
تحت رقم .39878
شقة رقم  2أكدال الرباط

الحل السابق ألوانه

وهذا بمثابة مقتطف وبيان

228 P

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 7أكتوبر  2022واملسجل بالرباط
SOCIETE FC RADIOLOGY
قرر املسير والشريك الوحيد للشركة
SARL
خالل الجمع العام االستثنائي
رأسمالها  100.000 :درهم
املنعقد بنفس التاريخ أعاله باملقر
مقرها االجتماعي  :سكتور 2
االجتماعي للشركة املذكورة تقرر ما
حي السالم سال 503
يلي :
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الحل السابق ألوانه لشركة
محدودة
 CERAMER SARLAUابتداء من
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل بسال
تاريخ  7أكتوبر .2022
بتاريخ  12سبتمبر  ،2022تم تكوين
عينت السيدة حيتوم مريم قانون أسا�سي لشركة ذات املسؤولية
كمصفية للشركة.
املحدودة خصائصها كالتالي :

الجريدة الرسمية
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التسمية FC RADIOLOGY :
SARL
الهدف  :إنشاء وتشغيل مركز
لألشعة التشخيصية و/أو التدخلية.
املقر االجتماعي  ،503 :سكتور 2
حي السالم سال.
املدة  99 :سنة ابتداء من تسجيل
الشركة بالسجل التجاري.
الرأسمال  االجتماعي 100.000 :
درهم مقسمة إلى  100حصة قيمة
كل واحدة  1.000درهم موزعة
كالتالي :
السيدة ابتسام فلييو  50حصة.
السيدة هدى شاطري  50حصة.
التسيير  :تم تعيين السيدة
ابتسام فلييو الحاملة لبطاقة
التعريف الوطنية رقم AD87542
والسيدة هدى شاطري الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 G397243كمسيرتين للشركة وملدة
غيرمحدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال
بتاريخ  5أكتوبر  2022سجل تجاري
رقم .36847
مقتطف وبيان النشر
ديوان الحسابات
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MIW CORP

شركة ذات مسؤولية محدودة
املقراالجتماعي  96 :شارع الحزام
الكبيرعين الذياب الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 367213 :

بيع حصص وتغييراملسير

بمقت�ضى قرار محضر الجمع
العام االستثنائي املؤرخ في  12أكتوبر
 ،2022تم اإلقرار واملصادقة على
ما يلي :
اإلقرار باستقالة السيدة سلمى
بنعدو اإلدري�سي من منصبها كمديرة
للشركة.
تعيين السيد كريم عيوش مديرا 
جديدا للشركة.

املوافقة على بيع حصص السيد
لوران ألكسندر زاكوري والسيدة
سلمى بنعدو اإلدري�سي لصالح شركة
برج كابيتال.
تعديل القانون الداخلي للشركة.
صالحيات اإلجراءات الشكلية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء تحت رقم
 844075بتاريخ فاتح نوفمبر .2022
230 P

WOMEN RENT CAR
SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالرباط بتاريخ  3أكتوبر 2022
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل
الخصائص التالية :
التسمية WOMEN RENT :
.CAR
الصفة القانونية .SARL AU :
الهدف اإلجتماعي :
تأجيرالسيارات بدون سائق.
رأسمال الشركة 100.000.00 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة من
فئة  100درهم للحصة الواحدة
موزعة على الشكل التالي :
السيد عبد الفتاح الشهاب 1000
حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجتاي  :عمارة  45شارع
فرنسا شقة  8أكدال الرباط.
املسير  :السيد عبد الفتاح
الشهاب.
رقم التقييد بالسجل التجاري
.163661
231 P
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
WIN ACADEMY PRIVE
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ فاتح
SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل نوفمنبر  2022تحت رقم .560655
233 P
بالرباط بتاريخ  6أكتوبر 2022
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل INTELLIGENCE OF OBJECTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الخصائص التالية :
شريك وحيد
التسمية WIN ACADEMY :
رأسمالها  20.000 :درهم
.PRIVE
إعالن تعديالت بالشركة
الصفة القانونية .SARL :
تحويل املقر اإلجتماعي للشركة
الهدف اإلجتماعي :
للعنوان التالي  3زنقة هنين ،الشقة
مدرسة التحضيرلإلمتحانات.
 ،5أكدال العليا الرباط.
مقاول الخدمة.
تغيير تسمية الشركة  :توم اند آي
رأسمال الشركة 100.000.00 :
درهم مقسمة إلى  1000حصة من عوض انتيليجنس اوف ابجيكت.
في العالقات مع األبناك :الشركة
فئة  100درهم للحصة الواحدة
تمثل من طرف السيد الحسين
موزعة على الشكل التالي :
بويخف الحامل لبطاقة التعريف
السيد عمربنيوسف  500حصة.
الوطنية رقم  C118134أو السيد
السيد إلياس بلفقيه  500حصة.
عماد بن العالم الحامل للبطاقة
املدة  99 :سنة ابتداء من
الوطنية رقم .D707842
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السجل التجاري.
التجارية بالرباط بتاريخ  11أكتوبر
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 2020تحت رقم .129043
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
234 P
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجتماعي  :عمارة  45شارع
LYMANS
فرنسا شقة  8أكدال الرباط.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املسير :
رأسمالها  100000 :درهم
السيد عمربنيوسف.
إعالن تعديالت بالشركة
والسيد إلياس بلفقيه.
تفويت  250حصة للشركة من
رقم التقييد بالسجل التجاري السيد حكيم املنصوري إلى السيدة
163757
سلمى اليازيدي.
232 P
تفويت  250حصة للشركة من

B3G
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  4000.000 :درهم

خلق فرع

بتاريخ  22سبتمبر  ،2021قرر
الجمع العام الغير العادي بين
الشركاء خلق فرع للشركة في العنوان
اآلتـي  17زنقة ابن حاليكان بلجي
سانترالدارالبيضاء.

السيدة أسماء بلقزيز إلى السيدة
زينب اليازيدي.
استقالة السيدة أسماء بلقزيز
الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
 A761076من منصب مسيرة
مشاركة بالشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ فاتح
نوفمبرتحت رقم .436469
235 P

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

ID NATURE

عوض :

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الواحد
رأسمالها  1.000.000 :درهم
مقرها االجتاعي  117 :شارع زاوية
الحسن الثاني ،شارع أكادير،
الطابق  ،11رقم  ،25الدارالبيضاء
السجل التجاري 420295 :
بناء على محضر القرارات
االستثنائية للمساهم الوحيد بتاريخ
 30يونيو  2022تقرر ما يلي :
التأكد من استقالة مسيرة الشركة
مونيا لوليدي سعد.
تعيين السيد لؤي الفياللي كمسير
جديد للشركة.
تحديث وتحيين النظام األسا�سي.
تفويض الصالحيات إلتمام
اإلجراءات القانونية.
تـم اإليـداع القانونـي لدى كتابة
الضبط باملحكمـة التجاريـة بالدار
البيضاء بتاريـخ  27أكتوبر 2022
تحـت رقم .843557
قصد النشرواإلعالن

GEEKILK

السيد سعد املالكي ،مغربي
الجنسية ،حامل لبطاقة التعريف

ائتمانية سوفيكاس ش.م.م SOFIGAS SARL
رقم  38إقامة جنان عالل ،شارع طارق بن
زياد ،تمارة
مكتب املحاسبة

الوطنية رقم  I543216والقاطن ب L’ART DE CONSTRUCTION
عمارة  ،33شقة  12شارع األبطال،
EL HACHMI
أكدال ،الرباط.
الباقي بدون تغيير.

SARL AU
237 P

MPEC
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالرباط بتاريخ  3أكتوبر 2022
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل
الخصائص التالية :
التسمية .»MPEC« :
الصفة القانونية .SARL AU :
الهدف االجتماعي  :خدمات
(مقاول)
األعمال
معلومات
استشارات اإلدارة ،الوساطة.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم

 236 Pمقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة موزعة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
استدراك خطإ وقع بالجريدة
الرسمية عدد  5727بتاريخ  3أغسطس
.2022
التسيير  :تسييرالشركة من طرف :
السيد سعد املالكي ،مغربي
الجنسية ،حامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  I543216والقاطن ب
عمارة  ،33شقة  12شارع األبطال،
أكدال ،الرباط ؛
والسيد محمد املسعودي ،مغربي
الجنسية ،حامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  G459398والقاطن
ب زنقة عبد الحق املريني ،عمارة س
شقة  ،16القنيطرة.

21039

على الشكل التالي :
السيد ميمون صبار  1000حصة.
امل ــدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  :عمارة  ،45شارع
فرنسا ،شقة  ،8أكدال ،الرباط.
املسير  :ميمون صبار.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
.163731
238 P

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة ش.م.م ش.و
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 20سبتمبر  2022عين عودة ،حيث
تم وضع القانون التأسي�سي لشركة
محدودة املسؤولية ذات الشريك
الوحيد ش.م.م ش.و ،مميزاتها كالتالي :
الشكـل القانوني للشركة  :شركة
محدودة املسؤولية ذات الشريك
الوحيد ش.م.م ش.و.
التسمية L’ART DE :
CONSTRUCTION EL HACHMI
.SARL AU
الهدف االجتماعي :
البناء وأشغال البناء ،أشغال
مختلفة ؛
بيع وشراء العقاقيربالتقسيط ؛
بصفة عامة كل العمليات املالية،
التجارية املرتبطة بشكل مباشر
أو غير مباشر بموضوع الشركة
وكذا العمليات التي من شأنها تنمية
الشركة.
املقر االجتماعي  :تجزئة سيدي
العربي ،رقم  ،1548عين عودة.
مدة الشركة  99 :سنة.
الرأسمال االجتماعي  :حدد في
مبلغ  100.000درهم مقسمة إلى
 1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة اكتتبت وحررت
كلها من طرف :
السيد هشام رويقي  1000حصة.
التسيير  :هشام رويقي يعتبرمسير
الشركة ملدة غيرمحدودة.

السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير  31ديسمبرمن كل سنة.
اإليــداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
االبتدائية تمارة تحت رقم 9184
بتاريخ  25أكتوبر .2022
عن النسخة والنص
ائتمانية الكوادري أيوب وسلمى (سوفيكاس)
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MATERIEL
PROFESSIONNEL
INTERNATIONAL LAAMIRI
ش.م.م
رأسمالها االجتماعي 500.000 :
درهم
مقرها االجتماعي  :سيدي يوسف
بن علي ،دائرة البور بلدية الويدان،
مراكش

االنحالل املسبق للشركة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي للشركة املنعقد يوم
 19يناير  2016قرر ما يلي :
االنحالل املسبق لشركة
MATERIEL PROFESSIONNEL
INTERNATIONAL
LAAMIRI
ش.م.م وفتح تصفيتها ابتداء من
 19يناير .2016
تعيين بصفة مصفي هذه الشركة
السيد العامري عبد الجليل مع
منحه جميع الصالحيات القانونية
والضرورية للقيام بهذه املهمة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني لدى املحكمة التجارية
بمراكش بتاريخ  28أكتوبر 2022
تحت رقم .140880
ملخص قصد النشر
مراكش

240 P
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ليناليكس

ش.م.م لشريك واحد
بمقت�ضى محضر استثنائي بتاريخ
 9سبتمبر  ،2022قرر السيد
علي لشهب املسير الوحيد لشركة
«ليناليكس»  ش.م.م لشريك وحيد
ذات املقر الرئي�سي تجزئة املسيرة ،2
الزنقة  ،2الرقم  ،14حي الجماعة،
الدار البيضاء ،قرر التشطيب على
الفرع التابع للشركة بحي املسيرة،
إقامة أنيس ،عمارة  ،40الزنقة 2
الرقم  ،7حي الجماعة ،الدارالبيضاء،
وبه تم الوضع القانوني للشركة
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ  26سبتمبر  2022تحت رقم
 838926والتشطيب على الضريبة
املهنية بتاريخ  21أكتوبر .2022
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WILES & HOOSAIN
SARL

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل في
 12أكتوبر  2022تم إنشاء شركة
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص
التالية :
التسمية WILES & HOOSAIN :
.SARL
رأس املال  10.000 :درهم مقسمة
على  100حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
مقر الشركة  56 :زنقة ابراهيم
الروداني ،شقة  2املحيط ،الرباط.
هدف املؤسسة  :مكتب استشارات
أعمال البناء واألشغال العامة.
املسير الوحيد للشركة ملدة
غير محدودة Jonathan Désiré :
.l’assiette
السجل التجاري رقم 163753
باملحكمة التجارية بالرباط.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .8561
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TECHNOLOGIE
MULTIMEDIA
TELECOMMUNICATION
ENVIRONNEMENT

TMTE
شركة مجهولة االسم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 11سبتمبر  1996تم تأسيس الشركة
املجهولة االسم.
مقرها االجتماعي  :رقم  4زنقة
الكاف ،حسان ،الرباط.
التسمية TECHNOLOGIE :
M U L T I M E D I A
T E L E C O M M U N I C AT I O N
.)ENVIRONNEMENT (TMTE
الهدف  :اإلعالميات والبيئة
واالتصاالت والتكنولوجيا.
املدة  99 :سنة ابتداء من يوم
التأسيس.
الرأسمال االجتماعي للشركة :
 300.000درهم مقسمة إلى 100
درهم لكل حصة: .
تسيير الشركة  :تم تعيين السيد
حسن بن العربي كمسير للشركة ملدة
غيرمحدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 47013
بتاريخ  11سبتمبر .1996
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STE SAT CODAT

SARL AU
شركة سات كودات ش.م.م ش.و

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 3أكتوبر  2022تم تأسيس عقد
شركة محدودة املسؤولية باملواصفات
التالية :
 - 1التسمية  :شركة سات كودات
ش.م.م ش.و STE SAT CODAT
.SARL AU
 - 2الهدف  :األشغال املختلفة
للبناء ،الصباغة والديكور.
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 - 3املقر الرئي�سي  :رقم  ،30شقة
رقم  ،8زنقة موالي احمد لوكيلي،
حسان،الرباط.
 - 4رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة.
 - 5السنة االجتماعية  :من فاتح
ينايرإلى  31من ديسمبر.
 - 6املدة  99 :سنة ابتداء من يوم
تأسيس الشركة الفعلي إال في حالة
التصفية املسبقة أو التمديد.
 - 7التسييرواإلدارة  :تسيرالشركة
من طرف السيد عزيز بوالحالة ملدة
غيرمحدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26أكتوبر
2022رقمالسجلالتجاريرقم.163501
للنشروالبيان

SBT AFRICA
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SARL AU
RC : 163689
حسب عقد عرفي حرر بالرباط
بتاريخ  12أكتوبر  2022تمت
املصادقة على القانون األسا�سي
للشركة ذات الخصائص التالية :
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
التسمية االجتماعية SBT :
.AFRICA SARL AU
املقر االجتماعي  :عمارة  45شارع
فرنسا ،شقة رقم  ،8أكدال ،الرباط.
الهدف االجتماعي :
بيع وشراء أدوات اإلعالميات ؛
مقاولة تثبيت اآلليات الكهربائية ؛
استيراد وتصدير.
الرأسمال االجتماعي  10.000:درهم
موزعة إلى  100حصة اجتماعية من
فئة  100درهم للسيد علوي ادريس
.CIN Q179434
املدة  99 :سنة من التأسيس.
التسيير  :السيد علوي ادريس
.CIN Q179434
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 129878
بتاريخ فاتح نوفمبر .2022
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STE ARBI IMMO

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 3أكتوبر  2022قد تم تأسيس شركة
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل
الخصائص التالية :
التسمية  :اربي ايموا.
الصفة القانونية  :ش.م.م.
الهدف االجتماعي  :اإلنعاش
العقاري واألشغال املختلفة للبناء.
رأس املال  100.000 :درهم مقسمة
إلى  100حصة من فئة  1000درهم.
الشركاء :
اربي محمد  34حصة ؛
اربي احمد  33حصة ؛
اكنداو مصطفى  33حصة.
املدة  99 :سنة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  :شارع موالي
رشيد رقم  650مرتيل.
التسيير  :اربي محمد ،الحامل
لبطاقةالتعريفالوطنيةرقمL296686
والساكن حي الشبار ،شارع موالي
رشيد ،رقم  ،650مرتيل.
اإليـداع القانونـي تم باملحكمـة
االبتدائية بتطوان بواسطة شركة
كونطا املضيق السجل التجاري رقم
 32361بتاريـخ  26أكتوبر .2022
مقتطف للنشرواإلشهار
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STE VIETHERMO

SARL AU
تحت عقد مؤرخ  5أكتوبر
 2022حررت القوانين لشركة ذات
الخصائص التالية :
التسمية .STE VIETHERMO :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات شريك
الواحد.
الهدف االجتماعي  :تركيب وصيانة
مكيفات هواء متعددة التقنيات،
أعمال مختلفة والتجارة.

الجريدة الرسمية
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املقراالجتماعي  :الزاوية  2رقم ،303

ELBILIA SKOLAR
BERNOUSSI PRIVE

رأسمال الشركة  100.000 :درهم

شركة مساهمة
رأسمالها  300.000 :درهم
املقراالجتماعي  :شارع محمد
بن عبد هللا ،برج مارينا  ،2مارينا
شوبينج سانتر ،الدارالبيضاء
رقم السجل التجاري 560411 :
الدارالبيضاء
رقم التعريف الجبائي 52698780 :

سيدي قاسم.
كلها على الشكل التالي :
بن الشاوية عزالدين  1000حصة
من فئة  100درهم لكل للحصة.
التسيير  :السيد بن الشاوية عز
الدين.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي للشركة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تم التقييد بالسجل التجاري لدى
املحكمة االبتدائية سيدي قاسم
تحت رقم .29323
247 P

GREEN AMER WORKS
SARL AU

تأسيس شركة
اسم الشركة GREEN AMER :
.WORKS SARL AU
الهدف االجتماعي  :األشغال
املختلفة والبناء.
التسيير  :عبد هللا عامر.
املقر االجتماعي  :الشقة رقم ،1
الطابق األول ،رقم  ،223حي النهضة
الرباط.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة كالتالي :
 1000حصة من فئة  100درهم
عبد هللا عامر.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
.163763
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تكوين شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 6يونيو  2022مسجل بالدارالبيضاء
بتاريخ  27يونيو  ،2022تم تأسيس
شركة باملواصفات التالية :
تسمية الشركة ELBILIA :
.SKOLAR BERNOUSSI PRIVE
الشكل  :شركة مساهمة.
املقر االجتماعي  :شارع محمد بن
عبد هللا ،برج مارينا  ،2مارينا شوبينج
سانتر ،الدارالبيضاء.
الغرض األسا�سي  :استغالل
املؤسسات التعليمية الخاصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تقييدها بالسجل التجاري ،عدا 
حاالت الحل املسبق أو التمديد
املنصوص عليها في القانون وفي هذا 
النظام األسا�سي.
الرأسمال  300.000 :درهم تتكون
من مساهمات نقدية.
أعضاء مجلس اإلدارة  :تم تعيين
أول أعضاء مجلس إدارة الشركة ملدة
ثالث سنوات ،والتي تنتهي في نهاية
االجتماع العام العادي للمساهمين
املدعوين للمصادقة على الحسابات
املالية آلخر سنة مالية ،والتي ستعقد
في السنة الثالثة التالية لتأسيس
الشركة :
السيد سعد صبار ،مقيم بالدار
البيضاء ،تجزئة الرشاد ،زنقة 3
رقم  ،13كاليفورنيا والحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم  BE64256؛

EDUCATION
شركة
،DEVELOPMENT COMPANY
رأسمالها
مساهمة،
شركة
 680.000.000درهم ،مقرها
االجتماعي بالدار البيضاء ،شارع
محمد بن عبد هللا ،برج مارينا ،2
الطابق الخامس ،مارينا شوبينج
سانتر ،مسجلة بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم 411069
وممثلة من طرف السيد سعد صبار،
بصفته الرئيس املديرالعام ؛
شركة املغرب واإلمارات للتنمية
«صوميد» شركة مساهمة ،رأسمالها
 1.584.773.000درهم ،مقرها
االجتماعي بالدار البيضاء ،شارع
محمد بن عبد هللا ،برمج مارينا ،2
الطابق السادس ،مارينا شوبينج
سانتر ،مسجلة بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم 96595
وممثلة من طرف السيد عبد املجيد
الطازالوي ،بصفته الرئيس املدير
العام ؛
السيد عثمان نجي هللا ،مقيم
بالدار البيضاء  ،5ممر مارونيي ،أنفا
والحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BE742983؛
السيدة كنزة واسو ،مقيمة
بالرباط  ،45حي السعادة ،شارع
سوس والحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .A342374
مراقب الحسابات  :تم تعيين
مكتب  BEA Conseilممثل من طرف
السيد ابراهيم العاريف ،محاسب
خبير ،مراقب الحسابات وذلك ملدة
سنة مالية واحدة.
تكوين االحتياطي وتوزيع األرباح :
يقتطع من الربح الصافي للسنة
املالية بعد خصم خسارات السنوات
املنصرمة عند االقتضاء  %5لتكوين
مبالغ االحتياطي القانوني .يصبح هذا 
االقتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ
االحتياطي القانوني عشر رأسمال
الشركة ،يتم أيضا إجراء اقتطاعات

21041

أخرى من ربح السنة املالية ،الهدف
منها تكوين االحتياطيات املفروضة
قانونيا ،أو احتياطيات أخرى يقرر
تكوينها ،قبل أي عملية توزيع ،بقرار
من الجمعية العامة العادية أو أي
أموال منقولة من جديد من طرف
هاته الجمعية.
يتكون الربح املتعين توزيعه من
الربح الصافي للسنة املالية ،والذي
يخصم منه الخسائر السابقة ومبالغ
تكوين االحتياطيات ،ويضاف إليه
منقوالت أرباح السنوات املالية
السابقة.
يتعين أداء أرباح األسهم داخل
أجل أقصاء تسعة أشهر تبتدئ من
اختتام السنة املالية.
تم تقييد الشركة بالسجل
التجاري بالدار البيضاء بتاريخ
 28أكتوبر  2022تحت رقم .560411
للنشرواالستخالص
رئيس مجلس اإلدارة
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ELBILIA INTERNATIONAL
DOMAINES D’ANFA PRIVE
شركة مساهمة
رأسمالها  300.000 :درهم
املقراالجتماعي  :شارع محمد
بن عبد هللا ،برج مارينا  ،2مارينا
شوبينج سانتر ،الدارالبيضاء
رقم السجل التجاري 560409 :
الدارالبيضاء
رقم التعريف الجبائي 52698846 :

تكوين شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 6يونيو  2022مسجل بالدارالبيضاء
بتاريخ  24يونيو  ،2022تم تأسيس
شركة باملواصفات التالية :
تسمية الشركة ELBILIA :
INTERNATIONAL DOMAINES
.D’ANFA PRIVE
الشكل  :شركة مساهمة.
املقر االجتماعي  :شارع محمد
بن عبد هللا ،برج مارينا  ،2مارينا
شوبينج سانتر ،الدارالبيضاء.

الجريدة الرسمية
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الغرض األسا�سي  :استغالل
املؤسسات التعليمية الخاصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تقييدها بالسجل التجاري ،عدا 
حاالت الحل املسبق أو التمديد
املنصوص عليها في القانون وفي هذا 
النظام األسا�سي.
الرأسمال  300.000 :درهم تتكون
من مساهمات نقدية.
أعضاء مجلس اإلدارة  :تم تعيين
أول أعضاء مجلس إدارة الشركة ملدة
ثالث سنوات ،والتي تنتهي في نهاية
االجتماع العام العادي للمساهمين
املدعوين للمصادقة على الحسابات
املالية آلخر سنة مالية ،والتي ستعقد
في السنة الثالثة التالية لتأسيس
الشركة :
السيد سعد صبار ،مقيم بالدار
البيضاء ،تجزئة الرشاد ،زنقة 3
رقم  ،13كاليفورنيا والحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم  BE64256؛
EDUCATION
شركة
،DEVELOPMENT COMPANY
رأسمالها
مساهمة،
شركة
 680.000.000درهم ،مقرها
االجتماعي بالدار البيضاء ،شارع
محمد بن عبد هللا ،برج مارينا ،2
الطابق الخامس ،مارينا شوبينج
سانتر ،مسجلة بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم 411069
وممثلة من طرف السيد سعد صبار،
بصفته الرئيس املديرالعام ؛
شركة املغرب واإلمارات للتنمية
«صوميد» شركة مساهمة ،رأسمالها
 1.584.773.000درهم ،مقرها
االجتماعي بالدار البيضاء ،شارع
محمد بن عبد هللا ،برمج مارينا ،2
الطابق السادس ،مارينا شوبينج
سانتر ،مسجلة بالسجل التجاري
بالدار البيضاء تحت رقم 96595
وممثلة من طرف السيد عبد املجيد
الطازوالي ،بصفته الرئيس املدير
العام ؛

السيد عثمان نجي هللا ،مقيم
بالدار البيضاء  ،5ممر مارونيي ،أنفا
والحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BE742983؛
السيدة كنزة واسو ،مقيمة
بالرباط  ،45حي السعادة ،شارع
سوس والحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم .A342374
مراقب الحسابات  :تم تعيين
مكتب  BEA Conseilممثل من طرف
السيد ابراهيم العاريف ،محاسب
خبير ،مراقب الحسابات وذلك ملدة
سنة مالية واحدة.
تكوين االحتياطي وتوزيع األرباح :
يقتطع من الربح الصافي للسنة
املالية بعد خصم خسارات السنوات
املنصرمة عند االقتضاء  %5لتكوين
مبالغ االحتياطي القانوني .يصبح هذا 
االقتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ
االحتياطي القانوني عشر رأسمال
الشركة ،يتم أيضا إجراء اقتطاعات
أخرى من ربح السنة املالية ،الهدف
منها تكوين االحتياطيات املفروضة
قانونيا ،أو احتياطيات أخرى يقرر
تكوينها ،قبل أي عملية توزيع ،بقرار
من الجمعية العامة العادية أو أي
أموال منقولة من جديد من طرف
هاته الجمعية.
يتكون الربح املتعين توزيعه من
الربح الصافي للسنة املالية ،والذي
يخصم منه الخسائر السابقة ومبالغ
تكوين االحتياطيات ،ويضاف إليه
منقوالت أرباح السنوات املالية
السابقة.
يتعين أداء أرباح األسهم داخل
أجل أقصاه تسعة أشهر تبتدئ من
اختتام السنة املالية.
تم تقييد الشركة بالسجل
التجاري بالدار البيضاء بتاريخ
 28أكتوبر  2022تحت رقم .560409
للنشرواالستخالص
رئيس مجلس اإلدارة
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ائتمانية أسفاركونساي
شقة رقم  4جنان النهضة  1الرباط
الهاتف النقال0662 74 43 37:
الهاتف 0537 72 97 60

NTG-SERVICE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة

املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل إلى
غاية  31ديسمبر .2022
املقر االجتماعي  :عمارة  ،10زنقة
ملوية ،متجررقم  ،1أكدال ،الرباط.
التسيير  :تعيين السيد حسن
أمرير مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير
محدودة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط
في  2نوفمبر  2022تحت رقم .129911
السجل التجاري  :تم تسجيل
لدى املحكمة التجارية بالرباط تحت
رقم  163725وذلك بتاريخ  2نوفمبر
.2022

بمقت�ضى عقد عرفي ,تم تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة
اللقب االجتماعي NTG- :
.SERVICE SARL
الشركاء    :
السيد محمد امين الناجي ب.و.ط  
 300 AA82950سهم ؛
السيد يونس كركاس ب.و.ط  
 300 - AA71495سهم.
املسير  :السيد محمد امين الناجي.
رأس املال  60.000   :درهم (ستون
خالصة وبيان
ألف درهم).
التسيير
النشاط:
252 P
التنظيف والتغليف.
العنوان  :عمارة رقم  ،30الشقة
HAGG CONSULT
رقم  ،8زنقة موالي احمد الوكيلي،
SARL AU
حسان الرباط.
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل في
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية الرباط يوم فاتح نوفمبر  27 2022يوليو  2022تم إنشاء شركة ذات
تحت رقم  ،8481السجل التجاري مسؤولية محدودة من شريك واحد
بالخصائص التالية :
رقم .163667
ـان
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
للب
التسمية HAGG CONSULT :
.SARL AU 251 P
رأس املال  100.000 :درهم مقسمة
SNACK H24
على  1000حصة بقيمة  100درهم
تأسيس شركة ذات مسؤولية
للحصة.
محدودة بشريك واحد
مقر الشركة  56 :زنقة ابراهيم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في الروداني شقة  ،2املحيط ،الرباط.
فاتح يوليو  2022بالرباط ،قد
هدف املؤسسة  :مكتب استشارات
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية وأعمال أخرى.
محدودة بشريك وحيد والتي تحمل
الشريك واملسير الوحيد للشركة
الخصائص التالية :
ملدة غيرمحدودة  :عادل حكوش.
تسمية الشركة .SNACK H24 :
السجل التجاري رقم 163507
الهدف االجتماعي  :املطاعم باملحكمة التجارية بالرباط.
وخدمات التموين املتنقلة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رأسمال الشركة  100.000 :درهم التجارية بالرباط بتاريخ  24أكتوبر
مكتتب نقدا ومقسم إلى  1000حصة  2022تحت رقم .8133
253 P
 250 Pالحصة الواحدة  100درهم.

الجريدة الرسمية
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D.L. MAZARII AGRI

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 100.000 Dhs
Siège Social : IMM 30 - APPT.
8 - RUE MY AHMED LOUKILI
HASSAN - RABAT domicilié
chez TEK EQUIPEMENT

تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة

تبعا لعقد عرفي بالرباط يوم
  6أكتوبر      2022تم إنشاء شركة
ذات مسؤولية محدودة ،ذات
املميزات التالية :
االسم  :الشركة أخذت اسم   D.L.
.MAZARII AGRI
األهداف :
الزراعة واستخدام األرا�ضي
الزراعية ؛
كل العمليات التجارية ،املالية  ،
والعقاريةوالصناعية ،املرتبطةمباشرة
أوغيرمباشرة بأهداف الشركة.
املقر االجتماعي :العمارة  30رقم
 8زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان
الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل بالسجل التجاري.
رأسمال  :حدد في  100.000درهم
مقسم إلى  1.000حصة اجتماعية
كلها محررة نقدا من طرف الشركاء :
السيد الحبيب بوعياد 50000
درهم ؛
السيد ادريس الباز  50000درهم.
السنة االجتماعية  :السنة
االجتماعية تبتدئ من فاتح يناير إلى
غاية  31دجنبرمن كل سنة.
التسيير :الشركة مسيرة من طرف
السيد ادريس الباز.
األرباح  :بعد خصم  %5لالحتياط
القانوني ،الباقي يوزعأو يؤجل حسب
قرارات الجمعية العامة  العادية.
اإليداع القانوني    :تم اإليداع
القانوني لدى املحكمة التجارية  
بالرباط تحت رقم  129836يوم
 31أكتوبر .2022
عن النسخة و النص

CAMPEZO OBRAS Y
SERVICIOS

SUCCURSALE
مقرها االجتماعي  :الرباط ،حي
الرياض ،قطاع  ،21زنقة الينبوت
بلوك س ،تجزئة 10
RC : 98655
 - Iبمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
ببيلباو (اسبانيا) يوم  21سبتمبر
 ،2022قرر مديري شركة CAMPEZO
 ،OBRAS Y SERVICIOS SAاإلسبانية
الجنسية ،مقرها ببيلباو واملسجلة
بالسجل التجاري ببيزكايا ،تحويل املقر
االجتماعي لفرع الرباط إلى تجزئة بيل
فو ،زنقة ايت باها ،رقم  ،40الرباط.
 - IIتم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط بالسجل التجاري باملحكمة
التجارية بالرباط يوم  24أكتوبر 2022
تحت رقم .8073
للخالصة والبيان

MASTER SAFE

255 P

21043

CLEAN NEST

SARL
شركة ذ.م.م
بمقت�ضى عقد عرفي قررت شركة
 CLEAN NEST SARLشركة ذات
مسؤولية محدودة ش.ذ.م.م ذات
رأس املال  100.000درهم ما يلي  :
 - 1قرر السيد وليد العثماني،
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 AB273019بيع  250حصة من
حصصه للسيد محمد أناس مصدق
و 80حصة من حصصه للسيد
عبد هللا حسناوي ،السيد محمد
قرى والسيدة فاطمة التايب بيع
 160حصة متساوية من حصصهما
للسيد عبد هللا حسناوي.
 - 2قرر الجمع العام لشركة أن
السيد وليد العثماني والسيدة فاطمة
التايب قد استقالة من مهامهم
كمسيرين لشركة وتعيين السيد
عبد هللا حسناوي مسيرواحد لشركة.
 - 3قرر الشركاء توسيع النشاط
بضم األنشطة التالية :
التنظيف والتجديد ؛
زراعة الحدائق وصيانتها ؛
أشغال مختلفة.
تم اإليـداع القانونـي باملحكمـة
التجارية بالرباط تحت رقم 129926
بتاريخ  2نوفمبر .2022

SARL
شركة ذ.م.م
بمقت�ضى عقد عرفي قررت شركة
 MASTER SAFE SARLشركة ذات
مسؤولية محدودة ش.ذ.م.م ذات
رأس املال  100.000درهم ما يلي  :
 - 1تحويل املقر االجتماعي رقم 4
زنقة واد زيز ،الطابق الثالث ،شقة
للبيان
 7أكدال ،الرباط إلى العنوان الجديد
257 P
املحل  10زنقة عبد املومن ،مجمع
التجاري الزاوية ،حسان ،الرباط.
 - 2قرر السيد وليد العثماني،
STE TABAAKATE
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
CONFECTION
 AB273019بيع  340حصة من
SARL
حصصه للسيد محمد أناس مصدق.
رأسمالها  100.000 :درهم
 - 3قرر الجمع العام لشركة أن مقرها االجتماعي  :ايت مو�سى عدي
السيد وليد العثماني والسيدة فاطمة
ابن صميم ،أزرو
التايب قد استقالة من مهامهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية
كمسيرين لشركة وتعيين السيد محمد
املحدودة
أناس مصدق مسيرواحد لشركة.
تم وضع القانون التأسي�سي
تم اإليـداع القانونـي باملحكمـة
التجارية بالرباط تحت رقم  129927لشركة محدودة املسؤولية ذات
الشريك الوحيد تبعا لعقد عرفي
بتاريخ  2نوفمبر .2022
للبيان
مؤرخ بتاريخ  26أبريل  ،2021ذات
 256 Pالخاصيات التالية :
254 P

التسمية  :تأخذ الشركة اسم
STE TABAAKATE CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف  :صنع املالبس ،استيراد
وتصدير ،أشغال مختلفة.
املقر االجتماعي  :يقع املقر
االجتماعي للشركة بايت مو�سى عدي
ابن صميم ،أزرو.
املدة  :حددت مدة الشركة في 99
سنة.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسمة على  1000حصة من
قيمة  100درهم للحصة الواحدة
على الشكل التالي :
احدان الرا�ضي  500حصة ؛
عزيزة تاشبو  500حصة ؛
املجموع  1000حصة.
التسيير  :عينا بمقت�ضى القانون
األسا�سي للشركة مسيران ملدة غير
محدودة السيد احدان الرا�ضي،
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 DA36792والسيدة عزيزة تاشبو،
الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
.DA63279
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بأزرو
بتاريخ  25أكتوبر  2022تحت رقم
السجل التجاري .1869
258 P

PEACHLAND

SARL
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :عمارة ب  5شقة
 ،5276إقامة السالوي ،أزرو

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

تم وضع القانون التأسي�سي
لشركة محدودة املسؤولية ذات
الشريك الوحيد تبعا لعقد عرفي
مؤرخ بتاريخ  26أبريل  ،2021ذات
الخاصيات التالية :
التسمية  :تأخذ الشركة
اسم  PEACHLANDشركة ذات
املسؤولية املحدودة.

الجريدة الرسمية
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الهدف  :زراعة أشجارالفواكه.
املقر االجتماعي  :يقع املقر
االجتماعي للشركة بعمارة ب  5شقة
 ،5276إقامة السالوي ،أزرو.
املدة  :حددت مدة الشركة في 99
سنة.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم مقسمة على  1000حصة من
قيمة  100درهم للحصة الواحدة
على الشكل التالي :
بدرأقجداو  333حصة ؛
محمد حجي  333حصة ؛
اسمهان القرشاوي  333حصة ؛
الحسين لهزاوي  1حصة ؛
املجموع  1000حصة.
التسيير  :عين بمقت�ضى القانون
األسا�سي للشركة مسيرا ملدة غير
محدودة السيد بدر أقجداو ،الحامل
للبطاقة الوطنية رقم .V254318
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بأزرو
بتاريخ  27أكتوبر  2022تحت رقم
السجل التجاري .1873
259 P

BRICOCER
SARL
Au Capital de 100.000 DHS
Siège social : 440, LOT OULAD
MTAA S1 TEMARA
على إثر الجمع العام للشركاء
شركة بريكو سير بتاريخ  22يونيو
 2022تقرر ما يلي :
زيادة رأسمال الشركة من
 100.000درهم إلى  490.000درهم
بإصدار  3900حصة جديدة.
تتحقق هذه الزيادة في رأس املال
من خالل إنشاء  3900حصة جديدة
بقيمة  100درهم لكل منها عن
طريق التأسيس في رأسمال شركة
 BRICOCER SARLبمبلغ 390.000
درهم وهوما يمثل جزءا من الحساب
الجاري للشركة.
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املقر  :الطابق  1و 2أمال ،4
توسعي رقم  ،349شارع املسيرة،
ح.ي.م الرباط.
املسير  :السيدة بشرى أولفقيه.
رقم التقييد بالسجل التجاري :
.163547
261 P

خفض رأسمال الشركة من
 490.000إلى 200.000وهذاالتخفيض
تبرره خسائر قدرها  290.000درهم
مسجلة في بيان القوائم التركيبية
للشركة .تم تحديد رأسمال الشركة
بمبلغ  200.000درهم مقسم إلى 2000
حصة بقيمة 100درهم لكل منها مرقمة
من  1إلى .2000
STE. CAFE ET RESTAURANT
ERRAKHAE
ليصبح التقسيم الجديد لرأسمال
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشركة على الشكل التالي :
رأسمال الشركة 100.000.00 :
مويسة عبد اللطيف 1000
درهم
حصة ؛
العنوان  :رقم  1مكرر زنقة الرخاء
مويسة حميد  1000حصة.
وشارع املجد الحي الصناعي ح.ي.م
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
الرباط
تم اإليداع القانوني باملحكمة
على إثر الجمع العام لشركاء
التجارية بالرباط بتاريخ  5يوليو  2022شركة مقهى ومطعم الرخاء بتاريخ
 9أغسطس  2021تقرر ما يلي :
تحت رقم .126194
تفويت حصص الشركة  :بحيث
260 P
فوت السيد الحسن الضريس
 500حصة من أسهمه بالشركة إلى
SAVEURS OULAFKIH
السيدة غزالن صابر التي قبلت منه
شركة ذات مسؤولية محدودة
 500حصة ليصبح تقسيم رأسمال
للشريك الواحد
الشركة على الشكل التالي :
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
السيد الحسين  500حصة.
العنوان  :الطابق  1و 2أمال 4
السيدة غزالن صابر  500حصة.
استقالة املسير السيد الضريس
توسعي رقم  349شارع املسيرة،
الحسن وتعيين السيد الحسين
ح.ي.م ،الرباط
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل في الضريس والسيدة غزالن صابر
كمسيرين للشركة ملد غيرمحدودة.
الرباط بتاريخ  20سبتمبر  2022قد
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بشريك وحيد.
التجارية بالرباط بتاريخ  20سبتمبر
التسمية  2021 .SAVEURS OULAFKIH :تحت رقم .117602
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
الهدف االجتماعي :
262 P
معطم ؛
ممون الحفالت.
STE. DYNAMIQUE
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
TOURISTIQUE
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
شركة محدودة املسؤولية
 100درهم للحصة الواحدة كلها
رأسمالها  100.000.00 :درهم
للشريك الوحيد.
املقراإلجتماعي  :رقم  15شارع
املدة  99 :سنة ابتداء من األبطال شقة رقم  4أكدال الرباط
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
بموجب عقد عرفي تم
السجل التجاري.
تأسيس شركة DYNAMIQUE
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى    TOURISTIQUEشركة محدودة
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة   املسؤولية بتاريخ  11أكتوبر 2020
بالرباط ذات امليزات التالية :
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

محطة الوقود.
مطعم.
فندق صغير.
رأسمال الشركة  :مكون من
 100.000.00درهم مقسم إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
مقسمة على الشكل التالي :
السيد املختارحسني  500حصة.
السيد الطيب الصخيري 500
حصة.
الشركة مسيرة ملدة غير محدودة
من طرف السيد املختارحسني.
مدة الشركة محددة في  99سنة
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل
التجاري.
تم تسجيل الشركة باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28أكتوبر
 2022وتحت رقم .163601
263 P

STE.SECURE AVAILABLE
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000.00 :درهم
املقراإلجتماعي  :رقم  15شارع
األبطال شقة رقم  4أكدال الرباط
بموجب عقد عرفي تم تأسيس
شركة   SECURE AVAILABLEشركة
محدودة املسؤولية بتاريخ  5أكتوبر
 2020بالرباط ذات امليزات التالية :
فندق.
مطعم.
محطة الوقود.
رأسمال الشركة  :مكون من
 100.000.00درهم مقسم إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
مقسمة على الشكل التالي :
السيدة نعيمة البوزايدي التيالي
 250حصة.
السيد أمين أيوب  250حصة.
السيد أناس أيوب  250حصة.
السيدة سلمى أيوب  250حصة.
الشركة مسيرة ملدة غير محدودة
من طرف السيد محمد أيوب.
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مدة الشركة محددة في  99سنة
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل
التجاري.
تم تسجيل الشركة باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  27أكتوبر
 2022وتحت رقم .163545
264 P

EZK COACHING
شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد
رأسمالها  10.000 :درهم
املقراإلجتماعي  34 :زاوية شارع
عقبة وشارع فال ولد أوعميرشقة 6
أكدال الرباط
بموجب عقد مصحح اإلمضاء
بتاريخ  22سبتمبر  2022تم إنشاء
شركة محدودة املسؤولية ذات
شريك وحيد والتي تحمل الخصائص
التالية :
اإلسم التجاري EZK :
.COACHING
الصفة القانونية  :شركة محدودة
املسؤولية ذات شريك وحيد.
الهدف اإلجتماعي :
تحضير وتكوين الطلبة للولوج
للمؤسسات التعليمية العليا.
منح شواهد التكوين.
إنشاء وإدارة مراكزالتكوين.
تطويربرامج التكوين املستمر.
املساعدة على اإلندماج املنهي
للطلبة.
وبصفة عامة توفير جميع
واملالية
التجارية
الخدمات
والصناعية التي تتعلق بصفة
مباشرة أوغيرمباشرة  بالهدف املشار
إليه أعاله.
رأسمال الشركة  10.000 :درهم
مقسم إلى  100حصة من فئة 100
درهم للحصة الواحدة ،موزعة على
الشكل التالي :
 السيد وليد حضيكي  100حصة
أي ما يعادل  10.000درهم.

الجريدة الرسمية

الشركاء  :السيد وليد حضيكي
جنسية مغربية ،الحائز على البطاقة
الوطنية رقم  A342966املزداد
بتاريخ  11يناير  1985بالرباط،
القاطن برقم  9زنقة زيان الطائرات
الرباط.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح سبتمبر
إلى  31أغسطس  من كل سنة ما عدا 
السنة األولى التي تبتدئ من تاريخ
التسجيل إلى  31أغسطس .
املقر اإلجتماعي  34 :زاوية شارع
عقبة وشارع فال ولد أوعميرشقة ،6
أكدال الرباط.
التسيير  :السيد وليد حضيكي
جنسية مغربية ،الحائز على البطاقة
الوطنية رقم  A342966املزداد
بتاريخ  11يناير  1985بالرباط،
القاطن برقم  9زنقة زيان الطائرات
الرباط.
تم التسجيل باملحكمة التجارية
بالرباط تحت رقم  163729يوم
 2نوفمبر .2022

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ فاتح نوفمبر
 2022تحت رقم .39905
266 P

EAAMAR ARCHITECTURE

21045

الهدف االجتماعي :
 - 1التركيبات الكهربائية (مقاول).
 - 2تركيب وصيانة وإصالح
املصاعد وقطع الغيار.
 - 3استيراد وتصدير.
رأس املال  10.000 :درهم مقسمة
إلى  100حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة موزعة على الشكل
التالي :
عماد ايت ياسين  10.000 :درهم.
املدة  99 :سنة من التأسيس
النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى  
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  5 :شارع سيام
الطابق األول شقة  1ديور الجامع
الرباط.
املسير  :عماد ايت ياسين.
رقم التقييد بالسجل التجاري
.163585
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SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل في
 24أكتوبر  2022بتمارة ،قد وضع
القانون األسا�سي لشركة تحمل
الخصائص التالية :
EAAMAR
:
التسمية
.ARCHITECTURE
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة لشخص واحد.
الهدف االجتماعي :
 - 1مهندس معماري.
رأس املال  50.000 :درهم مقسمة
إلى  500حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة موزعة على الشكل
التالي :
حمزة الذهبي  50.000 :درهم.
املدة  99 :سنة من التأسيس
النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى  
للنشرواإلخبار
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
DILIGOR
 265 Pاألولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
ETHICA
املقر االجتماعي  :شقة رقم 6
شركة ذات مسؤولية محدودة
ROCAFER
الطابق الثالث تجزئة رقم  8سكتور
وعنوان مقرها االجتماعي  1شارع
SARL
والد بالناصر شارع موالي علي
الغوتا سيدي مومن إقامة الياسمين
شركة ذات مسؤولية محدودة
الشريف مسيرة  1تمارة.
رقم ب  20450 - 196الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 32339
املسير  :حمزة الذهبي.
رقم التقييد في السجل التجاري
رقم التقييد بالسجل التجاري
تصفية الشركة
559917
بمقت�ضى محضر الجمع العام .137643
غير العادي بتاريخ  3أكتوبر ،2022
267 P
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
لشركة « ،»ROCAFER SARLتقرر
املؤرخ في  14يوليو  2022تمت
ما يلي :
IMAD ASCENSEURS
املصادقة على القرارات التالية :
بعد املوافقة على تقرير املصفي،
SARL AU
القراراألول  :تفويت حصص
تقرر إنهاء عملية التصفية.
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل في
تفويت السيدة سلمى بنجاللي
تعيين السيد محمد عواط  12أكتوبر  2022بالرباط ،قد وضع
 300حصة اجتماعية من أصل 500
والسيد محمد أجريف بصفتهما القانون األسا�سي لشركة تحمل
حصة لفائدة السيد حسين معتوق
مصفي الشركة.
الخصائص التالية :
التسمية  .IMAD ASCENSEURS :بتاريخ  14يوليو .2022
تحديد مقر تصفية الشركة
القرار الثاني  :تحويل املقر
بمقرها االجتماعي  :دوار البراهمة
الصفة القانونية  :شركة ذات
االجتماعي للشركة.
مسؤولية محدودة لشخص واحد.
عامربوقنادل سال.

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14يوليو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحال للشركة من
« 14شارع العشاري الشقة  4الرباط-
أكدال الرياض  10090 -الرباط إلى
 1شارع الغوتا سيدي مومن إقامة
الياسمين رقم ب  20450 - 196الدار
البيضاء.
القرار الثالث  :استقالة مسير
للشركة
يحيط الجمع العام علما
باستقالة السيد محتوق حسين من
وظائفه كمسيرللشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر 2022تحت رقم .843177
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صوكوويست ش.م.م.
ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين
األفغاني عمارة رقم  1شقة رقم  ،2القنيطرة
سجل تجاري رقم  25983القنيطرة

INTEX COMPAGNIE

SARL
شركة مجهولة اإلسم
رأسمالها  10.000.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :الحي
الصناعي البلدي ،رقم  ،10حي
الرياض،القنيطرة
سجل تجاري رقم - 24717
القنيطرة
أ) بمقت�ضى محضر الجمعية
العامة املشتركة املنعقدة بتاريخ
 29يونيو  2022قرر املساهمون
ما يلي :
رفع رأسمال الشركة من
 10.000.000درهم إلى 59.958.000
درهم عن طريق إصدار 499.580
سهم نقدي جديد من فئة  100درهم
للواحد مكتب ومحرر بأكمله من
طرف املساهمين عن طريق :
 - 1منح ( )250.750سهم جديد
مجانا عن طريق إعادة تقييم عناصر
األصول.
 - 2االقتطاع من الحساب الجاري
للشركاء بنسبة ( )248.830سهم.

خفض رأسمال الشركة بنفس
املبلغ أي ما قدره  49.958.000درهم
ليبقى في مبلغ  10.000.000درهم
وذلك من أجل جبرالخسائراملسجلة.
تجديد فترة مهام السيد القاسمي
مصطفى كمتصرف وذلك ملدة
ثالث ( )3سنوات جديدة تنتهي
سنة  ،2025خالل الجمعية العامة
السنوية التي ستبت في حسابات
السنة املالية املختتمة في  31ديسمبر
.2024
ب) تم اإليداع القانوني بكتابة
ضبط املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
بتاريخ  17أكتوبر  2022تحت رقم
.92923
للخالصة والتذكير
مجلس اإلدارة
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صوكوويست ش.م.م.
ملتقى شارع محمد الديوري وجمال الدين
األفغاني عمارة رقم  1شقة رقم  ،2القنيطرة
سجل تجاري رقم  25983القنيطرة

KH & MH
SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :طريق مهدية،
برنامج التيسير ،متجررقم  ،4مجمع
سكني رقم  20عمارة ،121القنيطرة
سجل تجاري رقم - 61585
القنيطرة
أ) بمقت�ضى عقد عرفي مبرم
بتاريخ  9يناير  2020تم تفويت
جميع الحصص التي يمتلكها السيد
محمد الهاشمي ،السيدة فاطمة
الهاشمي ،السيدة عائشة الهاشمي،
السيدة مليكة الهاشمي ،السيد امنة
الهاشمي ،السيدة مريم الهاشمي
والسيدة حليمة الهاشمي والتي تبلغ
 369حصة لفائدة السيد محمد
الحداد الذي أصبح شريكا وحيدا.
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ب) بمقت�ضى محضر الجمع العام
غيراالعتيادي املنعقد بنفس التاريخ،
تم تقريرما يلي :
إقرارتفويت الحصص.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
ت) تم اإليداع القانوني بكتابة
ضبط املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
بتاريخ  2نوفمبر  2022تحت رقم
.93155
للخالصة والتذكير
التسيير
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DECOUPE FRUIT ET
LEGUMES EXPRESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
السجل التجاري بسال 36867

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 20سبتمبر  2022تم تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد ،خصائصها كالتالي :
التسمية DECOUPE FRUIT ET :
.LEGUMES EXPRESS
املقر االجتماعي  24 :شارع األمير
سيدي محمد ،حي الرشاد القرية -
سال.
املدة  99 :سنة.
هدف الشركة سواء داخل
املغرب أو خارجه لحسابها أو لحساب
اآلخرين :
تقطيع الفواكه والخضروات
وتعبئتها  -التجارة.
رأس املال  :حدد رأسمال الشركة
في مبلغ  100.000درهم مقسمة
إلى  1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة تعود للشريك
الوحيد السيد مهدي بنسالم.
التسيير  :تم تعيين السيد مهدي
بنسالم.
التسيير  :تم تعيين السيد مهدي
بنسالم كمسير وحيد للشركة وملدة
غيرمحدودة.

التوقيع  :تلتزم الشركة بتوقيع
السيد مهدي بنسالم لجميع العقود
واملعامالت.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني لدى كتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بسال .وقد تم
تسجيلها بالسجل التجاري تحت رقم
 36867بتاريخ  12أكتوبر .2022
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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RAFAHA IMMOBILIER

SARL.AU
بمقت�ضى جمع عام استثنائي حرر
في الرباط في   19أكتوبر  2022قرر
الشريك الوحيد للشركة RAFAHA
  IMMOBILIER SARL AUما يلي :
تحويل املقر االجتماعي :الطابق
األول شقة رقم  05عمارة  94زنقة
نابولي املحيط الرباط إلى   محل رقم
 08زنقة بوعنان حي االمل القرية سال
تعديل املادة  4من القانون
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانون بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية الرباط تحت رقم
.129969
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HLA IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بتاريخ  25أكتوبر  2022بالرباط قد
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة باملميزات التالية :
التسمية .HLA IMMOBILIERE :
الهدف االجتماعي  :اإلنعاش
العقاري.
رأسمال الشركة  :حدد في
 100.000درهم موزعة إلى 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم
قد تم تحريرها بالكامل واملخصصة
للشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم،
أي
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الجريدة الرسمية

رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة على  1000حصة موزعة
كالتالي :
 السيد محمود لفقيه 1000 :
حصة.
 التسيير  :تم تعيين السيد محمود
لفقيه كمسير وحيد للشركة ملدة غير
محدودة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  26/05/2022تحت رقم
.1495/2022
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السيد أيوب ادخسان الحامل
للبطاقة الوطنية رقم AD229366 :
 500حصة.
السيدة هجر ادخسان الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم AD216787 :
 250حصة.
السيدة ليلى ادخسان الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم AD185030 :
 250حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ماعدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقراالجتماعي  15 :شارع األبطال
SAY FISHERIE
شقة رقم  4أكدال الرباط.
تفويت حصص
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد عبد هللا ادخسان الحامل
التسمية SAY FISHERIE :
للبطاقة الوطنية رقم B546676
الشكل القانوني  :شركة ذات
وذلك ملدة غيرمحدودة.
املسؤولية املحدودة.
رقم السجل التجاري باملحكمة
املقر الرئي�سي  :زنقة الشاطئ
التجارية بالرباط .163773 :
األبيض رقم  30عمارة ماء العينين  
مقتطف من أجل اإلشهار
 274 Pالعيون.
املوضوع  :طبقا ملداوالت الجمع
STE SUD MARITIME
الغير عادي   بتاريخ    فاتح نوفمبر
SERVEY
   2022قرر املشاركون  ما يلي :
SARL AU
 تفويت    250حصة من طرفRC : 41789
محند كروم  إلى السيدة  مريم كروم.
تأسيس شركة
 تفويت    300حصة من طرفتم بالعيون بتاريخ  26/05/2022
إنشاء شركة ذات املسؤولية محند كروم  إلى السيد جمال بنهدي.
 تفويت  130حصة من طرفاملحدودة بشريك وحيد بالخصائص
محند كروم   إلى السيدة الصافية
التالية   :
التسمية  SUD MARITIME« :عمروني .
.»SERVEY
 تفويت  190حصة من طرفالنشاط  :الصيد ،مراقبة محند كروم  إلى السيد محمد  بنهدي.
البضائع ،اإلشراف على العمليات
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
البحرية...
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
املقر االجتماعي  :الحي الصناعي
الرقم  33الشقة  03املر�سى العيون .بتاريخ  02/11/2022تحت رقم
املدة   99 :سنة ابتدءا من تاريخ .3226/2022
التأسيس .
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AMAR BUSTA MAHAND

BRABRI PESCA

تعديالت قانونية

تعديالت قانونية

التسمية AMAR BUSTA :
.MAHAND
  الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة وذات الشريك
الوحيد.
املقر الرئي�سي  :شارع مكة عمارة
األوقاف الطابق الثالث رقم 17
العيون  
املوضوع  :طبقا ملداوالت الجمع
الغير عادي بتاريخ  01نوفمبر 2022
قرر املشاركون  ما يلي :
 تفويت  550حصة من طرفاعمر بوستا محند إلى السيد حمزة  
كروم
 تفويت  100حصة من طرفاعمر بوستا محند   إلى السيدة  مريم
كروم
 تفويت  100حصة من طرفاعمر بوستا محند   إلى السيد  جمال
بنهدي
 تفويت   50حصة من طرف اعمربوستا محند    إلى السيدة الصافية
عمروني
 تفويت  100حصة من طرفاعمربوستا محند   إلى السيدة  حنان
بنهدي.
 تغيير مقر الشركة إلى العنوانالتالي  :الحي اإلداري زنقة السمراء
رقم  ،18العيون.
 تغيير الشكل القانوني للشركةليصيح  :شركة ذات املسؤولية
املحدودة
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  02/11/2022تحت رقم
.3225/2022
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التسمية BRABRI PESCA :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة وذات الشريك
الوحيد.
املقرالرئي�سي  :تجزئة موالي رشيد
مجموعة  Lرقم  174العيون.
املوضوع  :طبقا ملداوالت الجمع
الغير عادي بتاريخ  21أكتوبر 2022
قرر املشاركون  ما يلي :
 حل الشركة. تعيين السيد عبد هللا بوه   كمصفي للشركة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون
بتاريخ  02نوفمبر  2022تحت رقم  
.3224/2022
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AGADIR NOUFELLA
SARL

تعديالت قانونية
على إثر الجمع العام االستثنائي
شركة «AGADIR
ملساهم
ذات
  »NOUFELLAشـركة
املسؤولية املحـدودة ،البـالغ رأسمـالها
 1.000.000درهم والكـائن مقرها   :
حي الوحدة زنقة واد ابيض رقم 20
بوجدور ،تقـرر:
• تعيين السيد عبد الرحمان
الهبزة والسيد عي�سى الهبزة كمسيرين
لشركة.
تم اإليداع القـانوني لدى كتـابة
الضـبط باملحـكمة االبتدائية بالعيون
بتـاريخ  01.11.2022تحت رقم
.3204/2022
279 P
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DUR AGRI
ش.م.م
رأسمالها  100.000درهم
املقراالجتماعي  :مركزجماعة
الريصانة الشمالية العرائش

إغالق تصفية الشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  25أكتوبر  2022قرر
شركاء الشركة  DUR AGRIش.م.م
ما يلي :
املصادقة على تقريراملصفي.
معاينة إنهاء عملية التصفية.
إبراء املصفي وإعفائه من مهامه.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بالعرائش بتاريخ  7أكتوبر 2022
تحت رقم .1535/2022
280 P

BATI ORNEMENT
ش.م.م

استقالة املسيرة
تعيين مسيرللشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  26سبتمبر
 2022للشركة املسماة «BATI
  »ORNEMENTش.م.م رأسمالها
 100.000درهم ومقرها االجتماعي
حي العدير تجزئة النهضة  1رقم 184
الطابق األول وزان ،تقرر ما يلي :
 - 1استقالة السيدة بشرى
حرودة من وظيفتها كمسيرة للشركة.
 - 2تعيين السيد أحمد حرودة
كمسير وحيد للشركة مع جميع
الصالحيات ملدة غيرمحدودة.
 - 3تحيين القانون األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بوزان
بتاريخ  25أكتوبر .2022
281 P
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تم اإليداع القانوني بكتابة
URBANO - GROUP
الضبط باملحكمة االبتدائية بوزان
ش.م.م
بتاريخ  21أكتوبر  2022تحت رقم
استقالة املسيرة
.500
تعيين مسيرللشركة
283 P
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  26سبتمبر 2022
GROUPOE SCOLAIRE
للشركة املسماة «URBANO -
ELABOUDI PRIVE
 »GROUPش.م.م رأسمالها 100.000
تأسيس شركة ذات مسؤولية
درهم ومقرها االجتماعي حي العدير
محدودة
تجزئة املنظرالجميل رقم  107املحل
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
رقم  01وزان ،تقرر ما يلي :
 30سبتمبر  2022تم وضع القانون
 - 1استقالة السيدة بشرى األسا�سي لشركة ذات مسؤولية
حرودة من وظيفتها كمسيرة للشركة .محدودة التي خصائصها كالتالي :
 - 2تعيين السيد أحمد حرودة
التسمية  :شركة «GROUPOE
كمسير وحيد للشركة مع جميع .»SCOLAIRE ELABOUDI PRIVE
الهدف  :استغالل مدرسة للتعليم
الصالحيات ملدة غيرمحدودة.
 - 3تحيين القانون األسا�سي الخصو�صي.
املقراالجتماعي  :حي العديرتجزئة
للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة النهضة  1رقم  315وزان.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
الضبط باملحكمة االبتدائية بوزان
تأسيسها.
بتاريخ  25أكتوبر  2022تحت رقم
رأس املال  90.000 :درهم مجزأ
.3784
إلى  900حصة من فئة  100درهم
 282 Pمحررة كلها وموزعة على الشكل

SABAN SERVICE
ش.م.م بشريك وحيد

تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  28سبتمبر 2022
املسماة «SABAN
للشركة
  »SERVICEش.م.م بشريك وحيد
رأسمالها  100.000درهم ومقرها
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»  إلى
«حي العدير شارع ابن رشد رقم 8
وزان».
تحيين ومالئمة القانون األسا�سي
للشركة.

التالي :
اآلنسة هند بن الطاهر 450   :
حصة.
السيد جهاد العبودي 450 :
حصة.
املجموع  900 :حصة.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
اآلنسة هند بن الطاهر ملدة غير
محددة مع جميع الصالحيات لتسيير
الشركة.
األرباح  :بعد تحديد األرباح
الصافية تقتطع  %5لتكوين
االحتياطي القانوني.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بوزان
بتاريخ فاتح نوفمبر  2022تحت رقم
 3787السجل التجاري رقم .2019
284 P

ALAOUDANE
ش.م.م
رأسمالها  80.000درهم
املقراالجتماعي  :دوارالريحيين
جماعة مصمودة إقليم وزان

إغالق تصفية الشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  3أكتوبر  2022قرر
شركاء الشركة ALAOUDANE
ش.م.م ما يلي :
املصادقة على تقريراملصفي.
معاينة إنهاء عملية التصفية.
إبراء املصفي وإعفائه من مهامه.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بوزان
بتاريخ  19سبتمبر  2022تحت رقم
.3763
285 P

TRANS KOUDSI
ش.م.م بشريك وحيد
رأسمالها  80.000درهم
املقراالجتماعي  :تجزئة كريمة 1
شارع الحرية إقامة عبير 94الطابق
الثاني رقم  8وزان

إغالق تصفية الشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  24أكتوبر  2022قرر
شركاء الشركة TRANS KOUDSI
ش.م.م بشريك وحيد ما يلي :
املصادقة على تقريراملصفي.
معاينة إنهاء عملية التصفية.
إبراء املصفي وإعفائه من مهامه.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بوزان
بتاريخ  4أكتوبر  2022تحت رقم
.3770
286 P
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مكتب أقصبي
مجموعة فيدينيون أنترناسيونال
شارع فاس رقم  ،77طنجة
الهاتف 05.39.32.44.27 :

MULTISELECT

SARL
شركة محددة املهام
رأسمالها  100.000 :درهم
عنوانها  ،143 :شارع محمد
الخامس ،طنجة
السجل التجاري 32015
بناء على محضر القرار
االستثنائي للشركاء املؤرخ في
 11أكتوبر : 2022
 - 1لوحظ :
وفاة املرحوم محفوظ أفيداص.
توزيع الحصص بين الورثة.
 - 2قرر :
مراعاة شغور إدارة تعيين :
السيد أفيداص مروان ،مغربي،
حامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  K509560والسيدة أفيداص
يسمينة ،مغربية ،حاملة لبطاقة
التعريف الوطنية رقم ،K427217
مسيري الشركة بتوقيعات منفصلة
ملدة غيرمحدودة.
مراجعة القوانين.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط
املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ
 28أكتوبر  ،2022تحت رقم
.258920
قصد موجزوبيان
فيصل أقصبي

287 P

مكتب أقصبي
مجموعة فيدينيون أنترناسيونال
شارع فاس رقم  ،77طنجة
الهاتف 05.39.32.44.27 :

AFIGAZ

SARL
شركة محددة املهام
رأسمالها  100.000 :درهم
عنوانها  :إسكان املجد قطعة رقم
 ،830طنجة
السجل التجاري رقم 15833
بناء على محضر القرار
االستثنائي للشركاء املؤرخ في
 11أكتوبر : 2022
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LEVEL HOTEL HOTEL

تحديد املقر االجتماعي  15شارع
 - 1لوحظ :
SARL
وفاة املرحوم محفوظ أفيداص .األبطال شقة رقم  4أكدال الرباط،
تأسيس شركة ذات مسؤولية
توزيع الحصص بين الورثة.
كمقرللتصفية.
محدودة
 - 2قرر :
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
تم تأسيس شركة تحمل الصفات
مراعاة شغور إدارة تعيين :
الضبط باملحكمة التجارية الرباط
التالية بالرباط  12أكتوبر : 2022
السيد أفيداص مروان ،مغربي ،بتاريخ  2نوفمبر  2022تحت رقم
اللقب االجتماعي LEVEL :
حامل لبطاقة التعريف الوطنية .8963
.HOTEL HOTEL SARL
رقم  K509560والسيدة أفيداص
289 P
الصفة القانونية  :شركة ذات
يسمينة ،مغربية ،حاملة لبطاقة
املسؤوليات املحدودة.
التعريف الوطنية رقم ،K427217
الهدف االجتماعي  :غرض الشركة
NOBLE COMPANY
مسيري الشركة بتوقيعات منفصلة
في املغرب أو في الخارج :
SARL AU
ملدة غيرمحدودة.
التملك والتمويل والتشغيل
بمقت�ضى عقد توثيقي أو عرفي
مراجعة القوانين.
املباشر ،والغير املباشر أو كوكيل
مؤرخ في تمارة بتاريخ  20سبتمبر
تم اإليداع القانوني بكتابة
لجميع الفنادق واملطاعم ،من أي
الشركة
إسم
تغيير
تم
لقد
2022
نوع وأي فئة ،وبشكل عام ،جميع
ضبط املحكمة التجارية بطنجة ،في
:
للشركة
االجتماعي
املقر
وتحويل
الخدمات املتعلقة بالفنادق،
 28أكتوبر  ،2022تحت رقم
إسم الشركة الجديد  FC ACTIF :كخدمات املطاعم والسياحة
.258918
.SARL AU
والترفيه.
قصد موجزوبيان
فيصل أقصبي
تنظيم املؤتمرات  :سمعي بصري،
إلى املقر االجتماعي الجديد  :حي
 288 Pالعبادي عمارة  22شقة رقم  2تمارة .ترجمة فورية ،صوت ،إضاءة،
الهدف االجتماعي  :محاسب اإلنارات ،منصات ،األكشاك ،نقل،
أثاث تأجير سيارات ،نقل سياحي ....
CONSTRUCTION DES
مستقل  -تأسيس الشركات.
الخ.
BATIMENTS ET TRAVAUX
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
إدارة التراث.
AU MAROC
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
تنظيم األحداث.
SARL
 100درهم للحصة الواحدة :
شراء وبيع قطع الغيار بكافة
«»CBTM
السيد ناديري حميد  1000 :أنواعها.
في طور التصفية
ممون حفالت ،مطعم ،متجر
حصة.
سجل تجاري رقم  158103الرباط
املدة  99 :سنة ابتداء من حلويات ،وتجارة.
إشعاربحل الشركة
تاجرفي االستيراد والتصدير.
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
صالة ألعاب رياضية.
السجل التجاري.
الشراء بقيمة ،استغالل ،كراء،
بالرباط في  28يونيو 2022
إلى
يناير
فاتح
من
:
املالية
السنة
اقتناء جميع املنتجات الغذائية وغير
واملسجل بتمارة قرر املساهمان
السنة
عدا
ما
سنة
كل
من
ديسمبر
31
الغذائية وتنظيم جميع الفعاليات في
في «CONSTRUCTION DES
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املغرب وخارجه.
BATIMENTS ET TRAVAUX AU
املقر  :حي العبادي عمارة  22شقة
تطوير وتشغيل وتأجير وتملك
 »MAROC SARLفي طور التصفية،
جميع األرا�ضي واملباني في املغرب وفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة رقم  2تمارة.
الخارج.
املسير  :السيد ناديري حميد.
رأسمالها  30.000درهم ومقرها
استغالل مركز تجميل ومساج
ي
رقم التقييد بالسجل التجار :
 15شارع أبطال شقة رقم  4أكدال
ولياقة بدنية.
 114103الرباط.
الرباط .ما يلي :
وبشكل عام ،كل التجارية
حل الشركة املسماة «SOCIETE
تم اإليداع القانوني باملحكمة والصناعية واملالية واألوراق املالية
.»CBTM SARL
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح نوفمبر والعقارات ،ذات صلة مباشرة أو غير
تعيين السيد إسماعيل مداحي  2022تحت رقم .8505
مباشرة لغرض املذكور أعاله أو من
 290 Pاملحتمل أن تسهل تنفيذ وتطوير.
كمصفي لها.
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رأس املال  1.000.000 :درهم
مقسمة إلى  10000حصة من فئة
 100درهم للحصة :
عادل العلمي  7500  :حصة.
ملياء املؤدني  2500 :حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  16 :مكرر زاوية
شارع فرنسا وزنقة تانسيفت أكدال
 الرباط.التسيير  :عادل العلمي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط.
رقم التسجيل بالسجل التجاري :
.163723
291 P

BFS ESPACE VERT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة من شريك واحد

تم تأسيس شركة تحمل الصفات
التالية بالرباط  3أكتوبر : 2022
اللقب االجتماعي BFS ESPACE :
.VERT SARL AU
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤوليات املحدودة من شريك
واحد.
الهدف االجتماعي  :غرض الشركة
بشكل مباشرأو غيرمباشر:
الحدائق
وصيانة
إنشاء
واملنتزهات واملساحات الخضراء
وجميع املرافق الطبيعية.
تحضيراألرض للبذر.
سقي النباتات واألشجاروالزهور.
شراء وبيع منتجات صيانة
وتنظيف الحدائق.
شراء وبيع النباتات واألشجار
والزهور.
معالجة النباتات ضد الحشرات
واألمراض.
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التنظيف والتخلص من النفايات.
أعمال السباكة والكهرباء في
الحديقة.
رأس املال  :تم تحديد رأس املال
بمبلغ  100.000درهم مقسم إلى
 1000حصة بقيمة  100درهم،
مخصصة   للمساهم الوحيد على
النحو التالي :
السيد لحسن آيت أوخاي 1000  :
حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  :زاوية زنقة بهت
ووادي سبو ،8 ،شقة  ،1أكدال -
الرباط.
التسيير  :السيد لحسن آيت
أوخاي.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط.
ي
رقم التسجيل بالسجل التجار :
.163733
292 P

الدعم التقني.
املساعدة ،تقديم االستشارات
والتدريب.
تصديرجميع أنواع الخدمات.
االستيراد والتصدير لتحقيق
غرض الشركة.
وبشكل عام ،كل التجارية
والصناعية واملالية واألوراق املالية
والعقارات ،ذات صلة مباشرة أو غير
مباشرة لغرض املذكور أعاله أو من
املحتمل أن تسهل تنفيذ وتطوير.
رأس املال  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة :
حمزة ايت تكزيت  1000  :حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي PLATEAU N°3 :
SIS A 11 RUE GABES (CENTRE
.VILLE) CP 10 000 RABAT
التسيير  :حمزة ايت تكزيت.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط.
رقم التسجيل بالسجل التجاري :
.163727
293 P

تم تأسيس شركة تحمل الصفات
التالية بالرباط  3أكتوبر : 2022
اللقب االجتماعي BOSTON :
UNISOFT
TECHNOLOGIES
.SARL AU
الصفة القانونية  :شركة ذات
املسؤوليات املحدودة من شريك
واحد.
الهدف االجتماعي  :غرض الشركة
في املغرب أو في الخارج :
مركزإدارة عالقات العمالء.
شراء وبيع السلع والخدمات.
تقديم االستشارات والدعم
التجاري.

WORK WORD SERVICES

BOSTON UNISOFT
TECHNOLOGIES
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة من شريك واحد

بمقت�ضى عقد عرفي بالقنيطرة
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة  بشريك وحيد والتي تحمل
الخصائص التالية :
التسمية WORK WORD« :
.»SERVICES
الصيغة  القانونية   SARL A.U   :
الهدف االجتماعي
االستشارات االدارية.
رأسمال الشركـة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة موزعة
بين الشركاء على الشكل التالي :

 السيدة شادية اعكيدة 1000 :حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  23 :شارع أنوال
إقامة فلوري  11مكتب رقم 4
ميموزة القنيطرة.
املسيرة   :شادية اعكيدة.
رقم السجل التجاري .63931 :
294 P

AL MANSOUR INVEST

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي بالرباط  
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك واحد  والتي تحمل
الخصائص التالية  :
التسمية «AL MANSOUR
.» INVEST
الصيغة  القانونية   SARL AU   :
الهدف االجتماعي :
مقاول بناء و اشغال مختلفة.
منعش عقاري.
مقاول اإلدارة التجارية أو
الصناعية.
رأسمال الشركـة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة موزعة
بين الشركاء على الشكل التالي :
 السيد هاشم يزيدي علوي : 1000حصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع
السجل التجاري.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة ما عدا السنة
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجتماعي 45 :شارع فرنسا
شقة  08أكدال الرباط.
املسير  :هاشم يزيدي علوي.
رقم السجل التجاري .163681 :
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SOCIETE
CABINET AFRICAIN
D’INGÉNIERIE POUR
LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL- CAID
INTERNATIONAL

افتتاح فرع
«»CAID INTERNATIONAL MR

على إثر مداوالت الجمع
العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
26اكتوبر ،2022قرر مساهموشركة
Cabinet Africain d’ingénierie
pour le développement
internationalCAID
 ،internationalوالتي يوجد مقرها
ب  45شارع فرنسا شقة  8اكدال
الرباط ما يلي :
 افتتاح فرع باملغرب يسمى:.CAID INTERNATIONAL MR
 تعيين املمثل القانوني للفرعالسيد محمد بوهالل.
 تعيين املقر الرئيس للفرع علىالعنوان التالي  45 :شارع فرنسا شقة
 8اكدال الرباط.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 163523
بتاريخ   26أكتوبر .2022
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الجريدة الرسمية

 29سبتمبر   2022للـشركـة املسماة
فندق رزيدونس ريتز ش.ذ.م.م.
رأسـمـالـهـا  100.000,00درهـم،
م ـقـرهـا اإلج ـتـمـاعـي  بطنجة 1 ،شارع
صوروال ،تقرر ما يـلي :
   بعد وفاة الراحل السيد محمدكناد والسيد عبد العزيزبوشتة وتبعا
للعقود العدلية املنصوصة بنقل
امليراث إلى الخلف ،أحاط الجمع
علما بالقائمة الجديدة للشركاء
واعتمدت التوزيع الجديد للرأسمال
اإلجتماعي بين الورثة.
مواصلة السيد ياسين كنادالحامل للبطاقة الوطنية رقم
 K403795في مهامه كمسير للشركة
وذلك لفترة غيرمحدودة.
تغيير مقتضيات الفصول ()7و( )8من القانون األسا�سي وتحيين
النظام األسا�سي للشركة.
ب-تم اإليداع  الـقانوني   لــدى  
املـحـكـمـة  الـتـجـارية  بطنجة   بـتـاريخ  
 28أكتوبر   2022تحت رقم  
.258884
مقتطف وبيان النشر         
ائتمانية تكنيك أسيسطانس   

21051

تـصفيـة مسبقة للـشركــة

أ-بـمـوجـب   قـرارات   محـضـر
الجـمع  العام  الغير العادي  
للشركاء  الـمـنـعقد بتطوان بـتـاريـخ
27سبتمبر    2022للـشركـة املسماة  
تأمينات اليعقوبي و زمالؤه ش.ذ.م.م.
رأسـمـالـهـا  60.000,00درهـم ،م ـقـرهـا
اإلج ـتـمـاعـي  بتطوان ،ساحة العدالة،
ممردواسو رقم  ،2تقرر ما يـلي :
تـصفيـة مسبقة  لـشركــة  تأميناتاليعقوبي و زمالؤه ش.ذ.م.م.
تـعـيـيـن مـصـفي للـشـركـة فـيشخص السيدة سهيلة املريباح.
  تحديد مقر الت ـصـفيــة بالعنوانالتالي   :تطوان ،ساحة العدالة ،ممر
دواسو رقم .2
ب-تم اإليداع الـقانوني لــدى
املحكمة اإلبتدائية بتطوان بـتـاريخ
 27أكتوبر  2022تـحـت رقـم . 2164
مقتطف و بيان النشر
ائتمانية تكنيك أسيسطانس
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نشرمقتطف عقد تسييرحر
ألصل تجاري

بمقت�ضى عقد توثيقي منجز
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بمكتب األستاذ عصام اطريبة،
ائتمـانيـة  تكنيـك أسيسطـانـس ش.ذ.م.م.
موثق بالرباط ،بتاريخ  31أكتوبر
 , 111شـارع ولـي العهـد
 ،2022عهد السيد عبد الرحيم
طنج ــة
الرايم ،الحامل لبطاقة التعريف
ائتمـانيـة  تكنيـك أسيسطـانـس ش.ذ.م.م.
تأمينات اليعقوبي وزمالؤه
الوطنيةرقم ، A248235الحاضر
 , 111شـارع ولـي العهـد
ش.ذ.م.م.
باسمه الشخ�صي وبصفته وكيال عن
طنج ــة
طرف
من
املنظم
التأمينات
وسيط
ورثة املركوم احمد الرايم ،وهم :
فندق رزيدونس ريتز
القانون رقم  99-17الحامل ملدونة
السيدة عائشة ايت اوحمان،
ش.ذ.م.م
التأمينات
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
SOCIETE HOTEL RESIDENCE
SOCIETE ASSURANCES
رقم .A69100
RITZ SARL
EL
YACOUBI
السيدة امينة الرايم ،الحاملة
رأسمالها اإلجتماعي ׃ 100.000,00
ET
CONSOEURS
SARL
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
درهم
Intermédiaire
’d
a
ssurances
régi
.Q782
مقرها اإلجتماعي ׃ طنجة 1 ،شارع
par
la
loi
n°
17.99
portant
code
السيدة عائشة الرايم ،الحاملة
صوروال
des assurances
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
س.ت 33 :
درهم
60.000,00
:
أسمالها
ر
.A206606
تفويت الحصص بعد امليراث
أ -بـمـوجـب   قـرارات   محـضـر مقرها اإلجتماعي  :تطوان ،ساحة
السيدة كريمة الرايم ،الحاملة
العدالة ،ممردواسو رقم 2
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
الجمع  العام  الغير العادي  للشركاء
.A214194
س.ت 19973 :
الـمـنـعقد استثنائيا بطنجة بـتـاريـخ

السيد محمد رشيد الرايم،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم .A214163
السيدة خديجة الرايم ،الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.A246595
والسيدة فاطمة الرايم ،الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
.A569886
للسيد عبد الجبارالبكار ،الحامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 AA42912بالتسيير الحر لألصل
التجاري املتواجد بالرباط 9-7
املسجل باملحكمة التجارية بالرباط
تحت رقم  106568وذلك ملدة ()02
سنتين ابتداء من فاتح نوفمبر 2022
إلى  31أكتوبر .2024
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SOCIETE PHARMACIE AL
BADII TAROUDANT
SARL A.U
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS
SIEGE SOCIAL : BAB
ZOURGHANE TAROUDANTE
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 3
أكتوبر  2022تأسست الشركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد
ذات الخصائص التالية :
التسمية  :تحمل الشركة اسم
SOCIETE PHARMACIE AL
 BADII TAROUDANTشركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك واحد.
املوضوع  :الشركة لها كهدف.
صيدالني.
شراء وبيع املستحضرات
الصيدالنية.
شراء وبيع املستحضرات شبه
الصيدالنية.

الجريدة الرسمية

21052

وبيع

املستحضرات

شراء
البيطرية.
شراء وبيع املنتجات الطبية
املساعدة.
تركيباتاملستحضراتالصيدالنية
وشبه الصيدالنية.
استيراد وتصدير املنتجات
املختلفة.
املقر اإلجتماعي  :يوجد املقر
اإلجتماعي باب الزركان تارودانت.
املدة  :مدة الشركة محددة في 99
سنة ابتداء من يوم التأسيس.
الرأسمال اإلجتماعي  :الرأسمال
اإلجتماعي محدد في 100.000.00
درهم مقسمة على  1000حصة من
فئة  100درهم للواحدة.
الشركاء :
السيد الفقيرأحمد 1000حصة.
اإلدارة  :يدير الشركة ويسيرها
السيد الفقيرأحمد.
السنة  اإلجتماعية  :تبتدئ السنة
اإلجتماعية في فاتح يناير لتنتهي في
 31ديسمبر .
األرباح  % 5 :لإلحتياط القانوني
والباقي يوزع أو يضاف تبعا لقرار
الشركاء.
اإليداع القانوني  :لقد تم اإليداع
القانوني لدى املحكمة اإلبتدائية
بتارودانت يوم  27أكتوبر 2022
تحت رقم .714
تم التسجيل في السجل التجاري
لدى املحكمة اإلبتدائية بتارودانت
يوم  27أكتوبر  2022تحت رقم
.9127
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SOCIETE TANAZART
GUEST HOUSE

SARLA.U
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS
SIEGE SOCIAL : DR. ZAOUIAT
ISSEN TOUAAMRIN
COMMUNE ADDIR CAIDAT
SIDI MOUSSA LHAMRI
TAROUDANT
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RC N°8801 TRIBUNAL DE 1ER
INSTANCE TAROUDANT
تبعا لقرارت الجمع العام
اإلستثنائي املنعقد بتاريخ 15
سبتمبر  2022لشركة SOCIETE
TANAZART GUEST HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة قرر
الشركاء ما يلي :
تفويت  500حصة إجتماعية من
طرف السيد الحوات أحمد أمين
للسيدة شقرون السعدية.
السيدة شقرون السعدية 1000
حصة إجتماعية.
استقالة السيد الحوات أحمد
أمين من مهامه كمسير وتعيين
السيدة شقرون السعدية مسيرة
للشركة مع جميع صالحية التوقيع.
تغير الشكل القانوني من شركة
ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد.
بدلك تم تعديل فصول القانون
األسا�سي للشركة.
000534672000075
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضريبة املهنية 15602895 :
الضبط باملحكمة اإلبتدائية
تعيين مسيرللشركة
بتارودانت بتاريخ  24أكتوبر 2022
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ   17
تحت رقم .698
 301 Pأكتوبر  2022بتازة ،قرر الجمع العام
اإلستثنائي لش ــرك ــة      STE. BEN
   MCHICH S.A.R.Lذات املسؤولية
SOCIETE NOUVELLE
CONSTRADINE FRERES
املحدودة تعيين السيد   حرمة هللا  
SARL
محمد الحامل للبطاقة الوطنية  
 SOCIETE A RESPONSABILITEرقم   ز 55130مسيرا للشركة وذلك
LIMITEE
ملدة غير محدودة   وتعيين السيد  
 AU CAPITAL DE : 18.000.000.00حرمة هللا   محمد  الحامل للبطاقة
DHS
الوطنية   رقم ز  44138كمسير ثان
SIEGE SOCIAL : RTE DE
للشركة ذلك ملدة غير محدودة  كما
TAROUDANT OULED BERHIL
تم إستقالة السيد حرمة هللا  محمد
TAROUDANT
الحامل للبطاقة الوطنيةرقم  ز7103
RC N°721 TRIBUNAL DE 1ER
من التسيير .
INSTANCE TAROUDANT
اإليداع القانوني  :تم بكتابةتبعا لقرارت الجمع العام
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتازة
اإلستثنائي املنعقد بتاريخ 15
بتاريخ   31أكتوبر  2022تحت عدد
سبتمبر  2022لشركة SOCIETE
2022/505
NOUVELLE CONSTRADINE
اإلمضاء:
 FRERESشركة ذات مسؤولية
مسيرللشركة
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محدودة قرر الشركاء ما يلي :

STE. ELGHAFIANI T.D

تفويت  90000حصص
إجتماعية من طرف السيد البهجة
S.A.R.L AU
عبد العزيز لفائدة السيد البهجة رقم  12الشارع الرئي�سي أوالد ازباير
عبد الغني.
تازة
السيد البهجة عبد الغني
الرسم املنهي 16260081 :
 180000حصة إجتماعية.
التعريف الجبائي 42724654 :
عبد
البهجة
استقالة السيد
السجل التجاري5277 :
العزيز من مهامه كمسير وتعيين
التعريف الجبائي املوحد :
السيد البهجة عبد الغني مسير
0023669748000041
للشركة مع جميع صالحية التوقيع.
إضافة نشاط جديد لشركة ذات
تم بدلك تعديل فصول القانون مسؤولية محدودة ذات الشريك
األسا�سي للشركة.
الوحيد
بكتابة
القانوني
تم اإليداع
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتاريخ  19سبتمبر  2022بتازة تم
بتارودانت بتاريخ  20أكتوبر 2022
إضاف نشاطين جديدين إلى موضوع
تحت رقم .690
الشركة.
302 P
بيع مواد البناء وكذا بيع العجالت.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
STE.BEN MCHICH
زيري بن عطية ،رقم  121مكرر ،تازة الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتازة
بتاريخ  24أكتوبر  2022تحت عدد
التعريف الجبائي 4550329 :
.496/2022
السجل التجاري 655 :
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التعريف الجبائي املوحد :

STE.RESIDENCE OLIVES

شركة تضامن
الرأسمال اإلجتماعي20.000.00 :
درهم
املقراإلجتماعي :مراكش ،رقم 27
تاركة زداغية
بمقت�ضى قرار الجمع العام
اإلستثنائي لشركة Residence
Olivesشركة تضامن ،في طور
التصفية ،برأسمال 20.000,00
درهم ،قرر ما يلي :
 1تقرير املصفي عن جميععمليات التصفية.
   2فحص الحساب الختاميللمصفي.
3إبراء ذمة املصفي. 4إعالن إغالق التصفية. 5تفويض السلط.وقد تم اإليداع القانوني للشركة
بكتابة الضبط باملحكمة التجارية
بمراكش ،بتاريخ    31أكتوبر 2022
تحت عدد  140942و تحت عدد
 21757من السجل التجاري.
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SOCIETE BOUZAMOUR
STATION SERVICE
SARL
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
SIEGE SOCIAL: COMMUNE AIT
IGASS TAROUDANT
بمـوجب عـقـد عــرفـي مـؤرخ
بتـاريخ  10أغسطس  2022تـأسـسـت
الـشركـة ذات مسـؤوليـة بشريك
وحيد  ذات الخ ـصـائـص الـتــاليــة:
SOCIETE
:
التسمـية
BOUZAMOUR
STATION
 ،SERVICEشركة ذات مسؤولية
محدودة
املــوضـوع  :الـشـركـة لهـا كهـدف :
  تشغيل محطات ا لوقود.
إدارة وتشغيل املجمعات التجارية  .
مشتريات ومبيعات وتوزيع جميع
املنتجات البترولية والوقود ومواد
التشحيم.
تشغيل متجر غسيل وتفريغ
وتشحيم لجميع املركبات والسيارات.
تشغيل صيانة وإصالح ميكانيكي،
ورشة إصالح تعمل بالهواء املضغوط
والطالء ،فضال عن جميع العمليات
التي تقع ضمن مجال صيانة املركبات  
والسيارات؛
تشغيل املطعم ،مقهى ،باحة
االستراحة والترفيه ،حديقة األطفال،
منظم حفالت.
بيع  املواد الغذائية العامة،جزار،
متجرالتبغ.
املـق ــر االجتماعي  :جماعة ايت
اكاس  تارودانت.
املــدة  :مـحـددة في   99سـنـة ابتـداء
من يـوم التـأسـيس.
الـرأسمـال االجتـمـاعي  :محـدد في  
 100.000درهـم مقسمة على 1000
حـصـة ،من فئــة  100درهـم للـواحدة.
الـشــركــاء:
السيد عبد الرحيم سهمي.
السيد عمرسكان.
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اإلدارة  :يـديـر الـشـركة ويسيــرهــا
السيـد عبد الرحيم سهمي بصفته
املسيرالوحيد  لشريكة.
صالحيات التوقيع  :الشركة
بالتوقيع املشترك لكل من السيد عبد
الرحيم سهمي  والسيد عمرسكان.
السنـة االجـتـمـاعية  :تبتـدئ السنـة
االجتماعي ــة ف ــي فـاتح يناي ــرلتـنـتـه ــي في
 31ديـسمـب ــر.
األرباح  5% :لالحتيــاط الـقــانــونـي
والبــاقـي يـوزع أو يضاف تبـعــا لقـرار
الشـركــاء.
الـوضـع  :لـقـد تــم اإليــداع القــانــونـي
لـدى املـحـكمــة االبتدائية بتارودانت  
يـوم  25أكتوبر  ،2022تـحــت رقم  
.703
تـم التسـجيـل في السجـل التـجـاري
لـدى املـحـكمــة االبتدائية بتارودانت  
يـوم  25أكتوبر  ،2022تـحـت
رق ــم.9117
306 P

STE STATION JEBAL
TICHKA
SARL
راسمالها  2.294.000 :درهم
مقرها الرئي�سي بمراكش  16طريق
الشويطرجماعة الويدان سيدي
يوسف بن علي

عقد تسييرمقهى تسييرحر

بمقت�ضى عقد تسيير مقهى تسيير
حر بتاريخ  26أكتوبر  ،2022ثابت
اإلمضاء بتاريخ  27أكتوبر ،2022
منحت شركة «محطة جبل تيشكا» 
ش ذ م م ،املمثلة من طرف السيد
عبد الحق الركراكي ،الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم :U12749
لشركة  ،AMOULA FOODSرقم
سجلها التجاري  ،129117مقرها
االجتماعي باملسيرة  2العنبر  2شقة
 ،3مراكش ،املمثلة من طرف السيد
مورينوعبد النجاح بطاقته R74420
بصفته مسيرالشركة.
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التسيير الحر للمقهى الكائنة
بشركة محطة جبال تشكا كلم 16
شويطر مراكش ،وذلك ملدة  12شهرا 
تبتدئ من فاتح سبتمبر  2022وتنتهي
في  31أغسطس  ،2023الكل وفق
الشروط وااللتزامات املنصوص عليها
في العقد.
307 P

STE FIRIM PUB
SARL AU

تعديل

على إثرمداوالتها بتاريخ  18أكتوبر
 ،2022قررت الجمعية العامة غير
العادية لشركة FIRIM PUB SARL
 ،AUمقرها االجتماعي السالم ،1526
الطابق األر�ضي حي عبد هللا كنون حي
السالم أكاديرما يلي :
اعتماد تقرير املصفي بعد
الفحص ،إعالن إقفال التصفية
الودية للشركة.
إبراء ذمة املصفي.
تخويل املصفي الصالحيات
الضرورية النجاز االجراءات األخيرة
الناتجة عن إقفال التصفية الودية.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بأكادير
في فاتح نوفمبر  ،2022تحت رقم
.119094
308 P

TOGETHER COFFEE

SARL AU
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد في فاس
بتاريخ  26أكتوبر  ،2022ذات
الخصائص التالية :
التسمية :
.TOGETHER COFFEE SARL AU
املقر اإلجتماعي  :متجر  1و 2رقم
 100تجزئة املنارة طريق مكناس
فاس.
الهدف  :مقهى.
املدة  99  :سنة.

رأسمال  100.000 :درهم،
مقسمة إلى  1000حصة من فئة مائة
درهم لكل واحدة.
الشريك الوحيد  :السيد االسمر
فاروق  1000 :حصة ب 100.000 :
درهم.
التسيير واإلمضاء  :للسيد االسمر
فاروق.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بفاس تحت رقم 4503
بتاريخ  2نوفمبر .2022
309 P

TRAVAUX DELEC

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ  بتاريخ  
 16اكتوبر .2022
قررت الشريكة الوحيدة لشركة
 TRAVAUX DELECذات املسؤولية
املحدودة  دو شريك وحيد.
زيادة رأسمال الشركة من 95000
إلى  500000درهم.
و ذلك بإنشاء  4050سهم جديدا 
بقيمة  100درهم.
حيث يصبح مجموع الحصص
 5000حصة يمتلكها السيد رشيد
امياح.
انجز اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
تيزنيت.
بتاريخ  2نوفمبر  2022تحت رقم
.334
واملسجل في السجل التجاري
تحت رقم .3681
310 P

ZAKI DISTRIBUTION
ALIMENTAIRES

SARL
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14يونيو 2021
لشركة ZAKI DISTRIBUTION
 ALIMENTAIRESذات املسؤولية
املحدودة ،مقرها االجتماعي  :رقم
 139مكرر شارع السعديين البساتين
مكناس قد تقرر :
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لقد تم التصريح بالسجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم بيع  5500حصة عائدة للسيد
بوطالقة عبد الرزاق إلى السيد باملحكمة االبتدائية بالخميسات التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
بتاريخ فاتح نوفمبر  ،2022تحت رقم  2نوفمبر  2022تحت رقم .844159
بوطالقة عبد الحكيم.
313 P
تغيير الشكل القانوني للشركة .397
من شركة ذات املسؤولية املحدودة
312 P
GREEN TOUCH
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة
SARL D’AU
إنتمانية فداد ش.ذ.م.م
بشريك واحد.
 5املركزالتجاري ابن سينا أگدال الرباط
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الهاتف05-37-77-59-72
مقرها االجتماعي  :الرباط ،زنقة عبد
التجارية بمكناس بتاريخ  27أكتوبر
الفاكس 37-77-59-81 05-
العزيزبوطالب إقامة باب تامسنا
 ،2022تحت رقم  ،3933سجل
شركة MANAZIL IBDAA
الطابق األر�ضي رقم 12
تجاري رقم .25085
SARL
حسب الجمع العام الغير العادي
311 P
الرفع من رأسمال الشركة
املنعقد بتاريخ فاتح أغسطس ،2022
تعديل القانون األسا�سي للشركة وافق الشريك الوحيد على حسابات
NARJIS FERME
حسب محضر الجمع العام التصفية وقرار اغالق عمليات
SARL
االستثنائي املنعقد بتاريخ  15سبتمبر التصفية التي قامت بهم املسيرة
الراسمال االجتماعي 100.000 :
   2022بالدار البيضاء ،قرر شركاء للشركة.
درهم
وتجدراإلشارة إلى انه لم يتم سداد
شركة«،»MANAZIL IBDAA SARL
املقراالجتماعي  :دوارأيت غازي
ذات الرأسمال   100.000درهم والتي أي أسهم ولم يتم إجراء أي مشاركة.
ايت إزي الجماعة القروية حودران
ثم اإليداع القانوني بكتابة
يوجد مقرها ب  ،119 :شارع عبد
الخميسات
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
املومن مكتب رقم  44الدارالبيضاء.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
بتاريخ فاتح نوفمبر  2022تحت رقم
الزيادة في رأسمال الشركة بمقدار
املحدودة
.129854
من
ليرفع
وذلك
درهم
200.000
314 P
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 4أكتوبر  2022بالخميسات ،تم  100.000درهم إلى  300.000درهم      .
وضع القانون االسا�سي لشركة ذات بخلق  2.000حصة اجتماعية
BLACKCOLLEC
مسؤولية محدودة مواصفاتها اآلتية  :جديدة بقيمة  100درهم للواحدة
SARL
التسمية  NARJIS FERME :وستوزع على الشركاء على النحو
رأسمالها  100000درهم
التالي :
مقرها االجتماعي  :الفتح  2رقم 206
.SARL
توالل مكناس
السيد الكرمي سعيد 2250
الهدف االجتماعي  :دوارايت غازي
سجل التجاري 50977:
ايت إزي الجماعة القروية حودران حصة اجتماعية.
تعريف ضريبي 45992665 :
السيد الكرمي معاذ   300حصة
الخميسات.
التصفية املسبقة
الراسمال االجتماعي  :محدد في اجتماعية.
بمقت�ضى محضر الجمع العام
السيدة الكرمي هجار  150حصة
 100.000درهم مقسم إلى 1000
الغير العادي بتاريخ  24أكتوبر 2022
حصة ب  100درهم للحصة الواحدة اجتماعية.
لشركة    BLACKCOLLEC SARLتم
الكرمي سارة  150حصة
كلها محررة وموزعة على الشكل
التقريرواملصادقة على ما يلي :
اجتماعية.
التالي :
التصفية املسبقة للشركة.
الكرمي ايمان  150حصة
السيد اصوادقة عبد االله 900
تعيين السيد الودغيري يوسف
اجتماعية.
حصة.
كمصفي للشركة.
أو ما مجموعه  3000حصة
السيد اصوادقة أشرف 100
تعيين مقر الشركة كمقر
اجتماعية.
حصة.
للتصفية.
تعديل القانون األسا�سي للشركة
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
اإليداع القانوني تم باملحكمة
96-5
املادة
في
عليه
منصوص
هو
كما
املسير السيد صوداقي أشرف الحامل
التجارية بمكناس بتاريخ  2نوفمبر
ن
لبطاقة التعريف الوطنية رقم من القانو و حسب مقتضيات  ،2022تحت عدد .1063
315 P
محضرالجمع العام االستثنائي.
.LA96651

RICHCOM
SARL

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 6سبتمبر  ،2022تكونت شركة ذات
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
التسمية .RICHCOM SARL :
الصفة القانونية  :ش م م.
الهدف  :تجارة عقاقيربشكل عام.
الراسمال  :حدد في 100.000
درهم مقسم إلى  1000سهم بقيمة
 100درهم للسهم موزعة كالتالي :
محمد الريش  500سهم.
ياسين الريش  500سهم.
التسيير  :محمد الريش.
اإلمضاء  :محمد الريش.
املدة  99 :سنة.
املقر االجتماعي  :تجزئة الهناء،
الدريوش.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية بالدريوش بتاريخ 20
سبتمبر  ،2022تحت رقم .170
316 P

RIF ESSAADI CARS
SARL AU

تاسيس الشركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12سبتمبر  ،2022تكونت شركة
ذات مسؤولية محدودة لشريك
وحيد مميزاتها كالتالي :
التسمية RIF ESSAADI CARS :
.SARL AU
الصفة القانونية  :ش م م ش و.
الهدف  :كراء السيارات بدون
سائق.
الراسمال  :حدد في 100.000
درهم مقسم إلى  1000سهم بقيمة
 100درهم للسهم موزعة كالتالي :
محمد السعدي ب  1000سهم.
التسيير  :محمد السعدي.
االمضاء  :محمد السعدي.
املدة  99 :سنة.
املقر االجتماعي  :شارع الحسن
الثاني ميضار ،الدريوش.
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تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة االبتدائية بالدريوش بتاريخ
 23سبتمبر  ،2022تحت رقم .172
317 P

CONSTRUCIMRANE
SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22أغسطس  ،2022تكونت شركة
ذات مسؤولية محدودة لشريك
وحيد مميزاتها كالتالي :
التسمية CONSTRUCIMRANE :
.SARL AU
الصفة القانونية  :ش م م ش و.
الهدف  :أعمال متنوعة أو
إنشاءات.
الراسمال  :حدد في 100.000
درهم مقسم إلى  1000سهم بقيمة
 100درهم للسهم موزعة كالتالي :
امحمد بن بامو ب  1000سهم.
التسيير  :امحمد بن بامو.
اإلمضاء  :امحمد بن بامو.
املدة  99 :سنة.
املقر االجتماعي  :حي القدس راس
املاء ،الناضور.
تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ
 29أغسطس  ،2022تحت رقم
.4263
318 P

محمد السو�سي  600سهم.
مريم البركاني  200سهم.
سهيلة السو�سي  200سهم.
التسيير  :محمد السو�سي.
اإلمضاء  :محمد السو�سي.
املدة  99 :سنة.
املقر االجتماعي  :زنقة القدس،
الدريوش.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية بالدريوش بتاريخ  20يوليو
 ،2022تحت رقم .107
319 P

DOOD HEART
SARL

تاسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 8يوليو  2022تكونت شركة ذات
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
التسمية DOOD HEART :
.SARL
الصفة القانونية  :ش م م.
الهدف  :مجمع ريا�ضي.
الراسمال  :حدد في 100.000
درهم مقسم إلى  1000سهم بقيمة
 100درهم للسهم موزعة كالتالي :
سفيان بعرامو  500سهم.
أسماء رحاب  500سهم.
التسيير  :سفيان بعرامو.
اإلمضاء  :سفيان بعرامو.
املدة  99 :سنة.
املقر االجتماعي  :بودينار املركز
ESSOUSI IMMO
طريق الرئيسية ،الدريوش.
SARL
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
تاسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في االبتدائية بالدريوش بتاريخ  29يوليو
 8يوليو  ،2022تكونت شركة ذات  ،2022تحت رقم .150
320 P
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
التسمية ESSOUSI IMMO :
EXCELLENT SAKANE
.SARL
SARL AU
الصفة القانونية  :ش م م.
تاسيس الشركة
الهدف  :مطور األرا�ضي ،مطور
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
العقارات.
الراسمال  :حدد في  26 100.000سبتمبر  ،2022تكونت شركة
درهم مقسم إلى  1000سهم بقيمة ذات مسؤولية محدودة لشريك
 100درهم للسهم موزعة كالتالي :
وحيد مميزاتها كالتالي :
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EXCELLENT

التسمية :
.SAKANE SARL AU
الصفة القانونية  :ش م م ش و.
الهدف  :مطور عقارات ،مطور
أرا�ضي.
الراسمال  :حدد في 100.000
درهم مقسم إلى  1000سهم بقيمة
 100درهم للسهم موزعة كالتالي :
الحسن الهروا�شي  1000سهم.
التسيير  :الحسن الهروا�شي.
اإلمضاء  :الحسن الهروا�شي.
املدة  99 :سنة.
املقر االجتماعي  :شارع إدريس
األول حي القدس بن الطيب،
الدريوش.
تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة االبتدائية بالدريوش بتاريخ
 11أكتوبر  ،2022تحت رقم .177
321 P

TAFRUT
SARL
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
SIEGE SOCIAL : DOUAR
IAOUADENE P/DRIOUCH
بمقت�ضى محضر الجمع العام
العادي املنعقد استثنائيا بتاريخ
 23يونيو  ،2022قرر شركاء الشركة
الزيادة في راسمال الشركة من
 100.000درهم إلى  700.000درهم
عن طريق إصدار  6000حصة
عينية.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  28يوليو
 ،2022تحت رقم .3579
323 P

GLOBAL TACTICS

EXPREMIUM
CONSULTING

تأسيس الشركة

NAD LML

SARL

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22سبتمبر  ،2022تكونت شركة
ذات مسؤولية محدودة مميزاتها
كالتالي :
التسمية GLOBAL TACTICS :
.SARL
الصفة القانونية  :ش م م.
الهدف  :استيراد وتصدير
(املنتجات الغذائية والفواكه
املجففة ،منتجات التنظيف).
الراسمال  :حدد في 100.000
درهم مقسم إلى  1000سهم بقيمة
 100درهم للسهم موزعة كالتالي :
خالد بشري  900سهم.
محمد اإلدري�سي  100سهم.
التسيير  :خالد بشري.
اإلمضاء  :خالد بشري.
املدة  99 :سنة.
املقر االجتماعي  :شارع األمير
سيدي محمد ل  ،68الناضور.
تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة االبندائية بالناضور بتاريخ
 26سبتمبر  ،2022تحت رقم .4455
322 P

SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOT. RIANYDRIOUCH
على اثر محضر الجمع العام
املنعقد بتاريخ  3أغسطس 2022
قرروا ما يلي :
تفويت حصص مومنة يعقوب،
لجبيب اإلدري�سي ولطيفة حافظ
لفائدة جمال زبيري.
استقالة خالد بزعنين كمسير
للشركة وتعويضه بجمال زبيري
مسيرا وحيدا للشركة.
تحويل الشركة إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة للشريك الوحيد.
نقل املقر االجتماعي إلى  :حي
اشوماي رقم  - 36الناضور.
مع تعديل القانون األسا�سي
للشركة.

21056

تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ
 14سبتمبر  2022تحت رقم .4363

الجريدة الرسمية
SKY ARCHITECTS

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
نسخة للبيان
 5سبتمبر  ،2022قرر املشاركان في
 324 Pالشركة ما يلي :
تفويت الحصص لفائدة السيد
EXPREMIUM
ياسين البواردي ؛
CONSULTING
تغيير الشكل القانوني للشركة إلى
ORONUT
شركة ذات الشريك الوحيد ؛
SARL
تعديالت في القانون األسا�سي
SOCIETE A RESPONSABILITE
للشركة.
LIMITEE
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY BARRAKAالقانوني بكتابة الضبط لدى
- NADOR
املحكمة التجارية بالرباط ،بتاريخ
على اثر محضر الجمع العام  2نوفمبر  ،2022تحت رقم
املنعقد بتاريخ  17أكتوبر  2022قرر .1299918
مقتطف وبيان
شركاء الشركة ما يلي :
327 P
توسيع نشاط الشركة وذلك
بإضافة :
SOCIETE JC.MAKANE
مستحضرات التجميل ؛
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
مع تعديل القانون األسا�سي
للشركة.
 28يونيو  ،2022فقد تم إنشاء شركة
تم اإليداع القانوني لدى ذات املسؤولية املحدودة والشريك
املحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ الوحيد والتي تحمل الخصائص
 23أكتوبر  2022تحت رقم  .4633التالية :
نسخة للبيان
SOCIETE
:
التسمية
.JC.MAKANE 325 P
الهدف اإلجتماعي  :الهندسة
BEST QUALITY
املعمارية.
SARL
رأسمال الشركة 100.000 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
درهم.
 15سبتمبر  ،2022قرر املشاركان في
املقر االجتماعي  :ساحة الجوالن،
الشركة ما يلي :
عمارة  ،5شقة رقم  ،7حسان،
حل مسبق للشركة بمقرها
الرباط.
االجتماعي  :إقامة رقم  ،38بلوك ،32
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء من
تمارة ،شاطئ هرهورة ؛
تاريخ التأسيس.
تسمية مصف للشركة السيد
التسيير  :تم تعيين السيد جمال
بروال محمد.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع الشيشاوي ،كمسيرللشركة.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة
االبتدائية بتمارة ،بتاريخ  26أكتوبر الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  28أكتوبر  2022تحت رقم
 ،2022تحت رقم .2022/10/26
.122816
بمثابة بيان
326 P
328 P
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STE NAJIMA TRAV SARL AU

رقم السجل التجاري 163671 :
تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى محضر مؤرخ بتاريخ
 5أكتوبر  2022تم وضع القوانين
األساسية لشركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد ذات املميزات
التالية :
الهدف :
أعمال أو إنشاءات متنوعة
(مقاول).
تاجر.
املقر  :عمارة رقم  30شقة رقم 8
شارع موالي أحمد الوكيلي ،حسان
الرباط.
رأس املال  :حدد رأس املال بما
قدره  100.000.00درهم.
التسيير  :تدار الشركة ملدة غير
محدودة من طرف :
نجاة دحمان.
اإليداع القانوني  :تم بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ فاتح نوفمبر  2022تحت رقم
.129860
329 P

اكرام بلمودن ؛
شوقي اليعقوبي.
اإليداعالقانوني:تمبكتابةالضبط
باملحكمة التجارية بالرباط ،بتاريخ
فاتح نوفمبر  ،2022تحت رقم
.129861
330 P

STE FATSOY

SARL AU
رقم السجل التجاري 163589 :
تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  29سبتمبر  2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات
املميزات التالية :
الهدف  :تاجر ؛
مقاول الخدمات.
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 :
STE META HELP
سفيان يزيد.
SARL
اإليداعالقانوني:تمبكتابةالضبط
رقم السجل التجاري 163673 :
تكوين شركة محدودة املسؤولية باملحكمة التجارية بالرباط ،بتاريخ
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط  26أكتوبر  ،2022تحت رقم
بتاريخ  6أكتوبر  2022تم وضع .129789
331 P
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات املميزات التالية :
STEYAZHIN
الهدف  :مركزالنداء (مشغل) ؛
SARL AU
تاجر ؛
رقم السجل التجاري 163591 :
االستيراد والتصدير.
املقر  :عمارة رقم  30شقة رقم  8تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
شارع موالي أحمد الوكيلي ،حسان
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
الرباط.
رأس املال  :حدد رأس املال بما بتاريخ  29سبتمبر  2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة
قدره  10.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة ملدة غير املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات
الشريك الوحيد ذات املميزات التالية :
محدودة من طرف :
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الهدف  :تاجر ؛
تقديم الخدمات.
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 :
سفيان يزيد.
اإليداعالقانوني:تمبكتابةالضبط
باملحكمة التجارية بالرباط ،بتاريخ
 26أكتوبر  ،2022تحت رقم
.129791
332 P

STE BIBASOU
SARL AU
رقم السجل التجاري 163595 :
تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
بتاريخ  29سبتمبر  2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات
املميزات التالية :
الهدف  :تاجر ؛
مقدم الخدمات.
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 :
سفيان يزيد.
اإليداعالقانوني:تمبكتابةالضبط
باملحكمة التجارية بالرباط ،بتاريخ
 28أكتوبر  ،2022تحت رقم
.129793
333 P

الجريدة الرسمية

التسيير  :تدار الشركة ملدة غير
STE HANSOU
محدودة من طرف :
SARL AU
سفيان يزيد.
رقم السجل التجاري 163587 :
اإليداعالقانوني:تمبكتابةالضبط
تكوين شركة محدودة املسؤولية
باملحكمة التجارية بالرباط ،بتاريخ
ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط  28أكتوبر  ،2022تحت رقم
بتاريخ  29سبتمبر  2022تم وضع .129796
335 P
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات
STE AYAYAZ
املميزات التالية :
SARL AU
الهدف  :تاجر ؛
رقم السجل التجاري 163597 :
تقديم خدمات.
املقر  :عمارة رقم  30شقة رقم  8تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
شارع موالي أحمد الوكيلي ،حسان
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط
الرباط.
رأس املال  :حدد رأس املال بما بتاريخ  29سبتمبر  2022تم وضع
القوانين األساسية لشركة محدودة
قدره  100.000درهم.
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات
التسيير  :تدار الشركة ملدة غير
املميزات التالية :
محدودة من طرف :
الهدف  :تاجر ؛
سفيان يزيد.
مقدم الخدمات.
اإليداعالقانوني:تمبكتابةالضبط
املقر  :عمارة رقم  30شقة رقم 8
باملحكمة التجارية بالرباط ،بتاريخ
شارع موالي أحمد الوكيلي ،حسان
 28أكتوبر  ،2022تحت رقم
الرباط.
.129788
رأس املال  :حدد رأس املال بما
334 P
قدره  100.000درهم.
التسيير  :تدار الشركة ملدة غير
STE BIBAYAZ
محدودة من طرف :
SARL AU
سفيان يزيد.
رقم السجل التجاري 163599 :
اإليداعالقانوني:تمبكتابةالضبط
تكوين شركة محدودة املسؤولية باملحكمة التجارية بالرباط ،بتاريخ
ذات الشريك الوحيد
 28أكتوبر  ،2022تحت رقم
بمقت�ضى محضر مؤرخ بالرباط .129794
بتاريخ  29سبتمبر  2022تم وضع
336 P
القوانين األساسية لشركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات
IELJ ARCHITECTURE
املميزات التالية :
SARL AU
الهدف  :تاجر ؛
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل  
مقدم الخدمات.
بتاريخ  21أكتوبر  2022بالرباط قد
املقر  :عمارة رقم  30شقة رقم  8تم وضع القانون األسا�سي لشركة
شارع موالي أحمد الوكيلي ،حسان تحمل الخصائص التالية :
الرباط.
التسمية IELJ ARCHITECTURE :
رأس املال  :حدد رأس املال بما
الصفة القانونية  :شركة ذات
قدره  100.000درهم.
املسؤولية املحدودةشريك وحيد.

21057

الهدف االجتماعي  :الهندسة.
رأسمال الشركة  100.000 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
السيدة ايمان الجندي 1000
حصة.
املدة  99 :سنة.
ابتداء من التأسيس النهائي وضع
السجل التجاري.
املسير  :السيدة ايمان الجندي
رقم التقييد بالسجل التجاري :
.129877
باملحكمة التجارية الرباط
بالسجل التجاري رقم .163687
337 P

LA VILLA HASSAN
«»SARL
رأسمالها  100.000,00درهم
مقرها االجتماعي 75 :شارع باتريس
لو مومبا حسان .الرباط.
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 11أكتوبر  ،2022املسجل بالرباط
وطبقا ملقتضيات الجمع العام
االستثنائي املنعقد بنفس التاريخ
أعاله باملقر االجتماعي للشركة
املذكورة تقررا ما يلي :
تعديل وتحديث صالحية توقيع
للمسيرين القانونين على الشكل
التالي :
السيد املرابط عبد الكريم
والسيد حساني محسنً ،
معا أو على
انفراد كل منهما.
ً
وفقا للشروط القانونية للشركة،
قرر املسيرين امل�ضي ً
قدما في تحديث
النظام
األسا�سي للشركة لهذا التغير.
تم اإليــداع القانونـي باملحكمـة
الت ــجارية بالرباط لدى كتابة ال ــضبط
بتاريخ  03/11/2022تحت رقم
.129966
للخالصــة و الب ـيــان

338 P
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21058

NOURMANE NEGOCE ET
FERRONNERIE

SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالرباط في  2022/10/18تم وضع
القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة.
التسميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة NOURMANE :
.NEGOCE ET FERRONNERIE
الهدف االجتماعي :
كافة
وتوزيع
تسويق
املنتجات ،الحديد واملعدن والفوالذ
املقاوم للصدأ بالجملة وتجزئة.
إنجازكافة أعمال البناء املتنوعة.
االستيراد والتصدير.
املقر االجتماع ــي  :رقم  02لوالدة
أوالد عليان مرس الخيرتمارة.
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة  99 :سنة ابتداء من
تاريخ تقييدها بالسجل التجاري.
رأسماله ـ ـ ـ ـ ـ ــا  100.000.00 :درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم للحصة الواحدة.
التسييـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :عينة كمسيرة
للشركة السيدة مونية فياللي ملدة
غيرمحدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
بتمارة يوم  02/11/2022تحت
رقم .9240:
بمثابة مقتطف وبيان.

339 P

ائتمانية ماغاتا
ش.م.م
 12زنقة املوحدين شقة  01حسان ،الرباط

SWEETOPIA

SARL
تبعا للجمع العام االستثنائي الذي
انعقد بمقر شركة SWEETOPIA
 SARLبتاريخ  11أكتوبر  2022قرر
الشركاء ما يلي :
تفويت  1000حصة اجتماعية
كانت بحوزة السيد محمد علي
صفار ( 500حصة) والسيدة سلمى
برادة عالم ( 500حصة) لشركة
 SWEETOPIA SARLممثلها القانوني
السيد حجوبي عادل.

قام السيد محمد علي صفار
والسيدة سلمى برادة عالم بتقديم
استقالتهما كمسيرين للشركة ؛
تم تعيين السيد حجوبي عادل
والسيدة مارتان كارين دونيزكمسيرين
للشركة ؛
تغيير لشكل القانوني للشركة إلى
 :شركة ذات املسؤولية املحدودة
وذات الشريك الوحيد ؛
تغيير نشاط الشركة إلى  :مأكوالت
خفيفة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط تحت رقم 129931:
بتاريخ  2نوفمبر .2022
340 P
ديوان األستاذ املصطفى حليب (موثق)
الحي الحسني :زنقة اإلمام الغزالي
الطابق األول ،عمارة  ،43شقة 1
بركان

«»TERRE DE BALKIS
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للمقاولة رقم ،00200310600040
شركة «BARDAN
لفائدة
،»RESORT
MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها االجتماعي عشرة آالف
درهم ( 10.000,00درهم) ،مقرها
اإلجتماعي الجماعة القروية تزتوتين،
والد زباير ،مزارع تزتوتين ،إقليم
الناظور ،مسجلة بالسجل التجاري
املمسوك لدى املحكمة اإلبتدائية
بالناظور تحت رقم  ،24591معرفة
جبائيا تحت رقم ،52650527
ذات التعريف املوحد للمقاولة رقم
.003121386000058
و قد ترتب عن عملية البيع
املذكورة أعاله استقالة السيد
محمد عمرو الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم  A836843من
مهامه كمسير لشركة «TERRE DE
  »BALKISوتعيين السيدين سعيد
بردان الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم ،S834949وكريم بردان
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  XA46786مسيرين جديدين
للشركة ،كما أن شركة «TERRE
  »DE BALKISأصبحت شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد
هو شركة «BARDAN RESORT
»MARRAKECH
اإليداع القانوني :لقد تم اإليداع
القانوني مللف تفويت الحصص
االجتماعية باملحكمة التجارية
بمراكش بتاريخ  26أكتوبر 2022
تحت رقم .140801
341 P

بمقت�ضى عقد رسمي تلقاه
األستاذ املصطفى حليب موثق ببركان
بتاريخ  06أكتوبر : 2022
باع و فوت السيدان محمد
عمرو الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  ،A836843وسمير
عمرو الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  ،BY813967جميع
الحصص االجتماعية املحددة في
مائة وواحد ألف و مائة  ()101.100
حصة إجتماعية  ،ذات قيمة
اسمية تقدر بمائة درهم للحصة
االجتماعية الواحدة ،التي يملكونها
في الشركة املسماة «TERRE DE
  »BALKISشركة ذات مسؤولية
A.D.R.N
محدودة رأس مالها االجتماعي عشرة
SARL AU
ماليين ومائة وعشرة آالف درهم
شركة ذات مسؤولية محدودة
( 10.110.000,00درهم) ،مقرها بشريك وحيد رأسمالها 100.000
اإلجتماعي مراكش ،طريق امزميز ،
درهم.
كلم  ،9دوار بوكديرة ،تاسلطانت،
مقرها االجتماعي  :شارع موالي
مسجلة بالسجل التجاري املمسوك اسماعيل  14إقامة موالي اسماعيل
لدى املحكمة التجارية بمراكش تحت
الطابق الثالث رقم  - 9طنجة.
رقم  ،85685معرفة جبائيا تحت رقم رقم السجل التجاري .125125 :
 ، 24996801ذات التعريف املوحد تحويل املقراالجتماعي للشركة

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  22سبتمبر
 ،2022قرر املساهم الوحيد لشركة
 A.D.R.Nشركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد تحويل مقر
الشركة من شارع موالي اسماعيل
 14إقامة موالي اسماعيل الطابق
الثالث رقم  - 9طنجة إلى  20زنقة
تارودانت  585الطابق األول شقة 05
سال.
وقد تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ
 1نوفمبر  2022تحت الرقم :
.258979
342P

YH2M TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000درهم.
مقرها االجتماعي  15 :شارع األبطال
شقة رقم  4أكدال  -الرباط.

حل نهائي

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 15سبتمبر  2022قرر شركاء
شركة    YH2M TRAVAUXشركة
ذات مسؤولية محدودة رأسمالها
 100.000درهم مقرها االجتماعي 15
شارع األبطال شقة رقم  4أكدال -
الرباط التالي :
املوافقة على تقرير املصفي وعلى
الحساب لعملية التصفية.
إتمام عملية التصفية وإعفاء
املصفي من مهامه.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  25أكتوبر
 2022حت رقم .129687
343P

AMANE AUTO SERVICE
PREMIUM

SARL
طبقا ملقتضيات الجمع العام
الغير عادي املؤرخ بتاريخ  17أكتوبر
 2022قرر شركاء الشركة ما يلي :
تفويت حصص  :فوتت السيدة
غنام مليكة  660حصة تمتلكها
في الشركة إلى السيد محمد رشيد
الغريسات وبذلك أصبح رأسمال
الشركة موزع كالتالي :
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السيد محمد رشيد الغريسات :
 800حصة.
السيد جواد اليحياوي 200 :
حصة.
استقالة السيد كمال الكديري
من منصبه كمسير للشركة وتعيين
السيد جواد اليحياوي كمسير ثاني
للشركة ملدة غيرمحدودة.
إقرار إعادة النظام األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات تحت رقم
 398بتاريخ  2نوفمبر .2022
344P

STE LAANAYA
MOTOCYCLE

الجريدة الرسمية
MORROCAN SQUARE

تعيين املقر االجتماعي للشركة
مكان للتصفية أبواب سال العمارة
RC : 139121
رقم  187رقم  16طريق القنيطرة -
املقر االجتماعي  :محل رقم ،9
سال.
املركز التجاري رياض سكوبر ،زاوية
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية سال بتاريخ  2022/09/20شارع شهيد ضياء الرحمان والطريق
املدارية مقاطعة السوي�سي ،الرباط،
تحت عدد .39630
346P
تبعا ملقتضيات املحضر العام
االستثنائي تقرر ما يلي :
MORROCAN SQUARE
تغيير االسم االجتماعي من اإلسم
RC : 139121
املقر االجتماعي  :محل رقم  ،9القديم ليصبح :
MORROCAN SQUARE
املركز التجاري رياض سكوبر ،زاوية
شارع شهيد ضياء الرحمان والطريق
تم اإليداع بكتابة الضبط لدى
املدارية مقاطعة السوي�سي ،الرباط ،املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ :
إلى املقر الجديد الكائن ب  :املركز
 2022/11/02تحت رقم .129894
التجاري الرباط سنتر ،محل ر
349P
 ،1083الطابق األول ،شارع عمر ابن

بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي في سال املداع بتاريخ
 2022/11/01لشركاء شركة
 ،100.000مقرها االجتماعي الكائن
ب حي الرحمة نسيم  2عمارة  2املحل
رقم  7سال تم اإلقرار باإلحماع على
ما يلي :
MORROCAN SQUARE
حل الشركة.
RC : 139121
تم اإليداع القانوني بكتابة
املقر االجتماعي  :محل رقم ،9
الضبط لدى املحكمة االبتدائية املركز التجاري رياض سكوبر ،زاوية
بسال بتاريخ  2202/11/01تحت رقم شارع شهيد ضياء الرحمان والطريق
.39919
املدارية مقاطعة السوي�سي ،الرباط،
345P
تبعا ملقتضيات املحضر العام
االستثنائي تقرر ما يلي :
DOHA VISION
تفويت السيد يوسف ايت اهرو
SARL AU
 100حصة للسيد كيطا على بادارا،
رأسمالها  100.000 :درهم.
غيني الجنسية ،رقم جواز السفر
مقرها االجتماعي  :أبواب سال
 00405671وبالتالي ستصبح
العمارة رقم  187رقم  16طريق
حصص الشركة مملوكة بالكامل
القنيطرة  -سال.
للسيد كيطا علي بادارا.
تصفية
تعيين السيد كيطا علي بادارا،
بناء على محضرالجمع العام مسير للشركة ملدة غير محددة،
االستثنائي املنعقد بسال تقرر ما يلي  :وقبول استقالة املسير يوسف ايت
تصفية الشركة  DOHA VISIONاهرو.
 SARLبتاريخ .2021/04/28
تم اإليداع بكتابة الضبط لدى
تعيين السيد هشام بنهنزازالحامل املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ :
للبطاقة الوطنية عدد  2022/11/02 AB139727تحت رقم .129894
348P
مصفي الشركة.
الخطاب ،اكدال ،الرباط.
تم اإليداع بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ :
 2022/11/02تحت رقم .129894
347P

21059

OUTSOURCIA

شركة مساهمة
املقراالجتماعي  :إقامة ياسمين
 2 ،12زنقة عين حرودة حي راسين
البيضاء.
السجل التجارؤي .128255 :
بناء على محضر الجمع العام
االستثنائي للشركة بتاريخ  3أكتوبر
 ،2022قرر الجمع العام االستثنائي
للشركة ،وعلى وجه الخصوص :
 إنشاء فئتين ( )2من األسهم ذاتاألولوية املتميزة وفقا ألحكام املادة
 261من القانون  95-17املتعلق
بالشركات العامة املحدودة  :أسهم
الفئة «أ»  وأسهم الفئة «ب» ،مع
تحديد أن ستكون األسهم الحالية
عبارة عن أسهم من الفئة أ.
زيادة رأس املال الشركة بمبلغ
 200درهم وبذلك يرتفع رأس مال
PME CROISSANCE
الشركة من  12.281.100درهم إلى
شركة مساهمة
 12.281.300درهم.
املقرالرئي�سي  :زاوية زنقة احمد
تقرر إجراء التعديالت الالزمة
الشرا�شي
على النظام األسا�سي للشركة ملراعاة
ل
وزنقة علي عبد الرزاق إقامة حقو استكمال تكوين فئات األسهم وزيادة
أنفا حي راسين البيضاء.
رأس املال على وجه الخصوص.
السجل التجاري .262313 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بناء على قرار الجمع العام التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
االستثنائي للشركة بتاريخ  12سبتمبر  31أكتوبر  2022برقم .843724
351P
 ،2022تقرر :

تخفيض في رأس مال الشركة
غير مدفوع بالخسائر وذلك بما قدره
 46.526.000درهم،
 تعديل النظام األسا�سي للشركةوفقا لذلك.
 تفويض الصالحيات ملجلساإلدارة لتأكد التحقق النهائي من
تخفيض رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء ،في
 31أكتوبر  ،2022تحت رقم
.843256
350P

OUTSOURCIA

شركة مساهمة
املقراالجتماعي  :إقامة ياسمين
 2 ،12زنقة عين حرودة حي راسين
البيضاء.
السجل التجاري .128255 :
بناء على محضر مداوالت الجمع
العام االستثنائي للشركة بتاريخ
 26سبتمبر  ،2022قرر الجمع العام
االستثنائي للشركة بشكل خاص :
زيادة رأس املال الشركة بمبلغ
 3.515.700درهم وبالتالي رفع
رأسمال الشركة من 8.765.400
درهم إلى  12.281.100درهم.

الجريدة الرسمية

21060

إجراء التعديالت الالزمة على
النظام األسا�سي للشركة ملراعاة
استكمال زيادة رأس املال على وجه
الخصوص.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022برقم .844048
352P

DIAZTEX SARL
املقراالجتماعي :
تجزئة النماء رقم  160و 161
بنسودة  -فاس
السجل التجاري .17035 :
بموجب مداوالت الجمعية العامة
غير العادية املنعقدة في  22فبراير
 ،2010فإن شركاء الشركة قرروا :
املوافقة على تفويت  4400حصة
من قبل السادة السيد دياز مفضل،
السيد دياز عبد هللا ،السيد دياز
محمد ،السيدة دياز أمينة باسمها
وصفتها دياز لوطفي  ،دياز محمد،
ديازياسين ،ديازأيوب.
لصالح السادة دياز محمد ،دياز
هشام السيدة نكادي سميرة ،السيدة
دياز شيماء ،دياز عبد الرحمن ،دياز
محسن ،دياز محمد السيدة الخوة
سعيدة.
املصادقة على استقالة السيد
دياز عبد الحي من مهامه كمسير
للشركة.
قرر تعيين السيد دياز عبد
الرحمن كمسير مساهم للشركة
لفترة غير محدودة ،مراجعة النظام
األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ 2010/4/13
برقم .2010/677
353P
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تحويل املقر عقبة شيماء رقم 67
DIAZTEX
باب فتوح فاس إلى تجزئة النماء رقم
SARL
 160و  161بنسودة بفاس؛
املقراالجتماعي :
تعديل لغرض الشركة،
تجزئة النماء رقم  160و 161
إنشاء فرع جديد في الدارالبيضاء.
بنسودة  -فاس
السجل التجاري .17035 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
العام
بموجب قرار الجمع
التجارية لفاس بتاريخ 14/4/2000
االستثنائي املنعقدة في  24مايو رقم .161/2000
 ،2006قرر شركاء الشركة تجديد
356P
صالحيات مسيري الشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
OJO INDUSTRIES
التجارية بفاس بتاريخ 2006/6/15
SA
برقم .2006/677
 354Pشارع غاندي مول ،الطابق /93ب 8
شقة  ،9البيضاء
السجل التجاري 335235 :
DIAZTEX
في إطار مداوالت الجمعية العامة
SA
املقراالجتماعي :
االستثنائية املنعقدة في  20سبتمبر
فاس
فتوح
عقبة شيماء رقم  67باب
 ،2022تقرر اعتماد النظام األسا�سي
السجل التجاري 17035 :
الجديد للشركة.
بموجب قرار الجمع العام
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االستثنائي املنعقدة في  8يونيو  ،2010التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3
فإن مسيري الشركة قرروا :
نوفمبر  2022رقم .844201
زيادة رأس املال بمبلغ 4.000.000
357P
درهم  5.000.000درهم،
تعديل املادتين  6و  7من النظام
LS ARCHITECTURE
األسا�سي للشركة ؛
شركة ذات مسؤولية محدودة
اعتماد النظام األسا�سي الجديد رأسمال الشركة  10.000 :درهم.
للشركة ،
املقراالجتماعي  410 :شارع محمد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الزرقطوني إقامة حمد رقم 1
التجارية بفاس بتاريخ 2010/6/18
الدارالبيضاء.
برقم .2010/1196
السجل التجاري رقم .513511 :
355P
تحويل مقرالشركة

DIAZTEX
SA

املقراالجتماعي :
عقبة شيماء رقم  67باب فتوح فاس
السجل التجاري 17035 :
بموجب قرار الجمع العام
االستثنائي املنعقدة في  31ديسمبر
 ،1999قرر مساهموا الشركة :
زيادة في رأس املال من 10.000
درهم إلى  1.000.000درهم ،تحويل
الشركة إلى شركة ذات مسؤولية
محدودة ؛

قرر الشريك الوحيد لشركة
 LS ARCHITECTUREبتاريخ
 2022/07/25التالي :
تحويل مقرالشركة من  410شارع
محمد الزرقطوني إقامة حمد رقم 1
الدار البيضاء إلى إقامة مهدي رقم
 3زنقة أبو الوقت الطابق  3رقم 9
بوركون  -الدارالبيضاء.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 2022/10/22تحت رقم .842573 :
358P

AFRIKAN LAGOM
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمال الشركة  99.900 :درهم.
املقراالجتماعي  :زاوية زنقة أسامة
ابن زيد زنقة اوفيرن عمارة فاميلية
الطابق  - 2الدار البيضاء

عدم حل الشركة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
لشركة  AFRIKAN LAGOMبتاريخ
 2022/08/31تقرر ما يلي :
عدم حل الشركة رغم أن مجموع
الخسائر املسجلة بالحسابات تفوق
 3/4رأسمالها.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية للدار البيضاء بتاريخ
 2022/10/18تحت رقم .841695
الشركة مسجلة بالسجل التجاري
تحت رقم .441351
359P

STE AFRIKAN LAGOM
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها  99.900 :درهم
مقرها االجتماعي  :زاوية زنقة اسامة
اين زايد زنقة اوفيرن عمارة فاميلية
الطابق  2الدارالبيضاء

تعيين مسيرللشركة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
لشركة  ،AFRIKAN LAGOMبتاريخ
 23سبتمبر  ،2022تقرر االتي :
تجديد تفويض تسيير الشركة
لكل من السيدة سلمى بن بوشتى
والسيد بيير فوجروز وذلك ملدة غير
محددة.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ
 18أكتوبر  ،2022تحت رقم
 ،481818الشركة مسجلة بالسجل
التجاري تحت رقم .441351
360 P
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الجريدة الرسمية

السيد كمال محمد 1000 ...
STE PROMAFRI
حصة بنسبة .% 100
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها  10.9000 :درهم
املدة  99 :سنة.
مقرها االجتماعي  17 :ساحة شارل
التسيير  :أسند الى السيد
كمال محمد بطاقته الوطنية رقم
نيكول الطابق  7الشقة رقم 2
.W182251
الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 285071 :
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
تعيين مسيرجديد
 31ديسمبرمن كل سنة.
قرر الشريك الوحيد لشركة
تم االيداع القانوني رقم 2132
 PROMAFRIبتاريخ  22سبتمبر والتقييد بالسجل التجاري رقم
 2022االتي :
 31727في املحكمة االبتدائية
قبول استقالة السيد جيرارد باملحمدية بتاريخ  31أكتوبر .2022
لالستخالص واالشارة
روسو من منصبه كمسيرللشركة.
362 P
تعيين السيد ليونيل أبو سطولو
كمسير جديد للشركة ملدة غير
STE IMPAXUS GROUP
محددة.
شركة ذات مسؤولية محدودة
تم االيداع القانوني باملحكمة
بشريك وحيد
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ
تاسيس شركة
 17أكتوبر  ،2022تحت رقم
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
.841602
 25 361 Pيوليو  ،2022تم تاسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك
وحيد خصائصها كالتالي :
STE KMGC
تسمية الشركة ،IMPAXUS :
CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة
SARL AU
بشريك وحيد.
تاسيس شركة
الغرض الرئي�سي  :تنظيم
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
باملحمدية بتاريخ  19أكتوبر  ،2022التظاهرات.
جميع أنشطة الخدمات بما في
تم وضع القانون االسا�سي لشركة
ذات املسؤولية املحدودة بشريك ذلك التدريب والدراسة واملساعدة
واملشورة وتطويرأدوات التدريب.
وحيد ذات املواصفات التالية :
املشورة والدع وتسيير أي نوع من
التسمية STE KMGC :
الشركات.
.CONSTRUCTION SARL AU
تسويق املعدات التكنولوجية.
الشكل القانوني  :شركة ذات
دراسة وتنفيذ جميع االعمال
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي  :الطريق الوطنية املتعلقة بالتكنولوجيا.
تكنولوجيا املعلوخات والشبكات.
رقم  9كلم  10اوالد سيدي عبد النبي
املقر االجتماعي  26 :شارع مرس
لبشالالت املحمدية.
موضوع الشركة  :مقاول في اعمال السلطان الدارالبيضاء.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
مختلفة او البناء.
راسمال الشركة  :حدد في مبلغ تسجيلها بالسجل التجاري.
راسمال الشركة  :حدد راسمال
 100.000درهم مقسمة الى 1000
حصة اجتماعية بقيمة  100درهم الشركة في  10.000درهم مقسمة الى
للواحدة موزعة على الشريك الوحيد  100حصة بقيمة  100درهم للحصة
الواحدة.
كالتالي :
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التسيير  :يسير الشركة السيد
مامادو با ،الحامل لبطاقة  االقامة
رقم .BK00238G
الشركة مسجلة بالسجل التجاري
تحت رقم  553357باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ
 23أغسطس .2022
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء.
363 P

STE ELYSEC
INTERNATIONAL

تحت عقد عرفي بتاريخ 26
سبتمبر  ،2022تم تاسيس شركة
باملواصفات التالية :
التسمية STE ELYSEC :
.INTERNATIONAL
املقر االجتماعي  49 :شارع أحمد
بركات الطابق االر�ضي رقم  3معاريف
الدارالبيضاء.
الهدف االجتماعي  :البرمجة
واالستشارات وأنشطة تكنولوجيا
معلوماتية أخرى.
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
التسيير  :السيدة .ILHAM IKBAL
الراسمال  20.000 :درهم.
االيداع القانوني  :املحكمة
التجارية بالدارالبيضاء.
السجل التجاري .561025 :
قصد النشرواالعالن

تعديل اجراءات ممارسة االدارة
العامة داخل الشركة وفصل مهام
رئيس مجلس االدارة واملدير العام،
وبالتالي :
سيتولى السيد آدم مارتن تايلور
من االن فصاعدا مهام رئيس مجلس
ادارة الشركة.
بناء على ذلك ،يتم تعيين السيد
محمد كباج أزيفار ،ذو الجنسية  
املغربية ،مديرا عاما للشركة ،بأثر
فوري وملدة  4سنوات ،أي الى غاية
الجمع العام املنعقد للموافقة على
البيانات املالية للسنة املنتهية في
 31ديسمبر .2025
تم االيداع القانوني بقلم املحكمة
االبتدائية  بالعيون بتاريخ  27اكتوبر
 ،2022تحت رقم .3165
االيداع
رئيس مجلس االدارة

365 P

STE CREDITINFO CHECKS
شركة مساهمة
راسمالها  15.108.400 :درهم
مقرها االجتماعي  :عمارة كازا
بيزنيس ،سانتر الطابق االول،
القطعة رقم  ،2تجزئة ماندارونا
 ،300سيدي معروف الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 394001 :
الدارالبيضاء

اعالن قانوني

364 P
عقب اجتماع الجمع العام غير
العادي للشركة املنعقد بتاريخ
STE FEED ALGAE MAROC
 12سبتمبر  2022واجتماع مجلس
شركة مساهمة
ادارة الشركة املنعقد بتاريخ 22
راسمالها  6.730.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :الحي االداري ،سبتمبر  ،2022تقرر ما يلي :
الزيادة من راسمال الشركة
تجزئة رقم  ،679أخفنيراملغرب
بمبلغ  4.500.000درهم لرفعه من
السجل التجاري رقم 22253 :
 15.000.000درهم الى 19.500.000
العيون
درهم ،من خالل تعويض املطالبات
اعالن قانوني
بموجب اجتماع مجلس ادارة السائلة واملستحقة الدفع التي
الشركة املنعقد في  26سبتمبر  2022تحتفظ بها   شركة CREDITINFO
 ،HOLDING MAROCمساهم في
تقرر :

الجريدة الرسمية
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 الشركة ،مما ادى الى انشاء واصدار
 45.000اسهم جديدة مرقمة من
 150.001الى  ،195.000مدفوعة
بالكامل عند االكتتاب ،بقيمة
اسمية  100درهم لكل منها ،تنسب
بالكامل الى شركة CREDITINFO
.HOLDING MAROC
التخفيض من راسمال الشركة
بدافع خسارة ،بمبلغ 4.500.000
درهم لخفضه الى مبلغ 15.000.000
درهم الستيعاب الخسائر املتراكمة،
وهذا بتقليص عدد االسهم ،عن
طريق تبادل  195.000سهم قائم
بقيمة  100درهم من القيمة االسمية
لكل منها ،مدفوعة بالكامل ،مقابل
 150.000سهم بنفس القيمة
االسمية.
الزيادة من راسمال الشركة
بمساهمة نقدية بمبلغ 108.400
درهم لرفعه  15.000.000درهم الى
 15.108.400درهم ،مما ادى الى
انشاء واصدار  1.084سهما جديدا 
مرقم من  150.001الى ،151.084
مدفوعة بالكامل عند االكتتب بقيمة
اسمية  100درهم لكل منها.
االحاطة علما باالنجاز النهائي
للعمليات لزيادة وخفض راسمال
الشركة.
اعادة صياغة النظام االسا�سي
للشركة.
تم االيداع القانوني بقلم املحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ فاتح
نونير  ،2022تحت رقم 844496
والتسجيل التعديلي بالسجل
التجاري بالدارالبيضاء بتاريخ فاتح
نونبر  ،2022تحت رقم .36219
االيداع
الرئيس التنفيذي

STE PATHE RABAT
شركة أسهم مبسطة
راسمالها  2.516.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :اقامة صباح،
عمارة اميلشيل رقم  5جر 7سيم
الرباط
السجل التجاري رقم 144275 :
الرباط

اعالن قانوني

قرر الشريك الواحد للشركة
بتاريخ  30سبتمبر  2022ما يلي :
تحويل الشركة الى شركة أسهم
مبسطة ذات شريك الوحيد SASU
وفقا الحكام القانون رقم 96-5
بصيغته املعدلة واملتممة.
إعادة صياغة النظام االسا�سي
للشركة وفقا لذلك.
تم االيداع القانوني بقلم املحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 27
اكتوبر  ،2022تحت رقم 129746
والتسجيل التعديلي بالسجل
التجاري بالرباط بتاريخ  27أكتوبر
 ،2022تحت رقم .8167
االيداع
الرئي�سي

367 P

STE O'BEST IMPORT
EXPORT

اعالن
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل في
 2سبتمبر  2022بسال ،قد تم وضع
القانون االسا�سي لشركة تحمل
الخصائص التالية :
التسمية STE O’BEST IMPORT :
.EXPORT SARL AU
الصفة القانونية  :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي  :مقاول العام،
استيراد وتصديروتجارة.
راسمال  100.000 :درهم مقسمة
الى  1000حصة من فئة  100درهم
 366 Pللحصة الواحدة مقسمة كما يلي :
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السيد املهدي زرقالة 1000
حصة.
مكتب رقم  ،64الدارالبيضاء
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس.
STE AUTHENTIC
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
ALUMINIUM
 31ديسمبرمن كل سنة ماعدا السنة
شركة محدودة املسوؤلية
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
راسمالها  100.000 :درهم
املقر االجتماعي  :زنقة عمر ابن
مقرالشركة  26 :شارع مرس
الخطاب رقم  58بطانة سال.
ل
السلطان الطابق االو رقم 3
التسيير  :السيد املهدي زرقالة.
تم االيداع القانوني بكتابة
صندوق البريد  41الدارالبيضاء
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
السجل التجاري رقم 522245 :
بسال  بتاريخ  7سبتمبر  ،2022تحت
التعريف الضريبي رقم 50643248 :
رقم .610
 368 Pتفويت حصص وتعيين مسيرجديد
بناء على قرار الجمع االستثنائي
العام املؤرخ  24يونيو  ،2022لشركة
STE GOLD SNAIL
SARL AU
 ،AUTHENTIC ALUMINIUMتم
طبقا للعقود املمضية بتاريخ تقريرما يلي :
 6اكتوبر  ،2022تم تحرير القانون
باع السيد محمد عمور حمزة الى
االسا�سي لشركة مسجلة بتاريخ
 13اكتوبر   ،2022ذات الخصائص شركة  500 MAE HOLDINGحصة
بقيمة  100درهم للحصة ،من 900
التالية :
الصفة القانونية  :شركة ذات حصة التي يملكها من راسمال شركة
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.AUTHENTIC ALUMINIUM .
الهدف االجتماعي  :منظم ادارة
تعيين السيد احمد املنجرة
املزارع.
السعدي كمسير ثاني لشركة
الراسمال  100.000 :درهم
مقسمة الى  1000حصة من فئة والحامل للجنسية املغربية املزداد
بتاريخ  ،1989/07/25رقم بطاقة
 100درهم للحصة.
املدة  99 :سنة ابتداء من التعريف  ،BK347679القاطن في
التأسيس النهائي.
 20زنقة املنارة لون شون الطابق
السنة املالية  :من فاتح يناير الى السفلي الدارالبيضاء.
 31ديسمبرمن كل سنة ماعدا السنة
تعديل املادة  7 ، 6و 17من النظام
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي  :عمارة  30شقة الداخلي للشركة.
تم االيداع القانوني بكتابة
رقم  8زنقة موالي احمد لوكيلي
الضبط باملحكمة التجارية
حسان الرباط.
التسيير  :السيد عماد همالي مسير بالدارالبيضاء ،بتاريخ  30أغسطس
وحيد للشركة.
 ،2022تحت الرقم .835920
تم االيداع القانوني لدى كتابة
تم التسجيل بالسجل التجاري
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط،
رقم التقييد بالسجل التجاري بتاريخ  30أغسطس  ،2022تحت
الرقم  28569من السجل الترتيبي.
.163789
370 P
369 P
ALLIANCE EXPERTISE

مقرها  :املعراج سنتر 301 ،شارع عبد املومن،
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ALLIANCE EXPERTISE
مقرها  :املعراج سنتر 301 ،شارع عبد املومن،
مكتب رقم  ،64الدارالبيضاء

STE NEGMAX
شركة محدودة املسوؤلية
راسمالها  500.000 :درهم
مقرالشركة  46 :زنقة الزرقطوني
الطابق الثالث شقة رقم 6
الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 451.245 :
التعريف الضريبي رقم 39450640 :

تغييراسم الشركة

بناء على الجمع االستثنائي العام
املؤرخ في  27يونيو  ،2022لشركة
 ،NEGMAXتم تقريرما يلي :
تغييراسم الشركة من NEGMAX
الى .SOTELEC MAROC
يترتب عن ذلك تعديل املادة  2من
النظام الداخلي.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية
بالدارالبيضاء ،بتاريخ  30أغسطس
 ،2022تحت الرقم .835921
تم التسجيل بالسجل التجاري
بتاريخ  30أغسطس  ،2022تحت
الرقم  28570من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير

371 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقرها  :املعراج سنتر 301 ،شارع عبد املومن،
مكتب رقم  ،64الدارالبيضاء

STE GROUPE AGRICOLE
DU SAHARA
شركة محدودة املسوؤلية
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  17 :زنقة ابن
خليقان ،بلجي سانترالدارالبيضاء

انشاء شركة محدودة املسؤولية

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20سبتمبر  ،2022تمت صياغة
القانون التاسي�سي لشركة محدودة
املسوؤلية خصائصها على النحو
التالي :

الجريدة الرسمية

اسم الشركة STE GROUPE :
.AGRICOLE DU SAHARA
نشاط الشركة  :يتجلى هدف
الشركة في املغرب أو في أي بلد آخر
في :
النشاط الزراعي.
القيام بأنشطة زراعية تتم نيابة
عن نفسه أو نيابة عن أطراف ثالثة،
واعداد االرض ،وعملية الحصاد،
والبذروالغرس ،ومعالجة املحاصيل،
ورش املحاصيل ،بما في ذلك جميع
انواع «االالت وتقليم أشجار الفاكهة
والكروم ومكافحة االفات فيما يتعلق
بالزراعة والحفاظ على االرا�ضي
الزراعية وتشغيل أنظمة الري
للزراعة.
استيراد وتصدير املنتجات
الزراعية ،والتسويق املحلي ،وكذلك
تصدير الحمضيات والفواكه وجميع
املنتجات الزراعية ،وتكييف وتعبئة
جميع املنتجات التجارية والزراعية.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة
في جميع الشؤون ،التجارية املرتبطة
باالشياء السالفة الذكر من خالل
انشاء شركات جديدة اووكاالت كيفما
كان نوعها أو عن طريق املساهمة.
وبصفة عامة كل العمليات
املالية ،العقارية ،التجارية املنقولة
أو الغير املنقولة والتي لها عالقة
مباشرة او غير مباشرة بهدف الشركة
والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.
الراسمال  :قيمته 100.000
درهم مقسم الى  1000حصة بقيمة
 100درهم للواحدة ،مسند منها
 300حصة الى السيد محمد بوكير
و 300حصة الى السيد عبد الحميد
بوكير  300حصة الى السيد رضوان
بوكير و 100حصة الى السيدة ايمان
شخمان.
مقر الشركة  46 :زنقة الزرقوطني
الطابق الثالث شقة رقم 6
الدارالبيضاء.
املدة  99 :سنة انطالقا من تاريخ
تسجيلها بالسجل التجاري.
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هيأة التسيير  :السيد محمد بوكير
والسيد عبد الحميد بوكير كمسيرين
للشركة ملدة غيرمحدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى STE GREEN PARK TANGER
شركة محدودة املسوؤلية
غاية  31ديسمبر.
االحتياطي القانوني  :حول االرباح
راسمالها  12.000 :درهم
تقتطع  % 5الجل صندوق االحتياطي مقرها االجتماعي  17 :زنقة خليقين
القانوني.
بلجي سنترالطابق االول ،الرقم 12
تم االيداع القانوني باملحكمة
الدارالبيضاء
التجارية بالدارالبيضاء بواسطة
السجل التجاري رقم 483593 :
املركز الجهوي لالستثمار لوالية
التعريف الضريبي رقم 47342559 :
الدارالبيضاء.
هبة الحصص التجارية
372 P
بناء على الجمع االستثنائي العام
ALLIANCE EXPERTISE
مقرها  :املعراج سنتر 301 ،شارع عبد املومن ،املؤرخ في  29يوليو  ،2022بمقر
مكتب رقم  ،64الدارالبيضاء
الشركة تم تقريرما يلي :
STE HALO CONSULTING
وهبت السيدة احسان بوكير الى
شركة محدودة املسوؤلية
أخيها السيد محمد بوكير  8حصص
بشريك وحيد
بقيمة  100درهم للحصة ،التي
راسمالها  10.000 :درهم
يملكها من راسمال شركة GREEN
مقرها االجتماعي  46 :زنقة
.PARK TANGER
الزرقطوني الطابق الثالث شقة
وهبت السيدة احسان بوكير الى
رقم  6الدارالبيضاء
أخيها السيد رضوان بوكير  8حصص
السجل التجاري رقم 535815 :
التعريف الضريبي رقم  51808259 :بقيمة  100درهم للحصة ،التي
نقل املقراالجتماعي
يملكها من راسمال شركة GREEN
بناء على قرار الشريك الوحيد .PARK TANGER
بتاريخ  19يوليو  2022تم تقرير
وهبت السيدة احسان بوكير الى
ما يلي :
أخيها السيد عبد الحميد بوكير 40
نقل املقراالجتماعي املوجود حاليا
زنقة الزرقطوني الطابق الثالث حصص بقيمة  100درهم للحصة،
في 46
شقة رقم  6الدارالبيضاء الى العنوان التي يملكها من راسمال شركة
.GREEN PARK TANGER
التالي :
زاوية شارع يعقوب املنصور
يترتب عن ذلك تعديل املادة  6و7
وزنقة خليل بكار الطابق السفلي من النظام الداخلي.
الدارالبيضاء.
تم االيداع القانوني بكتابة
يترتب عن ذلك تعديل املادة  4من الضبط باملحكمة التجارية
النظام الداخلي.
بالدارالبيضاء ،بتاريخ  20سبتمبر
تم االيداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة التجارية بالدا البيضاء ،2022 ،تحت الرقم .838231
ر
تم التسجيل بالسجل التجاري
تحت الرقم .841353
تم التسجيل بالسجل التجاري بتاريخ  30سبتمبر  ،2022تحت
بتاريخ  13اكتوبر  ،2022تحت الرقم الرقم  30785من السجل الترتيبي.
املسير
  ،33618من السجل الترتيبي.
374 P
373P
ALLIANCE EXPERTISE
مقرها  :املعراج سنتر 301 ،شارع عبد املومن،
مكتب رقم  ،64الدارالبيضاء

الجريدة الرسمية
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ALLIANCE EXPERTISE
مقرها  :املعراج سنتر 301 ،شارع عبد املومن،
مكتب رقم  ،64الدارالبيضاء

STE THE MADIA
شركة محدودة املسوؤلية
راسمالها  50.000 :درهم
مقرها الشركة  46 :زنقة الزرقطوني
الطابق الثالث شقة رقم 6
الدارالبيضاء

انشاء شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27يوليو  ،2022تمت صياغة
القانون التاسي�سي لشركة محدودة
املسوؤلية خصائصها على النحو
التالي :
اسم الشركة .STE THE MADIA :
نشاط الشركة  :يتجلى هدف
الشركة في املغرب أو في أي بلد آخر
في :
جميع االنشطة االعالمية على
االنترنيت.
جميع االنشطة في مجال
االتصاالت والتسويق من خالل
جميع وسائل االعالم وأي وسائط
تفاعلية.
أي عالقات صحفية وأنشطة
عالقات عامة.
أي نشاط لوكالة اعالنية ،وال سيما
تصميم وانتاج الحمالت االعالنية
وترويج املبيعات واالعالن في نقاط
البيع ،انشاء الجرافيك والفيديو
ونشاط االنتاج ثالثي االبعاد.
تنظيم أي حدث عام او خاص أو
جمعيات مثل العروض والحفالت
املوسيقية والندوات.
نشراملحتوى.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة
في جميع الشؤون ،التجارية،
املرتبطة باالشياء السالفة الذكر
من خالل انشاء شركات جديدة او
وكاالت كيفما كان نوعها او عن طريق
املساهمة.
وبصفة عامة كل العمليات
املالية ،العقارية ،التجارية املنقولة أو
الغيراملنقولة والتي لها عالقة مباشرة
او غيرمباشرة بهدف الشركة والقابلة

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
الراسمال  :قيمته  50.000درهم،
مقسمة الى  500حصة بقيمة 100
درهم للواحدة ،مسند منها 350
حصة الى السيد حمزة الذهبي و 150
حصة الى السيد يوسف الشاوي أبو
حجاج.
مقرالشركة  46 :زنقة الزرقطوني
الطابق الثالث شقة رقم 6
الدارالبيضاء.
املدة  99 :سنة انطالقا من تاريخ
تسجيلها بالسجل التجاري.
هيأة التسيير  :السيد يوسف
الشاوي ابو حجاج كمسير ملدة غير
محدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
غاية  31ديسمبر.
االحتياطي القانوني  :حول االرباح
تقتطع  % 5الجل صندوق االحتياطي
القانوني.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بواسطة
املركز الجهوي لالستثمار لوالية
الدارالبيضاء.
375 P
ALLIANCE EXPERTISE
مقرها  :املعراج سنتر 301 ،شارع عبد املومن،
مكتب رقم  ،64الدارالبيضاء

STE ONE WAY PLASTIC

شركة محدودة املسوؤلية
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  46 :زنقة
الزرقطوني الطابق الثالث شقة
رقم  6الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 535945 :
التعريف الضريبي رقم 51808299 :

تفويت حصص وتعيين مسيرجديد

بناء على الجمع العام االستثنائي
املؤرخ  5سبتمبر  ،2022لشركة  
 ،ONE WAY PLASTICتقرر
ما يلي :
باعت شركة MAE HOLDING
 ، 490حصة بقيمة  100درهم
للحصة ،الى السيد عادل املنجرة
السعدي من  490حصة التي تملكها
من راسمال شركة ONE WAY
.PLASTIC
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باع السيد احمد املنجرة السعدي
 10حصص بقيمة  100درهم
للحصة ،الى السيد عادل املنجرة
السعدي من  10حصص التي يملكها
من راسمال شركة ONE WAY
.PLASTIC
يترتب عن ذلك تعديل املادة  6و7
من النظام الداخلي.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية
بالدارالبيضاء ،بتاريخ  7اكتوبر
 ،2022تحت الرقم .840494
تم التسجيل بالسجل التجاري
بتاريخ  7اكتوبر  ،2022تحت الرقم
  33075من السجل الترتيبي.
376 P
ALLIANCE EXPERTISE
مقرها  :املعراج سنتر 301 ،شارع عبد املومن،
مكتب رقم  ،64الدارالبيضاء

STE HALO CONSULTING

شركة محدودة املسوؤلية
بشريك وحيد
راسمالها  10.000 :درهم
مقرها االجتماعي  46 :زنقة
الزرقطوني الطابق الثالث شقة رقم
 6الدارالبيضاء

انشاء شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 7فبراير  ،2022تمت صياغة
القانون التاسي�سي لشركة محدودة
املسوؤلية خصائصها على النحو
التالي :
اسم الشركة STE HALO :
.CONSULTING
نشاط الشركة  :يتجلى هدف
الشركة في املغرب أو في أي بلد آخر
في :
االستشارات في التسويق
واالتصال والعالقات العامة.
امكانية االعالن عن وسائل
الدعاية واالعالن بكافة صورها
الحالية من تيلفزيون ،راديو،
صحافة ،سينما ،لوحات اعالنية،
انترتيت الخ ..استجابة لطلبات
املعلنين املختلفة :

تقديم املشورة للمعلنين بشأن
االتصاالت واملشتريات الفضائية.
املشورة والتدريب واملساعدة
للمعلنين فيما يتعلق بانتاج
االعتمادات واملقطورات.
الشراء والبيع وأي شكل اخر
من أشكال االنتفاع بحق املؤلف
والحقوق املجاورة.
االستشارات والتدريب في مجال
التسويق واالنشطة التنظيمية
وجميع االنشطة ذات الصلة.
ادارة االتصاالت والحمالت
االعالنية بما في ذلك التسويق الرقمي
والتصوير الفوتوغرافي  والفيديو وأي
نشاط اتصال.
ادارة الصحافة والعالقات
العامة.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة
في جميع الشؤون ،التجارية املرتبطة
باالشياء السالفة الذكر من خالل
انشاء شركات جديدة أووكاالت كيفما
كان نوعها أو عن طريق املساهمة.
وبصفة عامة كل العمليات
املالية ،العقارية ،التجارية املنقولة أو
الغيراملنقولة والتي لها عالقة مباشرة
او غيرمباشرة بهدف الشركة والقابلة
لتسهيل رقيها وتحقيقه.
الراسمال  :قيمته  10.000درهم،
مقسمة الى  100حصة بقيمة 100
درهم للواحدة ،مسندة بكاملها
 الى السيدة هالة ابن لحسن.
مقرالشركة  46 :زنقة الزرقطوني
الطابق الثالث ،شقة رقم 6
الدارالبيضاء.
املدة  99 :سنة انطالقا من تاريخ
تسجيلها بالسجل التجاري.
هيأة التسيير  :السيدة هالة ابن
لحسن كمسيرة وحيدة ملدة غير
محدودة.
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
غاية  31ديسمبر.
ل
االحتياطي القانوني  :حو االرباح
تقتطع  % 5الجل صندوق االحتياطي
القانوني.

الجريدة الرسمية
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تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بواسطة
املركز الجهوي لالستثمار لوالية
الدارالبيضاء.
376Pمكرر
ALLIANCE EXPERTISE
مقرالشركة  :املعراج سنتر  301شارع
عبد املومن مكتب رقم 64
الدارالبيضاء

GLORIOUS CAFE
شركة محدودة املسؤولية
الرأسمال  750.000 :درهم
مقرها االجتماعي  17 :زنقة خليقين
بلجي سنترالطابق الثالث الرقم 20
الدارالبيضاء
املرقم بالسجل التجاري 345239
التعريف الضريبي 18747367

نقل املقراالجتماعي للشركة
بناء على قرار الشريك الوحيد
بتاريخ  26أبريل  2022بمقر الشركة
تم تقريرما يلي :
نقل املقر االجتماعي املوجود
حاليا في  17زنقة خليقين بلجي
سنتر الطابق الثالث الرقم  20الدار
البيضاء إلى العنوان التالي  17 :زنقة
خليقين بلجي سنتر متجر رقم  6الدار
البيضاء.
يترتب عن ذلك تعديل املادة  5من
النظام الداخلي.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  23يونيو  2022تحت
رقم .828911
تم التسجيل بالسجل التجاري
بتاريخ  23يونيو  2022تحت الرقم
 21691من السجل الترتيبي.
املسير

377 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقرالشركة  :املعراج سنتر  301شارع
عبد املومن مكتب رقم  64الدارالبيضاء

KC PROTECTION

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد
الرأسمال  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :حي ليساسفة
الزنقة  13الرقم  66الدارالبيضاء
االلفى
املرقم بالسجل التجاري 393405
التعريف الضريبي 24997928

نقل املقراالجتماعي للشركة

بناء على قرار الشريك الوحيد
بتاريخ  30أغسطس  2022تم تقرير
ما يلي :
نقل املقراالجتماعي املوجود حاليا
في حي ليساسفة الزنقة  13الرقم ا 66
االلفى الدار البيضاء إلى العنوان
التالي  :تجزئة اشراف صندوق البريد
 20230الدارالبيضاء.
يترتب عن ذلك تعديل املادة  4من
النظام الداخلي.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية للدار
البيضاء بتاريخ  13أكتوبر 2022
تحت رقم .841345
تم التسجيل بالسجل التجاري
بتاريخ  13أكتوبر  2022تحت الرقم
 33613من السجل الترتيبي.
املسير

378 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقرالشركة  :املعراج سنتر  301شارع
عبد املومن مكتب رقم  64الدارالبيضاء

IMPRIMERIE AJDIR

شركة محدودة املسؤولية
الرأسمال  5.500.000 :درهم
مقرالشركة  :تجزئة  73و  74الحي
الصناعي صندوق البريد 41
الدارالبيضاء
ي
املرقم بالسجل التجار 70245
التعريف الضريبي 1640515

استقالة مسير -تفويت حصص
تعيين مسيرجديد

21065

تم التسجيل بالسجل التجاري
تحول الشكل القانوني للشركة
بمقت�ضى عقد مؤرخ بتاريخ بتاريخ  6أكتوبر  2022تحت الرقم
 32861من السجل الترتيبي.
 3أكتوبر : 2022
باع السيد محمد العتيق بتاريخ
379 P
 3أكتوبر  2022إلى شركة IMMA
 38.428 HOLDINGحصة بقيمة
OB ELECTRONIQUE SA
 100درهم للحصة من 38.428
التبرع باألسهم
حصة التي يملكها من رأسمال شركة
قرر مجلس اإلدارة لشركة OB
.IMPRIMERIE AJDIR
 ELECTRONIQUE SAشركة
باعت السيدة جيزل كول بتاريخ
مساهمة رأسمالها 14.100.000
 3أكتوبر  2022إلى شركة IMMA
درهم مسجلة بالسجل التجاري رقم
 5.500 HOLDINGحصة بقيمة
 113749مقرها طريق  1029كلم 3
 100درهم للحصة من  5.500املنطقة الصناعية سيدي معروف
حصة التي تملكها من رأسمال شركة الدار البيضاء باجتماع بيوم 23
.IMPRIMERIE AJDIR
يونيو  2022بعد التبرع بـ 10.000
باعت السيدة ليليا العتيق بتاريخ سهم للسيد BUISSON BERNARD
 3أكتوبر  2022إلى شركة  ANDRE IMMAلنجله السيد BUISSON
 5.536 HOLDINGحصة بقيمة  JEAN BERNARD ANDREوفقا
 100درهم للحصة من  5.536للمادة  11من النظام األسا�سي الذي
حصة التي تملكها من رأسمال شركة ينص على حرية نقل األسهم من
.IMPRIMERIE AJDIR
حامل األسهم إلى ذريته ،اإلحاطة
باع السيد اسماعيل العتيق علما بالتبرع وتأكيد الحصول النهائي
بتاريخ  3أكتوبر  2022إلى شركة لهذه العملية.
 5.536 IMMA HOLDINGحصة
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
بقيمة  100درهم للحصة من  5.536الضبط باملحكمة التجارية بالدار
حصة التي يملكها من رأسمال شركة البيضاء يوم  27أكتوبر  2022تحت
رقم .843759
.IMPRIMERIE AJDIR
بمقت�ضى مقتطف وبيان
بناء على الجمع االستثنائي العام
مجلس اإلدارة
املؤرخ في  3أكتوبر  2022تم تقرير
380 P
ما يلي :
تعديل املادتين  6و  7من النظام
AMC AGRO
الداخلي للشركة.
SARL
تحويل الشكل القانوني للشركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية
إلى شركة محدودة املسؤولية ذات
محدودة
شريك وحيد.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
استقالة السيد محمد العتيق من البيضاء بتاريخ  28سبتمبر 2022
مهامه كمسيرللشركة.
واملسجل بها تم تأسيس شركة ذات
تعيين السيد محمد علي مشيش مسؤولية محدودة :
العالمي كمسير للشركة ملدة غير
التسمية .AMC AGRO :
محددة.
الشكل  :شركة ذات مسؤولية
تم اإليداع القانوني بكتابة محدودة.
الضبط باملحكمة التجارية للدار
املقر االجتماعي  8 :زنقة علي عبد
البيضاء بتاريخ  6أكتوبر  2022تحت الرزاق إقامة بالن سيال الطابق 2
رقم .840399
الدارالبيضاء.

الجريدة الرسمية
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املوضوع  :مساهمة قابضة
.HOLDING
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة
في جميع الشركات أو املقاوالت ذات
نفس املوضوع أو ذات صلة بأي شكل
مهما كان.
وبشكل عام جميع العمليات من
أي نوع قد تم إجراؤها بشكل مباشرأو
غير مباشر كليا أو جزئيا في املواضيع
املذكورة أعاله والتي قد تعزز وتسهل
وتطور نشاط الشركة.
الشركاء :
السيد شكيب لعلج ذو الجنسية
املغربية والحامل للبطاقة الوطنية
رقم  BK8094املقيم بالدارالبيضاء 2
زنقة بوارغيي انفا.
السيد محمد لعلج ذو الجنسية
املغربية والحامل للبطاقة الوطنية
رقم  BE444829املقيم بالدارالبيضاء
زنقة  DETROITدوبنما فيال نعيم عين
الذئاب.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة بمبلغ  15.000درهم متكون
من  150حصة اجتماعية مبلغ كل
واحدة منها  100درهم كلها مكتتبة
ومؤداة من طرف الشركاء بما يتناسب
مع الشركاء على النحو التالي :
السيد شكيب لعلج  127حصة.
السيد محمد لعلج  23حصة.
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء من
تقييد الشركة بالسجل التجاري.
التسيير  :تسير الشركة ملدة غير
محددة من طرف السيد شكيب لعلج
ومحمد لعلج واللذان يتوفران على
الصالحيات الكاملة للتصرف باسم
الشركة املنصوص عليها بالقانون
والنظام األسا�سي للشركة.
تلتزم الشركة بشكل قانوني
بالتوقيع املنفصل لكل من مسيريها.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء وتم تسجيلها بالسجل
التجاري تحت رقم .559973
بمقت�ضى مقتطف
وبيان املسير

TB DISTRIBUTION

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
 47شارع لالالياقوت الطابق
الخامس  -الدارالبيضاء

تصفية الشركة
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 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار
البيضاء يوم  3أكتوبر  2022تحت
رقم .839704
من أجل اإليجازوالبيان

383 P

 - 1بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ في الدار البيضاء
بتاريخ  30سبتمبر  2022لشركة
IDOU CONFECTION
 TB DISTRIBUTIONش.م.م ذات
SA
الشريك الوحيد تقرر ما يلي :
شركة مساهمة
تصفية الشركة.
رأسمالها  8.350.000درهم
تعيين السيد بوعال رشيد
املقراالجتماعي  :الدارالبيضاء 9
لتصفية الشركة.
ممردي �سي
حدد املقر االجتماعي لتصفية
السجل التجاري رقم 54.901
الشركة في العنوان التالي  47 :شارع
تجديد انتداب املتصرفين
لال الياقوت الطابق الخامس  -الدار
بمقت�ضى مداوالت الجمعية العامة
البيضاء.
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة العادية بتاريخ  30يونيو  2022تقرر
الضبط لدى املحكمة التجارية تجديد انتداب املتصرفين ملدة 6
بالدار البيضاء بتاريخ فاتح نوفمبر سنوات وهم :
 2022تحت رقم .844072
السيد محمد إدولحيان.
بي ــان مختصر
السيد ابراهيم إدولحيان.
382 P
السيدة نادية إدولحيان.
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
IRIS DISTRIBUTION
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
SARL AU
البيضاء يوم  22سبتمبر  2022تحت
شركة ذات مسؤولية محدودة
رقم .838526
بشريك وحيد
من أجل اإليجازوالبيان
رأسمالها  100.000درهم
384 P
مقرها االجتماعي  88 :زنقة ميشيل
دولبيطال الصخور السوداء
NISSAA MIN AL MAGHRIB
الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 98.379
SARL
تجديد انتداب املسير
شركة ذات مسؤولية محدودة
بتاريخ  24يونيو  2022الشريك
رأسمالها  4.650.000درهم
الوحيد لشركة IRIS DISTRIBUTION
املقراالجتماعي  17 :شارع أنفا
انتهاء انتداب
ش.م.م ش.و عاين
الطابق األول الشقة رقم 1
املسير السيد عادل زيادي منذ السنة
الدارالبيضاء
املالية التي تنتهي في  31ديسمبر
السجل التجاري رقم 105669
 2020صادق للضرورة على القرارات
تجديد انتداب املسيران
التي اتخذت منذ ذلك التاريخ وإبراء
بمقت�ضى مداولة الجمعية العامة
ذمته كاملة ونهائية النتدابه.
الشريكالوحيدقررتجديدانتداب العادية بتاريخ  29يونيو 2022
املسير السيد عادل زيادي ملدة  3للشركة املسماة NISSAA MIN
سنوات إلى غاية السنة املالية التي  AL MAGHRIB SARLتقرر تجديد
 381 Pستنتهي في  31ديسمبر .2023
انتداب املسيران ملدة  3سنوات وهم :

السيد مجيد اليعقوبي.
السيد خالد بزيد.
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء يوم  6أكتوبر  2022تحت
رقم .840394
من أجل اإليجازوالبيان

385 P

JASMINE STORE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  20.000درهم
املقراالجتماعي  16 :زنقة جعفرابن
عطية (بوركون) الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 438669

استمرارنشاط الشركة

بتاريخ فاتح سبتمبر  2022الشريك
الوحيد للشركة املسماة JASMINE
 STOREش.م.م قرر استمرار نشاط
الشركة بالرغم من الخسائر التي
تجاوزت ( )3/4من رأسمال الشركة.
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء يوم  4أكتوبر 2022
تحت رقم .840145
من أجل اإليجازوالبيان

386 P

HOLDING PASSERELLES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
رأسمالها  42.900.000درهم
املقراالجتماعي  :زنقة سمية إقامة
شهرزاء  3الطابق  5الرقم 22
املعاريف الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 291927

استمرارنشاط الشركة

بتاريخ فاتح سبتمبر  2022الشريك
الوحيد للشركة املسماة HOLDING
 PASSERELLESش.م.م قرر استمرار
نشاط الشركة بالرغم من الخسائر
التي تجاوزت ( )3/4من رأسمال
الشركة.

الجريدة الرسمية
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 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار
البيضاء يوم  5أكتوبر  2022تحت البيضاء يوم  29سبتمبر  2022تحت
رقم .839466
رقم .840279
من أجل اإليجازوالبيان

387 P

ARABMAG

من أجل اإليجازوالبيان

389 P

DAR ARRIZK

SARL D’AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  500.000درهم
املقراالجتماعي  :عمارة زينب تجزئة
التوفيق طريق سيدي معروف
الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 213939

SARL D’AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  3.800.000درهم
املقراالجتماعي  :عمارة تفروتي كلم
 7.5طريق الرباط عين السبع
الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 137141

قرر الشرك الوحيد لشركة
 ARABMAGش.م.م ش.و بتاريخ
فاتح سبتمبر  2022استمرار نشاط
الشركة بالرغم من الخسائر التي
تجاوزت ( )3/4من رأسمال الشركة.
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء يوم  26سبتمبر
 2022تحت رقم .838947

قرر بتاريخ فاتح سبتمبر
 2022ممثل شركة HOLDING
 HOTELIEREش.م.م الشريد الوحيد
لشركة  DAR ARRIZKش.م.م
استمرار نشاط الشركة بالرغم من
الخسائر التي تجاوزت ( )3/4من
رأسمال الشركة.
 - 2تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء يوم  29سبتمبر
 2022تحت رقم .839465

استمرارنشاط الشركة

من أجل اإليجازوالبيان

388 P

استمرارنشاط الشركة

من أجل اإليجازوالبيان

SOCIETE IMMOBILIERE
TAY

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  9.120.000درهم
املقراالجتماعي  :عمارة تفروتي كلم
 7.5طريق الرباط عين السبع
الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 310571

390 P

ديوان األستاذ محمد سدادي
موثق بوجدة
 6شارع االستقالل إقامة فائزة الطابق الثاني
وجدة

شركة CLINQUE IBN SINA
 ESTش.ذ.م.م

الرأسمال االجتماعي 5.080.000 :
دهم
استمرارنشاط الشركة
املقراالجتماعي تجزئة لعلج قطعة
بتاريخ فاتح سبتمبر  2022قررت  13طريق سيدي يحيى شارع الحسن
الجمعية العامة غير العادية لشركة
اثاني وجدة
SOCIETE IMMOBILIERE TAY
تفويت حصص اجتماعية
ش.م.م استمرار نشاط الشركة
تعديل القانون األسا�سي
بالرغم من الخسائر التي تجاوزت
تعيين مسيرجديد
تحيين القانون األسا�سي
( )3/4من رأسمال الشركة.

بمقت�ضى عقد توثيقي حرره
األستاذ محمد سدادي موثق بوجدة
بتاريخ  14و  18أكتوبر  2022فإن
السيد عكاشة زهراوي الشريك
الوحيد للشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك وحيد املسماة
 CLINQUE IBN SINA ESTرأسمالها
االجتماعي  5.080.000درهم ومقرها
االجتماعي تجزئة لعلج قطعة 13
طريق سيدي يحيى شارع الحسن
الثاني وجدة قرر ما يلي :
تفويت حصص اجتماعية :
تفويت جزء من الحصص
االجتماعية املقدرة بـ  14920حصة
من أصل  50800حصة اجتماعية
من فئة  100درهم للحصة الراجعة
للسيد عكاشة زهراوي في الشركة
املذكورة لفائدة السادة رشيد عزيزي
ومحمد مهدي وعلي العابد العالوي.
تعديل النظام األسا�سي :
نتيجة لتفويت الحصص فإن
املادة  7من النظام األسا�سي املتعلقة
برأس املال قد تغيرت على النحو
التالي :
املادة  : 7رأس املال االجتماعي :
أصبحت املادة  7من النظام
األسا�سي املقابل لرأس املال على
النحو التالي :
حدد رأسمال الشركة في مبلغ
 5.080.000درهم مقسما لـ 50.800
حصة من فئة  100درهم يتم
تخصيصها للشركاء بالنسب التالية :
السيد رشيد عزيزي  2540حصة.
السيد محمد مهدي  4445حصة.
السيد علي العابد العالوي 7935
حصة.
السيد عكاشة زهراوي 23880
حصة.
املجموع  50800 :حصة.
التسيير :
نتيجة الستقالة السيد عكاشة
زهراوي بصفته مسير الشركة قرر
شركاء الشركة تسمية السيد رشيد
عزيزي كمسير جديد والسيد حمد
مهدي كمساعد مسيرملدة غيرمحددة
وهذا باتفاق بين الشركاء وبالتالي تم
تعديل املادة املتعلقة باإلدارة.

21067

وكذا تحيين القانون األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
لدى املحكمة التجارية بوجدة في
 28أكتوبر  2022تحت رقم .3227
للخالصة اإلشارة
األستاذ محمد سدادي

392 P

شركـة DELIMA

تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة
محـدودة بشريك وحيد

بمقت�ضى عقـد عرفـي بتاريـخ
 29سبتمبر  2022تـم وضع القانـون
األسا�سي لشركـة ذات مسؤوليـة
محدودة بشريك وحيد التي
خصائصها كالتالـي :
التسميـة  :شركـة «»DELIMA
ش.م.م بشريك وحيد.
الهدف :
أعمال النجارة والخشب والكوريان.
مقاولة أشغال البناء املختلفة.
أعمال الديكور و التصميم.
املقـر االجتمــاعي  :حي العدير
تجزئة النهضة  1رقم  399وزان.
املـ ــدة  99 :سنـة ابتـداء من تـاريـخ
تأسيسهـا.
رأس امل ــال  100.000.00 :درهم
مجزأ إلى  1000حصة من فئـة 100
درهم محررة كلها
في اسم السيد أمين ابوزير 1000
حصة.
السنــة املاليــة  :من فــاتح ين ــاير إلى
 31ديسمبرمن كل سن ــة.
التسيي ـ ــر  :تسير الشركة من
طرف السيـد أمين ابوزير ملـدة غير
محددة مع جميع الصالحيات لتسيير
الشركة.
األرب ـ ــاح  :بعد تحديـد األربـاح
الصافيةتقتطع5%لتكويناالحتياطي
القانونـي.
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بـوزان
بتـاريخ  24أكتوبر  2022تحـت عـدد
 3780السجل التجاري رقم .2015
393 P

الجريدة الرسمية

21068

شركـة IQRAA NOUR PRIVE

STE MIT SAFI MOROCCO

ديوان األستاذ بنعزو زينب
موثق بسال

تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة
محـدودة

 4زنقة اخالفة الرمل سال

بمقت�ضى عقـد عرفـي بتاريـخ CLINIQUE NATIONS UNIES
 SARLش.م.م
 3أكتوبر  2022تـم وضع القانـون
األسا�سي لشركـة ذات مسؤوليـة
محدودة التي خصائصها كالتالـي :
التسميـة  :شركـة «IQRAA
 »NOUR PRIVEش.م.م.
الهدف :
تعليم اللغات.
تدريس دورات املعلوماتية.
الدعم املدر�سي.
املقـر االجتمــاعي  :مركز زومي
تجزئة الشام  1اقليم 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 محمد الزياني  450حصة.
السيد عبد املغيت الحسيك 450
حصة.
املجموع  900حصة	 .
السنــة املاليــة  :من فــاتح ين ــاير إلى
 31ديسمبرمن كل سن ــة.
التسيي ـ ــر  :تسير الشركة من
طرف السيـدين محمد الزياني و عبد
املغيت الحسيك ملـدة غير محددة مع
جميع الصالحيات لتسييرالشركة.
األرب ـ ــاح  :بعد تحديـد األربـاح
الصافية تقتطع  5%لتكوين
االحتياطي القانونـي.
تـم اإليـداع القـانوني بكتـابـة
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بـوزان
بتـاريخ  21أكتوبر  2022تحـت عـدد
 3779السجل التجاري رقم .2013
394 P

شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأسمال االجتماعي 12.500.000
حصة.
املقراالجتماعي  :الرباط أكدال زاوية
زنقة ابو درب وابن حنبل
بمقت�ضى عقد توثيقي بديوان
األستاذة بنعزو زينب موثق بسال
بتاريخ  7و  13أكتوبر  2022أعط
السيد مسرور احمد جزء من أسهمه
وهي  2.318سهم بـ  100درهم للواحد
اخذت من  9.267/125.000في
شركة NATIONS

CLINIQUE

 UNIES SARLصاحبة الرأسمال
االجتماعي

12.500.000

ومقرها

االجتماعي
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درهم
بالرباط

اكدال زاوية زنقة ابو درب وابن حنبل
للسيدة مسرورفاطمة الزهراء.
بمقت�ضى عقد بتاريخ  13أكتوبر
 2022لقد تم االعتراف واملوافقة
على إعطاء األسهم  :تنازل الشركاء
على اعطاء األسهم  2.318سهم بـ
 100درهم للواحد التي يملكها السيد
مسرور احمد والتي تم الحصول عليها
من طرف السيدة مسرور فاطمة
الزهراء.
تم اإليداع القانوني بمكتب
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  2نوفمبر  2022تحت رقم
.129916
للخالصة والبيان
ديوان األستاذ بنعزو زينب

395 P

SARL AU
CAPITAL : 300.000 DHS
SIEGE SOCIALE : IM ATRIUM
N°374 LOTISSEMENT
MANAZYL AL MAYMOUNE
BD ABDELMOUMEN
CASABLANCA
RC N° : 319577
ICE N° : 001560114000045

تغييراملدير

بموجب محضر قرار املساهم
الوحيد بتاريخ  30أغسطس ،2022
تقرر ما يلي :
اقرارباستقالة السيد AKIYOSHI
 ،TSUGSمن منصبه كمديرللشركة.
تعيين    HIROMITSUكمدير
جديد للشركة.
صالحيات الشكليات.
تم االيداع القانوني بالسجل
التجاري بالدارالبيضاء بتاريخ 26
اكتوبر  ،2022تحت رقم .843089
396 P

STE JNANE CAFE

ش م م بشريك وحيد
الرأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي 39 :إقامة سيكونص
 3عمارة  39محل  65والد مطاع
تمارة
بمقت�ضى القرار املؤرخ بتاريخ 14
اكتوبر  ،2022قرر الشريك الوحيد
لشركة «  »JNANE CAFEش م م
بشريك وحيد ما يلي   :
تصفية شركة «»JNANE CAFE
ش م م بشريك وحيد اتباعا للمسطرة
القانونية  الجاري بها العمل وتسمية
السيد  :أمين بنيس طالب كمصفي
للشركة و تم تحديد مقر التصفية
ب  39 :إقامة سيكونص  3عمارة 39
محل  65والد مطاع تمارة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالرباط   بتاريخ فاتح نونبر
 ،2022تحت رقم .129889
397 P

STE BARAKAT FINANCE
SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
الرأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  183:شارع ولي
العهد ،مركز NREAرقم  ،13طنجة.
بمقت�ضى القرار املؤرخ بتاريخ 26
سبتمبر  ،2022قرر الشريك الوحيد
لشركة BARAKAT FINANCE
 ،SOLUTIONش م م بشريك وحيد
مايلى :
نقل املقر التجاري لشركة
BARAKAT FINANCE SOLUTION
ش م م بشريك وحيد من   :
 183شارع ولي العهد ،مركز
 NREAرقم  ،13طنجة.
إلى  4زنقة واد زيز ،الطابق الثالث
شقة رقم  ،7أكدال الرباط.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25اكتوبر
 ،2022تحت رقم  .258012
398 P

STE EDUCATION
DEVELOPEMENT AND
NEW INFORMATION
TECHNOLOGY
«»EDNIT
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :تجزئة الخيام
 396-6و 397الطابق االول شقة
رقم  1املنصور الذهبي تمارة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 5سبتمبر  2022واملسجل بتاريخ 29
سبتمبر  2022بالرباط ،قرر شركاء
الشركة ما يلي :
تفويت  500حصة اجتماعية من
فئة  100درهم للحصة من طرف
السيد املصطفى بوصوف للسيدة
ايمان مخفي.
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وبالتالي تصبح السيدة إيمان
مخفي الشريكة الوحدية في الشركة
ويصبح التقسيم الجديد لراسمال
الشركة كما يلي :
السيدة ايمان مخفي 100.000 ...
درهم.
املجموع  100.000 ...درهم.
تغيير الصفة القانونية للشركة
لتصبح  :شركة ذات مسؤولية
محدودة وذات شريكة وحيدة.
استقالة السيد املصطفى
بوصوف الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  ،VA109097من مهمته
كمسيرللشركة مع االبراء.
تعيين السيدة إيمان مخفي،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،VA106738كمسيرة وحيدة
للشركة ملدة غيرمحدودة.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ فاتح نونبر  ،2022تحت رقم
 .129838السجل التجاري رقم
.116553
399 P

STE EDUCALL MELIOREM

SARL
تبعا للجمع العام االستثنائي في
املقر االجتماعي للشركة محدودة
املسؤولية قرر شركاؤها ما يلي :
قررت السيدة ندى بوزيد بيع
 2500حصة اجتماعية التي تملكها
للسيد ياسين التيال.
استقالة السيدة ندى بوزيد من
ادارة الشركة واستمرارالسيد ياسين
التيال مديرا في الشركة.
تغيير الشكل القانوني  :من
شركة محدودة املسؤولية الى شركة
محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
تغيير املقر االجتماعي ل  :اقامة
الزيتون عمارة  2الشقة رقم  16حي
اشماعو سال.
تم االيداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح نونبر
 ،2022تحت الرقم .129844
400 P
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املقر االجتماعي  :رقم  30شقة 8
STE AZ CAR
زنقة موالي احمد الوكيلي حسان
SARL
SARL AU
DISSOLUTION
الرباط.
شركة ذات مسؤولية محدودة
طبقا للجمع العام االستثنائي
التسيير  :السيد يوسف بلكبير
بشريك واحد
الذي تم باملقر االجتماعي للشركة لفترة غيرمحددة.
رأسمالها  20.000 :درهم
محدودة املسؤولية   STE AZ CAR
رقم التقييد بالسجل التجاري :
املقر االجتماعي 46 :شارع عقبة
 .SARL AUقرر ما يلي :
.163713
الشقة رقم  2اكدال الرباط.
انحالل الشركة.
402 P
حل الشركة.
تعيين املصفي عازم ياسر الساكن
تبعا ملا جاء في محضر الجمع
بقطاع  7اقامة الكرم تجزئة  9الشقة
STE AMENAGEMENT
العام االستثنائي املنعقد باملقر
رقم  13حي الرياض الرباط.
 TRAVAUX PROFESSIONNELاالجتماعي بتاريخ  19ابريل 2022
مقر التصفية حدد بالعنوان
تقرر ما يلي:
SARL AU
التالي قطاع  7اقامة الكرم تجزئة 9
حل الشركة ابتداء من  19ابريل
تاسيس شركة
الشقة رقم  13حي الرياض الرباط.
.2022
تأسيس شركة
تم االيداع القانوني باملحكمة
منح السيد CHANTEPERDIX
اسم الشركة STE :
التجارية بالرباط بتاريخ  28أكتوبر
 THIBAULT GUILLAUMEابراء تاما
AMENAGEMENT TRAVAUX
 ،2022تحت رقم 129781
و دون تحفظ من تاريخ بداية نشاط
.PROFESSIONNEL SARL AU 401 P
الشركة حتى يومنا هذا.
تاريخ تسجيل العقد العرفي في :
تعيين مكان التصفية بالعنوان
STE Y.B ROUCHAN
 28سبتمبر  ،2022بالرباط .والتي التالي  46 :شارع عقبة الشقة رقم 2
تحمل الخصائص التالية :
SARL AU
اكدال الرباط.
تأسيس شركة
الهدف االجتماعي  :أعمال
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالرباط في  03نونبر 2022
اسم الشركة  STE Y.B :مختلفة.
.ROUCHAN SARL AU
راسمال الشركة  100.000 :درهم تحت رقم .129976
   وهذا بمثابة مقتــطف وب ــيان  .
تاريخ تسجيل العقد العرفي في نقدا ،وهي تمثل  1000حصة من فئة
404 P
 13 :اكتوبر  2022بالرباط .والتي  100درهم للحصة الواحدة.
تحمل الخصائص التالية :
ملكية حصص املشاركة هي :
STE JMLB SERVICE
الهدف االجتماعي  :تجارة،
السيد مصطفى مويسة 1000 ...
MULTIPLE.TD
استيراد وتصدير االجهزة االلكترونية حصة أي  100.000درهم.
SARL
ومنتجات تجميل.
املدة  99 :سنة ابتداء من
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمال الشركة  100.000 :درهم
التاسيس النهائي.
رأسمالها  10.000درهم
مقدا ،وهي تمثل  1000حصة من
املقراالجتماعي :رقم  19رأس
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
فئة  100درهم للحصة الواحدة.
الشجرة سال
 31ديسمبرمن كل سنة ماعدا السنة
ملكية حصص املشاركة هي :
حل الشركة
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
السيد يوسف بلكبير 600 ...
تبعا ملا جاء في محضر الجمع
املقر االجتماعي  :رقم  30شقة
حصة أي  60.000درهم.
رقم  8زنقة موالي احمد الوكيلي العام االستثنائي املنعقد باملقر
السيد عايدة بومليل 400 ...
االجتماعي بتاريخ  30يونيو 2022
حسان الرباط.
حصة أي  40.000درهم.
تقرر ما يلي:
مويسة
مصطفى
 :السيد
التسيير
املدة  99 :سنة ابتداء من
حل الشركة ابتداء من
لفترة غيرمحددة.
التاسيس النهائي.
 30يونيو.2022
رقم التقييد بالسجل التجاري :
السنة املالية  :من فاتح يناير الى
منح السيد مروان الجنيوي ابراء
 31ديسمبرمن كل سنة ماعدا السنة .163703
تاما و دون تحفظ من تاريخ بداية
االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 403 Pنشاط الشركة حتى يومنا هذا.
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تعيين مكان التصفية بالعنوان
التالي  :رقم  19رأس الشجرة سال.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية بسال في  01نونبر 2022
تحت رقم .39902

وهذا بمثابة مقتــطف وب ــيان

405 P

SGRH GROUPE

SARL AU
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  56 :ممرموالي
يوسف الطابق الثالث رقم 14
الدارالبيضاء

تفويت الحصص

بمقت�ضى مداوالت بتاريخ
 11اكتوبر  2022إن الجمعية العامة
غيرالعادية قد قررت :
تفويت  500حصة من طرف
السيد دعنون هشام  لصالح السيد
البوشيخي رشيد.
تغيير الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة.
إخضاع الشركة للتوقيع الفردي
للسيد السيد دعنون هشام  او
السيد البوشيخي رشيد.
وضع قانون جديد مرفق بما سبق
من التعديالت.
اإليداع القانوني :
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ  31اكتوبر
 2022تحت رقم .843992
406 P

AMCHATEX

ذات مسؤولية محدودة
زنقة العيون رقم  1372حي الرحمة،
سال

التصفية النهائية

بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ بسال
يوم  12أكتوبر  ،2022قرر شركاء
 AMCHATEXشركة ذات مسؤولية
محدودة في تصفية ما يلي :
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اإليداع القانوني  :تم لدى كتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال
يوم  21يوليو  ،2022تحت رقم
.39885
409 P

املصادقة على حسابات التصفية
لشركة وكذلك القرارات املتخذة
من طرف السيدة مرني عبد الحكيم
كمصفي للشركة ومنحه إبراء تام
ونهائي على التسيير.
إتمام أشغال التصفية وإعالن
ائتمانية االتجاه الصحيح
شركة مصفاة نهائيا.
عمارة  16شقة رقم  8زنقة تونس م ج مكناس
اإليداع القانوني تم بالسجل
SO AGRI BIO IMEX
التجاري لدى املحكمة االبتدائية
SARL AU
بسال.
تأسيس شركة
تحت الرقم  39880يوم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26أكتوبر .2022
 18أكتوبر  ،2022تم تأسيس شركة
 407 Pذات املسؤولية املحدودة للشريك
الوحيد باملواصفات التالية :
DIVEREM
التسمية  :شركة صو اكري بيو
ذات مسؤولية محدودة
ايمكس ش ذ م م ش و.
.SO AGRI BIO IMEX SARL AU
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املقر االجتماعي  :حي احميميد 1
املؤرخ في  12سبتمبر  ،2022تم
تحويل املقر االجتماعي الحالي اكوراي اقليم الحاجب.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
للشركة من سعيد حجي رقم 1043
سال ،إلى شارع مصر األمانة متجر درهم مقسمة إلى  1000حصة
رقم  01الرباط وتحيين املادة رقم  4اجتماعية بقيمة  100درهم لكل
حصة واحدة.
من القانون االسا�سي.
السيد سيدي محمد احاجي
تم اإليداع القانوني باملحكمة املزداد في فاتح أكتوبر  1970الحامل
االبتدائية بسال بتاريخ  27أكتوبر لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 ،2022تحت رقم .39882
 383191دال.
408 P
الهدف  :االستغالل الفالحي،
التصديرواالستيراد ،االتجار.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
STRANEGO
تسجيلها لدى مصلحة السجل
شمم
رقم  21زنقة كلميمة مجد لعيايدة التجاري باملحكمة التجارية باستثناء
حاالت التمديد أو الحل املسبق
سال
املنصوص عليه قانونا أو في القانون
حل مسبق للرشكة
بتاريخ  21يوليو  ،2022قرر االسا�سي للشركة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
شركاء شركة  STRANEGOش م م
فاتح يناير إلى متم شهر ديسمبر من
ما يلي :
املصادقة على حسابات الشركة كل سنة.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
املنتهية  31ديسمبر  ،2021منح إبراء
السيد سيدي محمد احاجي املزداد
تام ونهائي للمسيرعلى تسييره.
لشركة في فاتح أكتوبر  1970الحامل لبطاقة
املسبق
الحل
 STRANEGOش م م إبتداء من التعريف الوطنية رقم  383191دال.
األرباح  :تقسم األرباح وفقا
يوم  21يوليو  ،2022وتحديد مكان
للحصص االجتماعية التي يملكها
التصفية باملقراالجتماعي.
تعيين السيد الحاج الهياللي كل شريك داخل الشركة بعد خصم
كم�صي لشركة  STRANEGOش م م .جميع املصاريف القانونية.

اإليداع القانوني  :تم باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  3نوفمبر
 ،2022رقم السجل التجاري :
.57543
410 P

باريام

رأس املال  100.000 :درهم
متجررقم  3عمارة  18تجزئة
لقصبة ،تمارة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 18أغسطس  ،2022قرر الشريك
الوحيد للشركة باريام ما يلي :
الحل املسبق للشركة ابتداء من
 18أغسطس .2022
تعيين السيد مصطفى بوكبش
مصفي للشركة.
تحديد مقر التصفية في العنوان
التالي متجر رقم  3عمارة  18تجزئة
لقصبة ،تمارة.
تم اإليداع القانوني لدى محكمة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
بتاريخ  28أكتوبر  ،2022تحت رقم
.129779
411 P

بارفيميار

راس املال  100.000 :درهم
متجررقم  2عمارة  18تجزئة
لقصبة ،تمارة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 18أغسطس  ،2022قرر الشريك
الوحيد للشركة بارفيميام.
الحل املسبق للشركة ابتداءا من
 18أغسطس .2022
تعيين السيد مصطفى بوكبش
مصفي للشركة.
تحديد مقر التصفية في العنوان
التالي :
متجر رقم  2عمارة  18تجزئة
لقصبة تمارة.
تم اإليداع القانوني لدى محكمة
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط
 28أكتوبر  ،2022تحت رقم
.129784
412 P
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تم تغيير البند  4من القانون
SOBENAL
SARL
االسا�سي للشركة.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تم اإليداع القانوني بالقسم
املنعقد من طرف شركة  SOBENALالتجاري باملحكمة االبتدائية بتمارة
 SARLبتاريخ  20ديسمبر  ،2017تحت رقم  9193بتاريخ  25أكتوبر
تقرر ما يلي :
.2022
حل مسبق لشركة .SOBENAL
415 P
تعيين السيد بنلعربي عبد
اللطيف كمصفي للشركة.
STE AITJAANEGOCIEBLE
تم تعيين مقر الشركة كمقر
SARL AU
للتصفية.
قفل وتصفية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
التجارية بالرباط تحت رقم 95165
املؤرخ في  28أكتوبر  ،2022تقرر حل
بتاريخ  22يناير .2018
شركة
413 P
STE AITJAANEGOCIEBLE
ذات مسؤولية محدودة وذات
COLYDEX SCHOOL PRIVE
بمقت�ضى العقد العرفي املسجل الشريك الوحيد عنوان مقرها
بتاريخ  21سبتمبر  ،2022تم تأسيس االجتماعي  :الدار الحمراء زنقة
تاونات رقم  ،98سال.
شركة تحمل الخصائص التالية :
وحدد مقر التصفية بالدار
التسمية COLYDEX SCHOOL :
الحمراء زنقة تاونات رقم  ،98سال.
.PRIVE
نتيجة قلة األموال االستمرار،
الشكل القانوني .SARL :
الهدف االجتماعي  :الدعم النشاط التجاري وعين السيد عبد
املدر�سي.
النبي ايت جاع كمصفي للشركة.
االستشارة التسييرية.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية
درهم
100.000
راسمال الشركة :
بتاريخ  28أكتوبر .2022
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
تم اإليداع القانوني بمحكمة
 100درهم للحصة.
االبتدائية بسال بتاريخ  31نوفمبر
املقر االجتماعي  :تجزئة جوهرة  ،2022تحت رقم .39933
رقم  05الطابق األول الصخيرات.
416 P
التسيير  :تم تعيين السيد مراد
فيرادي كمسيرللشركة.
SOCIETE QUICK MONEY
تم تقييد بالسجل التجاري
SARL AU
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم
بمقت�ضى   عقد عرفي مؤرخ
 137607بتاريخ  27أكتوبر .2022
ومسجل بتاريخ  15سبتمبر  2022ثم
414 P
إنشاء شركة محدودة املسؤولية ذات
شريك واحد والتي تحمل الخصائص
STE WIAAM BOIS
التالية :
SARL
التسمية SOCIETE QUICK :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املنعقد من طرف شركة بتاريخ .MONEY SARL AU
الهدف اإلجتماعي :
 28يونيو  ،2021تقرر ما يلي :
الصرف وتحويل األموال.
تغيير املقر االجتماعي لشركة إلى
أنشطة البريد السريع.
بلوك ف رقم  191تجزئة الحوزية،
القنيطرة.
 األخرى.

تقديم الخدمات.
املقر اإلجتماعي  :شارع سيدي
محمد بن عبد هللا رقم  189العكاري
الرباط.
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء من
تاريخ التأسيس.
التسيير  :تم تعيين السيد محمد
ودغيري مسيرا للشركة.
رقم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة التحارية بالرباط تحت
رقم  163783وتم اإليداع القانوني
يوم  13نوفمبر  2022تحت رقم
.129987

21071

SOCIETE JPC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل الشركة

تبعا ملقتضيات الجمع العام غير
العادي املؤرخ بتاريخ  29أغسطس
 2022تقرر ما يلي :
تصفية ووقف الشركة.
تعيين السيد محمد زايدي،
مصفي قانوني للشركة.
تحديد مقر التصفية باملقر
الرئي�سي للشركة بابن سليمان دوار
أوالد أحمد الساحل موالين الغابة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مقتطف وبيان
اإلبتدائية بابن سليمان بتاريخ
 19 417 Pسبتمبر  2022تحت عدد 646
بالسجل التجاري رقم .1645
SOCIETE CLIMED
419 P
SARL
بمقت�ضى   عقد عرفي مؤرخ
SOCIETE SOKADITRAV
ومسجل بتاريخ  22سبتمبر 2022
SARL AU
ثم إنشاء شركة محدودة املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
والتي تحمل الخصائص التالية :
حل الشركة
التسمية SOCIETE CLIMED :
تبعا ملقتضيات الجمع العام غير
.SARL
العادي املؤرخ بتاريخ  29أغسطس
الهدف اإلجتماعي :
 2022تقرر ما يلي :
بيع وشراء مواد التجميل وبيع
تصفية ووقف الشركة.
تعيين السيد عبد هللا القادري،
شراء منتجات ومستحضرات
التجميل وبيع وشراء معدات طبية .مصفي قانوني للشركة.
تحديد مقر التصفية باملقر
رأسمال الشركة 100000.00:
الرئي�سي للشركة بابن سليمان حي
درهم.
املقر اإلجتماعي  :شارع سيدي الفرح رقم .488
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محمد بن عبد هللا رقم  187العكاري
اإلبتدائية بابن سليمان بتاريخ 19
الرباط.
مدة الشركة  99 :سنة ابتداء من سبتمبر  2022تحت عدد 645
بالسجل التجاري رقم .3449
تاريخ التأسيس.
420 P
التسيير  :تم تعيين  السيدة لطيفة
ودغيري بنشريف مسيرا للشركة.
NAHDA AUTO
رقم التقييد بالسجل التجاري
SARL
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم
الشركة املحدودة املسؤولية
 163781وتم اإليداع القانوني يوم
 3نوفمبر  2022تحت رقم  .129982محضراإلجتماع العام اإلستثنائي
مقتطف وبيان
بمقت�ضى عقد توثيقي بتاريخ
 18 418 Pو 19أكتوبر  ،2022تقرر ما يلي :

الجريدة الرسمية

21072

توفيت ( )2500حصة إجتماعية
من طرف السيد بلعيد عائش إلى
كل من السيد سيدي عمر البحراوي
( )550حصة والسيد عالء الدين
البحراوي ( )250حصة والسيد
يونس البحراوي ( )1700حصة.
استقالة السيد بلعيد عائش من
مهامه كمسير.
تتبيث السيد عالء الدين
البحرواي كمسير.
تعيين السيد يونس البحراوي
كمسير.
تحيين القوانين األساسية
للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى
املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ
 4نوفمنبر 2022تحت عدد .129995
421 P

MARSH MCLENNAN
MOROCCO

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها اإلجتماعي 67.510.000 :
درهم
مقرها اإلجتماعي :زاوية زنقة موزار
وشارع أنفا ،إقامة لوبوتي بارادي،
الطابق السابع الدارالبيضاء املغرب
السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم
560451

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�ضى عقد عرفي مبرم في
 6أكتوبر  ،2022تم تأسيس شركة
محدودة املسؤولية مميزاتها كالتالي :
MARSH
:
التسمية
.MCLENNAN MOROCCO
النوع  :شركة محدودة املسؤولية.
الغرض  :يتمثل غرض الشركة،
بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
مع مراعاة املقتضيات القانونية
والتنظيمية املطبقة ،باملغرب
وخارجه في :
اإلستشارة في شأن تسيير
املخاطر ،اإلستراتيجية ،املوارد
البشرية والتأمين وإعادة التأمين.

كل نشاط يتعلق بأنشطة شركات
التأمين وإعادة التأمين ووسطاء
التأمين ,وإعادة التأمين.
أخذ مساهمات أو فوائد مباشرة
أو غير مباشرة ،في أي شكل من
األشكال في جميع الشركات التي تم
إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها.
وبصفة عامة  ،جميع العمليات
املالية والتجارية والصناعية
واملنقولة أو غير املنقولة املرتبطة
بصفة مباشرة أو غير مباشرة
بالغرض اإلجتماعي املشار إليه أعاله
أو من شأنه تعزيزتنميتها.
املقر اإلجتماعي  :زاوية زنقة موزار
وشارع أنفا ،إقامة لوبوتي بارادي،
الطابق السابع ،الدارالبيضاء،
املغرب.
املدة  99 :سنة.
رأس مال الشركة 67.510.000 :
درهم ،مقسمة إلى  67.510حصة
إجتماعية ذات قيمة إسمية قدرها
 1.000درهم للحصة الواحدة.
الحصص النقدية:
MARSH MC LENNAN
REGIONAL
HOLDINGS
 LIMITED 67.500.900درهم.
CASCADE
REGIONAL
HOLDINGS LIMITED 1.000
درهم.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
التسيير  :مسير الشركة هو
السيد أنيس صفراوي ،كندي
وتونسية الجنسية ،املزداد بتونس
املدينة (تونس) بتاريخ  19مارس
 ،1672القاطن بدبي ،برج السالم
تاور ،اإلمارات العربية املتحدة
والحامل لجواز السفر الكندي رقم
.HG299020
تم تقييد الشركة باملركز الجهوي
لإلستثمار بالدارالبيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .560451
مسيرالشركة
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CABINET D’ETUDES
GEOMATIQUE,
AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
&ENVIRONNEMENT
S.A.R.L

CEGATE
شركة ذات مسؤولية محدودة
ICE:003129551000084

تأسيس شركة

طبقا للعقد املؤرخ  في  4اكتوبر
  ،2022تم تأسيس شركة املسؤولية
محدودة بشريك وحيد بالخصائص
التالية :
CABINET
:
االسم
D’ETUDES
GEOMATIQUE,
A M E N A G E M E N T
DU
TERRITOIRE
&
« ENVIRONNEMENT S.A.R.L
.» CEGATE
الهدف  :مكتب الدراسات،
التكوين املستمر  ،هندسة وإستشارة
رأسمال املجموعة 100.000    :
درهم.
التسيير :سكينة حارف.
املقراالجتماعي :رقم  1525مكتب
رقم  05حي السالم أكادير(م).
املدة   : 99سنة.
تم االيداع القانوني للمجموعة
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية
بأكادير تحت رقم    119081بتاريخ
فاتح نونبر .2022
423 P

التسمية STE GABARDINE :. SERVICES NEGOCE Sarl.AU
املقر اإلجتماعي  :دوار اكفايامسكروض اكادير.
الهدف:التجارة العامة.
الرأسمال اإلجتماعي 100000:درهم.
التسيير :محمد مورو.املدة 99 :سنة.السنة املالية   :فاتح ينايرحتى31ديسمبر .
تم تسجيل الشركة بالسجل
التجاري بأكادير  تحت رقم 119068
بتاريخ  31أكتوبر  2022رقم السجل
التجاري .53373
424 P

BEST SERVICE
INFRASTRUCTURES

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة املساهم الوحيد

طبقا للعقد املؤرخ في  7أكتوبر
 2022تم تأسيس شركة ذات
مسؤولية محدودة املساهم الوحيد
بالخصائص التالية :
االسم BEST SERVICE :
INFRASTRUCTURES SARL AU
الهدف :
إنشاء وتركيب الشبكات
اإللكترونية وخطوط االتصاالت
 STE GABARDINE SERVICESالسلكية والالسلكية.
NEGOCE
الخبراء االستشاريون ،والدراسات
SARL AU
العامة والخاصة والقطاعية
إعالن عن تأسيس شركة محدودة
واالستراتيجية ،والسيما في ميدان
املسؤولية
الطاقة البنية التحتية والصناعة.
ICE : 003131484000079
رأسمال املجموعة 100.000.00 :
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 12أكتوبر  2022تم تأسيس شركة درهم.
التسيير والتوقيع  :الحسن
محدودة املسؤولية ذات شريك
اعدكوا.
 422 Pوحيد ذات الخصائص التالية    :
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املقر االجتماعي  :محل رقم 102
بلوك س رقم  26حي بيزماون اغروض
اكادير.
 املدة 99 :سنة.
 -IIتم اإليداع القانوني في املحكمة
التجارية بأكادير بتاريخ فاتح نوفمبر
 2022تحت رقم .119098
425 P

SOCIETE SUD COLLECTE ET
RECYCLAGE

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي  8سبتمبر
، 2022بأكادير ،ثم وضع القانون
األسا�سي شركة ذات املسؤولية
املحدودة تحمل الخصائص التالية:
التسمية :شركة SOCIETE SUD
COLLECTE ET RECYCLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الهـ ــدف:
جمع ومعالجة وإعادة تدوير
النفايات.
املقر اإلجتماعي:طريق تكاد قرب
الحي الصناعي سيدي بيبي.
املدة 99 :سنة إبتداءا من تاريخ
التأسيس النهائي.
رأس مال الشركة 100.000:درهم
مجزئة إلى  1000حصة إجتماعية
بقيمة  100درهم للحصة مملوكة
للشركاء بالتساوي.
التسيير :الشركة مسيرة من
طرف السيد لحسن ملولي والسيد
محمد امجوض  ملدة غيرمحدودة مع
صالحيات التوقيع املشترك .
ثم اإليداع القانوني في املحكمة
اإلبتدائية بانزكان يوم  26أكتوبر
 2022تحت رقم  2146س.ت:
. 27243
426 P

الجريدة الرسمية
شركة BOURRA-
AGRICULTURE

ش٠م٠م٠و
رأسمالها  100.000.00درهم
املقراالجتماعي ٠دوارلكرون
لكفيفات اوالد تايمة عمالة
تارودانت
ICE ٠ N RC 8925
003119893000017
تأسيس الشركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد
 - 1التاسيس :
بمق�ضى عقد عرفي مؤرخ بأكادير
في  2022/07/19تم خلق نظام
تاسيس الشركة ذات املميزات التالية
الشكل    ٠شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد
التسمية        ٠شركة  BOURRA-
AGRICULTURE
الهدف      ٠تهدف الشركة إلى
أعمال متنوعة ٠تجارة إدارة املزارع و
االستيراد والتصدير
املقر االجتماعي  ٠دوار لكرون
لكفيفات اوالد تايمة عمالة تارودانت
املدة االجتماعية   ٠حددت مدة
الشركة في   99سنة
التسيير  ٠تعيين السيد محمد
بوراء الحاصل على البطاقة الوطنية
رقم ٠ JT81646مسير  لشركة ملدة
غيرمحدودة
التوقيع   ٠ستلتزم الشركة
بالتوقيع الوحيد لسيد محمد بوراء
رأسمال الشركة  ٠حدد رأسمال
الشركة في    100.000.00درهم  
مجزأة   على  1000حصة من فئة  
 100درهم للحصة الواحدة
اإليداع القانوني  :تم  اإليداع
القانوني باملحكمة  اإلبتدائية  
بتارودانت بتاريخ  16يوليو 2022
تحت رقم .8925
427 P

شركة ز.اس فود
ش.م.م
املقراإلجتماعي  :متجررقم 3.1
عمارة ادرارشارع  11ينايرحي
الداخلة اكادير
ICE 003168850000094

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�ضى النظام األسا�سي
ومحضر التأسيس املؤرخين
أكتوبر2022
11
بتاريخ
واملسجلين بأكادير بتاريخ 10
ديسمبر  2022مرجع التسجيل
رقم   2022003696212067
تم
و2022003695912067
تأسيس شركة ذات مسؤولية
التالية                                                                                                                         .
باملعايير
محدودة
 التسمية :ز.اس فود. الغرض    .إعداد و بيع املأكوالتبجميع أنواعها بما فيها الخفيفة بعين
املكان أو بالتوصيل.
إعداد وبيع املشروبات الساخنة
والباردة والعصائر واملثلجات
بمختلف أنواعها بعين املكان أو
بالتوصيل              .
خدمات متنوعة.
بيع شراء تصدير واستيراد جميع
ما له عالقة بالغرض األسا�سي
للشركة.
 املقر اإلجتماعي    .متجر رقم 3.1عمارة ادرار شارع  11يناير حي
الداخلة اكادير         .
 املدة      99   .سنة انطالقا منتاريخ إنشائها                                                                    .
 رأس املال    .عشرة ألف درهممقسمة إلى مائة حصة من فئة 100
درهم للحصة.
السيد زكرياء بن فقيه  80حصة .
السيد اسماعيل بن فقيه 20
حصة                	.
 التسيير  :عين السيد زكرياءبن فقيه مسيرا للشركة لفترة غير
محدودة.

21073

تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
باكادير تحت عدد  118920بتاريخ
 21أكتوبر. 2022
ملخص قصد النشر

428 P

شــركة PRESSING AL AAHED

SARL
شـركة ذات مـسؤولية محـدودة،
رأسمـالها  60.000,00 :درهم
مقرها اإلجتماعي  :رقم  ،07عمارة ،5
إقامة  ،4الفرح ،أكادير

تـأسـيـس شركة ذات مسؤولية
محدودة

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 24أكتوبر 2022تم وضع القانون
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
تحمل الخصائص التالية :
  الـتـسـميـ ـ ـ ـ ــة   :شركة   PRESSING. AL AAHED SARL
 الـشـكـل  :شركة ذات املسؤوليةاملحدودة.
  الـمـوضـ ــوع: التصبين ،التنظيف ،الغسيلوالصباغة.
 وبصفة عامة جميع العملياتالتي ترتبط بصفة مباشرة أو غير
مباشرة بهدف الشركة.
  الـمقـر اإلجـتـماعي       :رقم ،07عمارة  ،5إقامة  ،4الفرح ،أكادير.
 مــدة الـشـركـ ــة 99   :سنة ابـتـداءمن تاريخ تأسـيـسها.
  رأسم ــال الشرك ــة   60.000,00   :درهم مقسم على  600حصة من فئة
 100درهم.
  الشركاء ومساهمتهم :السيدة البسيطة حسناء 31.000,00درهم مقابل  310حصة.
مريم
شكدالي
السيدة 29.000,00درهم مقابل  290حصة.
  األرب ـ ـ ــاح     :يتم اقتطاع نسبة 5 %من األرباح لإلحتياط القانوني
والباقي حسب تقرير الشركاء سواء
يوزع أو ينقل.

الجريدة الرسمية

21074

  الـتسـيـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر     :تسيرالشركة منطرف السيدة البسيطة حسناء.
 حق اإلمضاء     :أعطي حقاإلمضاء للسيدة البسيطة حسناء.
  السن ــة اإلجتمـاعيـة    :من فاتحينايرإلى  31ديسمبر.
القانوني
اإليداع
تم
باملحكمة التجارية بأكادير بتاريخ
 28أكتوبر 2022تحت رقم .119040
للخالصة البيان
الـمـسـي ــرة

429 P

STE. UNIFADIST

تأسيس شركة

العنوان  :رقم  87بلوك ف حي موالي
رشيد شارع املغرب العربي العيون
بمقت�ضى عقد عرفي تحت
اإلمضاء الشخ�صي مؤرخ بتاريخ
 25أكتوبر  2022تمت املصادقة
على القانون األسا�سي لشركة ذات
الخصائص التالية :
التسمية القانونية .UNIFADIST :
الشكل القانوني    :شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املقر اإلجتماعي  :رقم  87بلوك ف
حي موالي رشيد شارع املغرب العربي
العيون.
الغرض اإلجتماعي :
تجارة الجملة ونصف الجملة
لجميع املواد الغذائية وأنواع املعدات
واألدوات وقطع الغيار واألجزاء
اإللكترونية وملحقاتها.
تجهيزالسفن والبواخر.
نقل البضائع.
أعمال وأشغال مختلفة.
اإلستيراد والتصدير.
وبصفة عامة جميع املعامالت
واملبادالت التجارية التي من شأنها أن
تنمي الشركة وتوسع من نشاطها.
الرأسمال اإلجتماعي  :حدد في
 100.000درهم ،محررة ومدفوعة
بالكامل ،مقسمة إلى  1000حصة
إجتماعية بقيمة  100درهم للحصة
الواحدة وكلها للمساهم والشريك
الوحيد السيد عبد هللا متوكل.

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

األرباح يتم اقتطاع  5%لتكوينالرصيد اإلحتياطي املنصوص عليه
قانونا.
اإليداع القانوني تم اإليداعالقانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية باكادير تحت
رقم119065بتاريخ  31أكتوبر.2022

التسيير  :تم تعيين السيد عبد
هللا متوكل مسيرا للشركة ملدة غير
محدودة.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيل الشركة في السجل التجاري
باملحكمة.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل
للخالصة والتذكير
قبال حسن
سنة.
431 P
األرباح  :تخصم  5%من األرباح
لتأسيس اإلحتياط القانوني والباقي
يوضع تحت تصرف الجمعية
OUTILOC
العمومية للشركة.
SARL
اإليداع القانوني  :تم اإليداع املقراإلجتماعي :بلوك ف  8رقم 68
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة
حي الداخلة اكادير
اإلبتدائية بالعيون بتاريخ  25أكتوبر
إنشاء شركة
 ،2022تحت الرقم ،2022/3143
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 12
حيث تم في يومه تسجيل الشركة في أكنوبر 2022ثم وضع القانون
السجل التجاري تحت
والبيانعدد  .43523األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
للنشر
ذات املميزات التالية׃
املسير
اإلسم.OUTILOC SARL :
430 P
 هدف الشركة׃BOFINCO
 1كراء معدات البناء.SARL
املدة :محددة في  99سنة
املقراإلجتماعي :رقم  19الطابق
الرأسمال :محدد في مبلغاألول إقامة فوزية  14شارع حسن  100.000درهم مقسم الى    1000
الثاني اكادير
حصة من فئة  100درهم للحصة
إنشاء شركة
الواحدة قد تم اكتتابها كالتالي:
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 20
 500حصة للسيد مهدي حامري .
ن
أكتوبر 2022ثم وضع القانو
و 500حصة للسيد فيصل
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية بوجدي.
ذات املميزات التالية׃
التسير  :تم   تعيين السيداالسم .BOFINCO SARL :
مهدي حامري كمسير للشركة ملدة
 هدف الشركة׃غير محدودة مع إعطائه صالحية
 1اإلستشارات اإلدارية.اإلمضاء اإلداري والبنكي مزدوجا مع
املدة :محددة في  99سنة
الرسمال  :محدد في مبلغ السيد فيصل بوجدي.األرباح يتم اقتطاع  5%لتكوين 100.000درهم مقسم الى
1000حصة من فئة  100درهم الرصيد اإلحتياطي املنصوص عليه
للحصة الواحدة قد تم اكتتابها كلها قانونا.
اإليداع القانوني تم اإليداعللسيد فيصل بوجدي.
التسير :تم  تعيين السيد فيصل القانوني بكتابة الضبط لدىبوجدي كمسير للشركة ملدة غير املحكمة التجارية باكادير تحت
محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء رقم119047بتاريخ  28أكتوبر .2022
432 P
اإلداري والبنكي منفردا.

C.A CONSEIL
Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE
MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
Tél: 05 28 237 626
Fax: 05 28 22 81 55
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

STE VEGKO
SARL
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد في  20أكتوبر 2022والدي
ثم بموجبه تأسيس شركة ذات
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي                :
اإل سم       VEGKO SARL STE  :الصفة:شركة ذات مسؤوليةمحدودة .
الرأسمال     100.000.00:درهم.الهدف:بيع الخضروالفواكه.
العنوان :دوار ادوز اوسعودالصفاء شتوكة ايت بها.
 السنة املالية :لتبدأ من فاتحينايرإلى  31ديسمبرمن كل سنة.
التسيير      :تسير  الشركة منطرف  السيد بودرارمصطفى.
ثم  اال يداع  القانوني باملحكمة  اإلبتدائية بانزكان في فاتح
نوفمبر 2022تحت   رقم   . 2185
433 P
C.A CONSEIL
Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE
MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA
Tél : 05 28 237 626
Fax: 05 28 22 81 55
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

3F PIECES AUTO
بمقت�ضى محضر الجمع العام
املنعقد في  12أكتوبر 2022والدي
ثم بموجبه تأسيس شركة ذات
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي                :
اإل سم.3F PIECES AUTO  :الصفة:شركة ذات مسؤوليةمحدودة .

الجريدة الرسمية
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الرأسمال     100.000.00 :درهم.الهدف : التجارة قطع غيار.
العنوان :رقم  78شارع إمامالبصيري الخيام   2اكادير.
السنة املالية  :لتبدأ من فاتحينايرإلى  31ديسمبرمن كل سنة.
التسيير   :تسير  الشركة منطرف السيد الركني رشيد والسيد
عثمان منصور .
ثم  اإل يداع  القانوني باملحكمة  التجارية بأكادير في  28أكتوبر2022
تحت رقم   119051السجل التجاري
رقم . 53359
434 P

ZARHROUR TRAV

ت ــأسـيــس

SARIMA CAR

ت ــأسـيــس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 7أكتوبر 2022بأكادير تم تأسيس
شركة محدودة املسؤولية بشريك
واحد صفاتها كما يلي :
التسمية.SARIMA CAR :
الهــدف   :تهدف الشركة أساسا
إلى :
  تأجيرالسيارات بدون سائق.املقر اإلجتماعي :رقم  86الطابق
األر�ضي شارع عبد الكريم الخطابي
حي املسيرة اكادير.
املدة  99   :سنة ابتداء من
تاريخ التسجيل بالسجل التجاري.
الرأسمال   :حدد رأسمال الشركة في
 100000.00درهم مقسمة إلى 1000
حصة بقيمة  100درهم للواحدة.
 السيدة هاجر ايت عمر 1000حصة.
التسيير  :السيدة هاجر ايت عمر
وكدلك التوقيع على جميع الوثائق
البنكية واإلدارية وذلك ملدة غير
محدودة     .
القانوني
اإليداع
تم
باملحكمة التجارية ألكادير بتاريخ
 28أكتوبر 2022تحت رقم 119058
ورقم السجل التجاري .53367
436 P

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 24
أكتوبر 2022باكادير تم تأسيس
شركة محدودة املسؤولية بشريك
واحد صفاتها كما يلي :
التسمية .ZARHROUR TRAV :
الهــدف  :تهدف الشركة أساسا إلى
أشغال البناء.
املقر اإلجتماعي  :الطابق السفلي
حي اكري اكنان دراركة أكادير.
املدة  99  :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل بالسجل التجاري.
الرأسمال   :حدد رأسمال الشركة
في  100.000,00درهم مقسمة إلى
شركةSECOND
 1000حصة بقيمة  100درهم
MANAGEMENT
للواحدة.
ش.م.م بشريك وحيد
السيد عبد الوهاب زغرور 1000رأسمالها  100.000.00 :درهم
حصة.
التسيير  :السيد عبد الوهاب املقراإلجتماعي  :حي الوفاق ،رقم
ً
د ،1324العيون
زغرور,مسيرا للشركة وذلك ملدة غير
ICE : 003173769000074
محدودة   .
RC N°43569
التوقيع على جميع الوثائق
البنكية واإلدارية صالحة من طرف تأسيس الشركة ذات مسؤولية
محدودة
السيد الوهاب زغرور       .
.1التأسيس:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
التجارية اكادير بتاريخ 31
أكتوبر 2022تحت رقم    110072بأكادير في  25أكتوبر 2022تم خلق
نظام تأسيس الشركة ذات املميزات
ورقم السجل التجاري .53375
 435 Pالتالية:

21075

   :شركة ذات

الشكل 	
مسؤولية محدودة.
التسمية:شركة   SECOND
.MANAGEMENT
الهدف	    :تهدف الشركة إلى :
تسيير واستغالل املقاهي
والفنادق.
املقراإلجتماعي    :حي الوفاق
رقم د ،1324العيون.
املدة اإلجتماعية  :حددت مدة
الشركة في  99سنة.
التسيير :تعيين السيد االيوبي
الحسن ،الحاصل على البطاقة
الوطنية رقم ج ب ،146054مدير
مشارك في الشركة ملدة غير محدودة.
التوقيع  :ستلتزم الشركة بالتوقيع
الوحيد للسيد األيوبي الحسن.
رأسمال الشركة   :حدد رأسمال
الشركة في  100.000.00درهم مجزأة
على  1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة موزعة على الشكل
التالي:
السيد أشعور الحبيب 1000
حصة ،أي  100000درهم                                              .
اإليداع القانوني :تم اإليداع
القانوني باملحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ    31أكتوبر 2022تحت رقم
.3177/22
437 P

STE BERLUTI LABO
SARL AU

تأسيس شركة د ا ت الشريك
الوحيد

بموجب عقد قرارالشريك الواحد
بأكادير  ،تم وضع القانون األسا�سي  
للشركة  املحدودة املسؤولية ذات
الخصائص التالية                                :
التسمية  STE BERLUTI LABO  :
.SARL AU
الهدف:
 استيراد األشياء املستعملة.
املقراإلجتماعي   :حي املسيرة بلوك
أ رقم  245دراركة .

الرأسمال :محدد في مبلغ
  100000.00د رهم مقسم إلى 1000
حصة  كلها في ملك:
السيد حمداوي عزالدين.
املدة  :تسعة وتسعون سنة       .
التسيير :ستسير الشركة من
طرف الشريك الوحيد السيد
حمداوي عز الدين ملدة غير محدودة.
ثم اإليداع القانوني  بكتابة الضبط
لدى املحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ  27ديسمبر   2021تحت رقم
.107843
438 P
فونتي كونصاي
ش.م.م.
IF: 06 92 89 18
RC: 14 009
TP: 48 15 13 14
TEL: 05 28 21 30 08
APPT 03 N°60 AV MESSAOUD
WAFQAOUI SALAM- AGADIR

STE.OPRACENTER
ش.م.م

التأسيس

بموجب عقد عرفي للجمع
العام املنعقد يوم  21أكتوبر2022
واملسجل بأكادير 24أكتوبر 2022تم
تحديد القانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات املواصفات
التالية:
.1الهدف  :يهدف نشاط الشركة
إلى:
تدريب وتسويق خدمات التجميل
للمنتجات واملواد الجمالية والبارا.
2.املقر اإلجتماعي  :مكتب رقم
 18الطابق األول عمارة افران وفاء E
شارع املقاومة أكادير .
3.املدة   99 :سنة
4.رأسمال الشركة  :محدد في  
  100.000.00درهم يملكها :
ماجدة كوصيرة  800حصة.
ربيع بليش 200حصة.
السنة اإلجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبر.

الجريدة الرسمية
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 التسيير  :يسير الشركة وملدة غير
محدودة السيدة ماجدة كوصيرة .
تم اإليداع القانوني   لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بأكادير
يوم  31أكتوبر 2022تحت رقم
. 119080
439 P

LSPM MA

إعالن عن تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 6أكتوبر 2022تم وضع القوانين
األساسية لشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات املميزات التالية  :
التسمية . LSPM MA  :
الشكل القانوني :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الهدف :تطوير التكنولوجيات
الجديدة للسماد الحيوي ،التحفيز
الحيوي ،املبيدات الحيويةالصناعة
الفالحية وإنتاج املواد واملنتوجات
العضوية.
املقر اإلجتماعي  :مكتب رقم ،53
الطابق الرابع ،أروقة املامونية ،شارع
حسن بونعماني ،حي الداخلة أكادير .
الرأسمال اإلجتماعي  :حدد في
( )20.000،00درهم ،موزع على
( )200حصة من فئة ( )100درهم
لكل واحدة  .
السيدة سناء وهبي  100حصة .
السيد روبن ،بيير ،روالند دوبونواه
 100حصة.
التسيير  :تم تعيين السيدة سناء
وهبي والسيد روبن ،بيير ،روالند
دوبونواه كشريكين في التسيير ملدة
غيرمحددة.
اإلمضاء على جميع الوثائق
املتعلقة بالشركة سيكون بشكل
منفصل للسيدة سناء وهبي ،أو،
السيد روبن ،بيير ،روالند دوبونواه؛
املدة 99 :سنة.
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وقد تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بأكاديربتاريخ  28.أكتوبر 2022تحت
رقم .119048
440 P

اإليـ ــداع  :ثم اإليداع القانوني
بكتابة الضبط باملحكمة التجارية
بأكاديربتاريخ   25أكتوبر 2022تحت
.118952
		441 P

Société CHAW FIFE STAR

ش ــركة فابلي

ش.م.م
تأسيس شركة مسؤولية محدودة
SOCIETE FABELY sarl
شركـة شاو فايف سطار ش.م.م
رأس مالها  100.000 :درهم
« Société « CHAW FIFE STAR
املقراإلجتماعي :مكتب رقم 53
SARL
تم إنشاء شركة ذات مسؤولية الطابق الرابع قسارية املامونية شارع
محدودة بمقت�ضى العقد العرفي حسن بونعماني ف.ش حي الداخلة
أكادير
مؤرخ في  12أكتوبر 2022بأكادير
إعالن عن تأسيس شركة ذات
واملسجل بتاريخ  14أكتوبر 2022
املسؤولية املحدودة
بأكادير ثم وضع القانون األسا�سي
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
لشركة ذات مسؤولية محدودة
 18أكتوبر ،2022تم إحداث القانون
حسب املواصفات اآلتية:
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الت ـس ـم ـي ـ ــة Société CHAW :
املحدودة بالشريك الوحيد من طرف
.FIFE STAR SARL
املوقع للعقد ،خصائصها كالتالي:
املوضوع اإلجتماعي للشركة :
التسمية   :فابلي ش.م.م STE صالة ألعاب الفيديو..FABELY
 وجبات سريعة  -سناك.املقر اإلجتماعي :مكتب رقم 53 مشغل ألبان وأيس كريم.الطابق الرابع قسارية املامونية شارع
مق ـ ــر الشرك ـ ــة      :تجزيئة موالي
حسن بونعماني ف.ش حي الداخلة
رقم  71الدراركة اكادير.
أكادير.
امل ـ ـ ـ ـ ــدة  99 :سنة ابتداء من
الهدف االجتماعي :التأسيس النهائي.
بيع وتوزيع الالوازم املكتبية
الرأسم ـ ـ ـ ــال 100.000,00   :درهم والتفاوضCommercialisation       .
مقسمة إلى  1000حصة من فئة et distribution de la fourniture
 100.00درهم كلها اكتتبت نقدا   .de bureau & negociant
ودفعت في مجموعها عند االكتتاب
رأس مال الشركة حدد في:
كالتالي :
 100.000.00درهم مقسم إلى 1000
السيد سعد هللا اسالمة  999حصة من فئة  100درهم للحصة
حصة.
الواحدة يملكها كل من:
السيدة دليلة طعويش  1حصة         .
السيدة فتحي مريم 500حصة.
التس ـي ـيــر  :عين السيد  سعد هللا
السيدة بلحاج امال 500حصة.
اسالمة كمسير   للشركة ملدة غير
 السنة املالية :من فاتح يناير إلىمحدودة.
 31ديسمبر.
واعتماد توقيع سعد هللا اسالمة
بمقت�ضى الجمع العام التأسي�سي
في جميع العقود والوثائق اإلدارية املؤرخ بتاريخ  18أكتوبر  ،2022تقرر
ما يلي:
والبنكية.

التسيير :عينت السيدة فتحيأسماء الحاملة لبطاقة التعريف رقم
 J 373866مسيرة  للشركة ملدة غير
محدودة .لشركة  فابلي ش.م.م ش.و .
اإلمضاء البنكي :السيدة فتحيأسماء.
 2لقد تم اإليداع القانوني لدىاملحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم - 119034
السجل التجاري.53329 :
442 P

ش ــركة خدمات الساحل
ش.م.م
SOCIETE KHADAMAT SAHEL
SARL
رأس مالها 100.000 :درهم
املقراإلجتماعي :شقة بالطابق األول
رقم  480شارع جابربن حيان حي
الهدى أكادير

إعالن عن تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة

 1بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخبتاريخ  26أكتوبر  ،2022تم إحداث
القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة من طرف املوقع
للعقد ،خصائصها كالتالي:
التسمية :خدمات الساحلش.م.م STE KHADAMAT SAHEL
.SARL
املقر اإلجتماعي :شقة بالطابقاألول رقم  480شارع جابر بن حيان
حي الهدى أكادير.
الهدف اإلجتماعي :بيع وشراء املنتجات الغدائية
وتسييراملطعم.
NEGOCIANT & MARCHAND
& DE PRODUITS ALIMENTAIRE
.
RESTAURATION
رأس مال الشركة حدد في:
 100.000.00درهم مقسم إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة يملكها كل من :
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السيد مبارك امو�شى 500حصة.
السيد محمد بوضاض500
حصة.
السيد عبد السالم بوكيوض200
حصة.
 السنة املالية :من فاتح يناير إلى 31ديسمبر.
التسيير :عين السيد عبد السالمبوكيوض الحامل لبطاقة التعريف
رقم  JA184648مسير للشركة
ملدة غير محدودة لشركة  خدمات
الساحل ش.م.م .
اإلمضاء البنكي :اإلمضاء البنكيمشترك بين السيد مبارك امو�شى
والسيد محمد بوضاض.
 2لقد تم اإليداع القانوني لدىاملحكمة التجارية بأكادير بتاريخ فاتح
أكتوبر  2022تحت رقم119091
السجل التجاري .53399
443 P

شركة اولكا برو

ش.م.م
STE OULKA PRO SARL A.U
رأس مالها  100.000 :درهم
املقراإلجتماعي :محل تجاري رقم
البقعة  1471تيليال أكادير

إعالن عن تأسيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة

 1بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخبتاريخ  19أكتوبر  ،2022تم إحداث
القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة من طرف املوقع
للعقد ،خصائصها كالتالي:
التسمية:شركة اولكا برو ش.م.م  STE OULKA PRO SARL A.U.
املقر اإلجتماعي :محل تجاريرقم البقعة  1471تيليال أكادير.
الهدف االجتماعي:بيع وتوزيع منتجات التغدية
ومواد التنضيف والتفاوض                                                                                     
commercialisation
et
distribution des produits
& alimentaire et d’hygiene
. negociant

الجريدة الرسمية

رأس مال  :الشركة حدد في 100.000,00درهم مقسم إلى ألف
حصة من فئة  100درهم للحصة
الواحدة يملكها كل من :
السيدة او�سي كريمة 1000
حصة.
التسيير :السيدة او�سي كريمةمسيرة وحيدة للشركة ملدة غير
محدودة.
السنة املالية :من فاتح يناير إلى 31ديسمبر.
اإلمضاء البنكي :السيدة او�سيSTE WISE SYSTEMS WS
كريمة.
ش.م.م
 2لقد تم اإليداع القانوني لدىSARL
املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 27
تأسيس
أكتوبر  2022تحت رقم 119036
بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ في
السجل التجاري .53333
 23سبتمبر  2022واملسجل بتاريخ
 5 444 Pأكتوبر  2022بإنزكان تم تأسيس
شركة  WISE SYSTEMS WSش.م.م.
ECO SYNTHETIC OIL
هدفها :SARL
تطويرتكنولوجيا املعلومات.تأسيس شركة
التداول.طبقا ملقتضيات عقد عرفي
إستيراد وتصدير.مؤرخ في  25أكتوبر 2220بأكادير  
جميع العمليات التجاريةتم تأسيس شركة ذات مسؤولية
أو الصناعية أو املالية أو املنقولة أو
محدودة ذات املواصفات التالية :
العقارية التي قد تكون مرتبطة بشكل
التسمية   ECO SYNTHETIC :مباشرأو غيرمباشرباألشياء املذكورة
.OIL
الشكل القانوني    :شركة ذات أعاله أو التي قد تسهل تطوير الشركة                                    .
مسؤولية محدودة.
 العنوان التجاري :الشقة رقماملوضوع    :إنتاج وتسويق املحلل 05الطابق األول رقم 15زنقة حمان
الحراري.
الفطواكي حي الحسني انزكان.
مدة الصالحية   99 :سنة. رأسمالها     100000.00 :موزعةاملقر اإلجتماعي    :دوار الخرباتإلى 1000حصة قيمة كل حصة 100
بيوڭرى ،واد الصفا.
رأس املال اإلجتماعي     :حدد في درهم اكتتبت على الشكل اآلتي: 100.000,00درهم موزع على  1.000السيدة حفيظة اموش 500 :حصة.
حصة من فئة  100درهم للحصة السيد ابراهيم شبو     500 :حصة.
تم تعيين  السيدة حفيظة اموش
الواحدة وموزعة على الشكل التالي  :
السيد  غورهان ريمي  ،اوغست ،مسيرة للشركة ملدة غيرمحدودة.
تم اعتماد توقيع السيد ابراهيم
مرسيل    500حصة.
محمد 160شبو في جميع العقود والوثائق
السيدالعبا�سي
اإلدارية.
حصة.
 املدة  :مدة عمرالشركة  99سنةالسيد كاهوزاك تييري لورن  340
من تاريخ تأسيسها النهائي.
حصة.

التسيير  :تعيين السيد  كاهوزاكتييري لورن مسير للشركة ملدة غير
محددة.
السنة اإلجتماعية :تبتدئ منفاتح ينايرالى  31ديسمبر.
تم اإليداع القانوني بكتابة  
الضبط  باملحكمة  اإلبتدائية بإنزكان
بتاريخ  فاتح  نوفمنبر    2022تحت
الرقم		. 2188
445 P

21077

السجل التجاري اإليضاحي رقم.27071
 تم اإليداع القانوني باملحكمةاالبتدائية بإنزكان بتاريخ    5أكتوبر  
  2022تحت رقم .1959
446 P

STE PNEUMATIQUE
BENLAFKIH
SARL
ش.م.م

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ في
 29سبتمبر 2022واملسجل بتاريخ
 26أكتوبر بإنزكان تم تأسيس شركة
PNEUMATIQUE BENLAFKIH
ش.م.م.
هدفها :توزيع وتسويق اإلطاراتوالخدمات املتعلقة بها .
توزيع وتسويق قطع غيار
السيارات الجديدة واملستعلمة.
إستيراد وتصدير                                   . العنوان التجاري :بلؤك  02رقم 54حي االمل ايت ملول.
 رأسمالها     100000.00 :موزعةإلى 1000حصة قيمة كل حصة 100
درهم اكتتبت على الشكل اآلتي:
السيد احمد بنلفقيه 500 :حصة.
السيد رشيد خلوقي   500 :حصة.
تم تعيين  السيد احمد بنلفقيه
مسيرللشركة ملدة غيرمحدودة.
تم اعتماد توقيع السيد احمد
بنلفقيه أو السيد رشيد خلوقي   في
جميع العقود والوثائق اإلدارية.
 املدة  :مدة عمرالشركة  99سنةمن تاريخ تأسيسها النهائي.
السجل التجاري اإليضاحي رقم.27247
 تم اإليداع القانوني باملحكمةاإلبتدائية بإنزكان بتاريخ   26أكتوبر  
  2022تحت رقم .2151
447 P

الجريدة الرسمية
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Sté IDEAL PACKAGING
SARL

تأسيس شركة

 - 1بموجب عقد عرفي محرر
بتاريخ  17أكتوبر  2022أكتوبر تم
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات املميزات التالية :
التسمية :شركة IDEAL  PACKAGINGش.م.م.
الهدف :تجارة مواد التعبئة والتغليف
بالتقسيط.
تجارة العقاقيربالتقسيط.
املقر اإلجتماعي :تجزئة مسكينةرقم  848دراركة أكادير.
املدة  99   :سنة.رأس املال اإلجتماعي : 100.000.00درهم مجزأ إلى
1000حصة من فئة  100درهم
للحصة الواحدة.
التسيير :ابراهيم الرامي وجامعالرامي.
السنة اإلجتماعية    :تبتدئالسنة اإلجتماعية من فاتح يناير
وتنتهي في آخرديسمبرمن كل سنة.
 - 2وتم اإليداع القانوني لهذا 
املحضر بكتابة الضبط لدى هيئة
املحكمة التجارية بأكادير تحت
رقم    119078والسجل التجاري
رقم  53381بتاريخ   31أكتوبر 2022
448 P

شركة اف.زيد.أش فغوي

ش.م.م
برأسمال  :قدره  100.000.00درهم
تجزئة الوئام بيوكرى اشتوكة
ايت باها
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 12ديسمبر 2022تمت صياغة
القانون األسا�سي لشركة ذات
املسؤولية املحدودة  ذات الخصائص
التالية :
الغرض اإلجتماعي :
    -مصدرالفواكه والخضر.

 التسمية  :شركة  اف.زيد.أش
فغوي  ش.م.م     .
 املقر اإلجتماعي :تجزئة الوئام
بيوكرى اشتوكة ايت باها                                                                  .
املدة  :حددت في  99سنة.
الرأسمال والحصص االجتماعية:
حدد الرأسمال في 100.000 00درهم
مقسم إلى  1000حصة إجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة  ،موزعة
كاألتي :
ابنارفهد 334حصة .
الشافعي هشام 333حصة .
الزيتوني محمد 333حصة.
التسيير:الشركة مسيرة من طرف
السادة املسيرين ابنار فهد والشافعي
هشام والزيتوني محمد وذلك ملدة
محددة.
أما التوقيع البنكي فهو منفصل
حيث أن توقيع كل من ابنار فهد أو
الشافعي هشام أو الزيتوني محمد هو
الوحيد الصالح الذي يلزم الشركة
بجميع أنواع املعامالت البنكية .
األرباح :توزع حسب الفصل 37
من القانون األسا�سي للشركة.
ثم اإليداع القانوني لدى
املحكمة اإلبتدائية بانزكان   تحت
عدد رقم    2022/2101بتاريخ
 21أكتوبر.2022
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النشاط  :استيراد و تصدير
جميع أنواع الخضر والفواكه ،املواد
الغدائية العامة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة  
االبتدائية انزكان بتاريخ  25أكتوبر
  ،2022تحت رقم .2140
450 P

STE DES SERVICES
ALMENNANI

SARL AU
بمقت�ضي عقد عرفي املؤرخ
بتاريخ  فاتح أغسطس  2022أكادير
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية  
املحدودة    ذات املساهم الوحيد
تحمل الخصائص التالية :
التسمية STE DES SERVICES :
.ALMENNANI SARL AU
املقر االجتماعي  :بلوك  30زنقة 7
رقم  8الحي املحمدي اكادير.
رأس املال  100.000  :درهم.
املدة  99 :سنة.
املسير    : السيد  املناني ادريس
النشاط  :أعمال البناء ،مياه
الشرب والصرف الصحي ،التجارة،
االستيراد والتصدير.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة  
التجارية بأكادير  بتاريخ فاتح نوفمبر
مقتطف قصد اإلشهار
  ،2022 449 Pتحت رقم .119093
451 P

STE ARABISM IMPORT
EXPORT

ائتمانيات أيت ملول»فـ ـ ــيك ــام-كونسيلتينك»
 4عمارة الصديق الطابق الثاني شارع الحسن
الثاني أيــت م ـل ــول واليـة أك ـ ــادير
10عمارة جمال الطابق الثاني شارع القصر

SARL AU
بمقت�ضي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ
البلدي أكـاد يــر
 7سبتمبر  ،2022بانزكان تم تأسيس
STE PARAMEDICAL
شركة ذات املسؤولية  املحدودة   ذات
PARAPHARMACIE
املساهم الوحيد تحمل الخصائص
TAMRAGHT
التالية :
S.A.R.L AU
التسمية STEARABISM :
كراج الكائن بايت سوال تمراغت
.IMPORT EXPORT SARL AU
اوريراكادير
املقر االجتماعي  :كراج بحي بام
بمقت�ضى محضر الجمع العام
رقم  115تراست انزكان.
رأس املال  100.000  :درهم.
التأسي�سي بتاريخ  5يوليو 2022
لشركة برامديكال برافرما�سي
املدة  99 :سنة.
تمراغت ،ش.ذ.م.م ش.و.
املسير   :السيد املنتا كي خالد.

تمت املصادقة على ما يلي :
التسمية   :   تسمية الشركة   ب
«برامديكال برافرما�سي تمراغت» 
ش.ذ.م.م .ش.و.
مقر الشركة  :جعل املقر
االجتماعي للشركة بالعنوان التالي
كراج  الكائن بايت سوال تمراغت
اوريراكادير.
رأسمال الشركة  :تم تحديد
رأسمال الشركة في  100.000درهم
مقسمة إلى  1000حصة  100درهم
للحصة وموزعة كاآلتي :
السيدMR. MOHAMED   
 1000 EL MOURABITحصة
 100.000درهم.
  أهداف الشركة :
شراء وبيع املنتجات شبه
الصيدالنية واملواد شبه الطبية
واملعدات واللوازم واألجهزة الطبية
واملواد شبه الصيدالنية بجميع
أنواعها.
تسويق مستحضرات التجميل,
منتجات نظافة الجسم واألجهزة
الطبية.
   صناعة وإعداد مستحضرات
التجميل واملكمالت الغذائية
واألجهزة الطبية.
 انجاز جميع عمليات التصنيع
صيدلية
الشبه
للمنتجات
ومستحضرات التجميل واملكمالت
الغذائية من قبل الشركة نفسها
أو من قبل أطراف ثالثة في إطار
شراكات التعاقد من الباطن.
استيراد املكمالت الغذائية
واألجهزة الطبية ومستحضرات
التجميل و منظفات الجسم.
يعتبر  السيد محمد املرابط   
املسير الوحيد لشركة «برامديكال
برافرما�سي تمراغت» ش.ذ.م.م .ش.و
«ملدة غيرمحدودة.
املدة  99 :سنة ابتداء من  فاتح
يوليو .2022
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الجريدة الرسمية
شركة BENISRAJ
TRANSPORT

اال يداع القانوني  :لقد ثم اإليداع
لدى املحكمة التجارية باكادير  بتاريخ
 13سبتمبر    ،2022تحت   رقم
ش.م.م ذات الشريك الوحيد
 118400والسجل التجاري تحت
بمقت�ضى عقد عرفي وبتاريخ
رقم   .52821
 24اكتوبر  ،2022تم تأسيس شركة
 452 Pمحدودة املسؤولية ذات الشريك
الوحيد سجلها التجاري رقم  .27277
ذات املميزات التالية:
SOCIETE BUSINESS
BENISRAJ
التسمية :
CENTER AIT MELLOUL
 ،TRANSPORTش.م.م ذات
SARL
وعنوان مقرها االجتماعي  :تجزئة الشريك الوحيد.
املقر االجتماعي  :الزنقة 2901
جنان السلطان رقم  124بالطاقة
الرقم  25حي اسياخ الدشيرة انزكان.
األول ايت ملول املغرب
الرأسمال   100000 :درهم.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الهدف  :مقاول نقل البضائع
املحدودة
وطنيا ودوليا لحساب الغير.
رقم السجل التجاري 27255 :
مقاول االشغال املختلفة والبناء.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
نقل األمتعة غير املصحوبة
املؤرخ في    10اكتوبر 2022تم
لحساب الغير.
إعداد القانون األسا�سي لشركة
الشركاء  :السيد محمد اشمالل.
ذات املسؤولية املحدودة باملميزات
التسيير   :تسير الشركة من طرف
التالية :
السيد محمد اشمالل.
تسمية الشركة متبوعة
االيداع القانوني  :تم االيداع
بمختصر
االقتضاء
عند
القانوني باملحكمة  االبتدائية بانزكان  
SOCIETE
تسميتهاBUSINESS:
بتاريخ فاتح نوفمبر  2022تحت                                
.CENTER AIT MELLOUL SARL
رقم .2186
غرض الشركة بإيجاز :
454 P
 / 01توطين الشركات  - 02 -تأجير
مكاتب عمالة  - 03 -تأجير غرفة
ZANGA EXPRESS
اجتماعات.
محدودة املسؤولية
مبلغ رأسمال الشركة  100.000 :
ذات شريك وحيد
درهم ،مقسم كالتالي :
التأسيس
السيد شحودي كمال 500 :
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
 6أكتوبر  2022بإنزكان حررت
السيداملويم سفيان  500 :حصة قوانين شركة محدودة املسؤولية
بقيمة  100درهم للحصة.
خصائصها كالتالي :
األسماء الشخصية والعائلية
االسم .ZANGA EXPRESS :
ومواطن مسيري الشركة.
الهدف  :النقل الدولي والوطني
السيد شحودي كمال.
البضائع.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املقر االجتماعي  :بلوك  4رقم 28
بانزكان
االبتدائية
بتاريخ قصبة طاهرايت ملول.
 27أغسطس  2022تحت رقم .2158
املدة  99 :سنة ابتداءا من تاريخ
 453 Pالتاسيس النهائي.

21079

التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد عبد الرحيم كاريك.
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح
يناير وتنتهي في  31دجنبر من كل
سنة.
األرباح  :تخصم   5%من اإلرباح
لتكوين االحتياط القانوني.
اإليداع القانوني :
تم االيداع القانوني با ملحكمة
االبتدائية بتارودانت تحت رقم 619
بتاريخ  28سبتمبر .2022
456 P

الرأسمال االجتماعي  :حدد في
مبلغ  100.000درهم مقسم إلى
 1000حصة من فئة  100درهم
للواحدة موزعة على الشريك :
السيد زنكى حسن  1000حصة
بمبلغ  100.000درهم.
التسيير  :يقوم بتسيير الشركة
وملدة غير محدودة للسيد زنكى
حسن.
االمضاء  :اسناد حق التوقيع
للسيد زنكى حسن.
األرباح  :يتم اقتطاع  %5لتكوين
الرصيد االحتياطي املنصوص عليه
قانونيا والصافي يوزع أو يخصص
R.H2022 SERVICES
احتياطا أو مبلغ مرحل من جديد
SARL AU
برمته أو جزئيا.
RC : 9135
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
تـأسـيـس شــركة
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي   بتاريخ
االبتدائية إنزكان بتاريخ فاتح نوفمبر
 20أكتوبر  2022تم وضع القانون
 ،2022تحت رقم .27273
 455 Pالـتأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
تحمل الخصائص التالية :
R.H2022
:
الـتـسـمي ـ ـ ـ ـ ــة
MAVEL TRANS
S.A.R.L AU
.SERVICES SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية
الشكل  :شركة ذات املسؤولية
محدودة
املحدودة من شريك واحد.
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
الـمـوضـ ــوع  :مقاول خدمات
 8سبتمبر  ،2022تم تأسيس شركة املطاعم ،البستنة ،التنظيف
ذات املسؤولية املحدودة التالية :
وصيانة أحواض السباحة  /أشغال                                   
التسمية  MAVEL TRANS :مختلفة أو البناء.
.S.A.R.L AU
الـمـقر االجـتـماعــي  :محل رقم 02
الهدف  :نقل املستخدمين
عمارة حلكوش زنقة الكر�سي أوالد
لحساب الغير.
تايمة.
نقل البضائع لحساب الغير،
م ـ ــدة الشرك ـ ــة   99  :سنة.
النقل السياحي.
رأسم ــال الشرك ــة 500 000 :
املقراالجتماعي :
دوار الدالالت الكفيفات اوالد درهم 5 000 ،حصة ب  100درهم
للحصة.
تايمة.
الـتسـيـيـر  :السيد :رشيد حلكوش.
املدة  99 :سنة ابتدءا من تاريخ
لقد تم اإليداع القانوني للسجل
التأسيس.
التجاري لدى املحكة االبتدائية
الشركاء :
عبد الرحيم كاريك  1000حصة .بتارودانت تحت الرقم الترتيبي   719
بتاريخ فاتح نوفمبر  ،2022رقم
الرأسمال  100.000 :درهم
ي
مقسم إلى  1000حصة من فئة  100سجلها التجار هو.9135 :
457 P
درهم.
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SURFRESH
SARL AU
RC : 53173

تـأسـيـس شــركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 15سبتمبر  ،2022تم وضع القانون
الـتأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية
تحمل الخصائص التالية :
الـتـسـمي ـ ـ ـ ـ ــة SURFRESH SARL :
.AU
الشكل  :شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك واحد.
الـمـوضـ ــوع  :استيراد وتصدير
الفواكه والخضروات  /مقاول
التكييف والتعبئة  /تسويق                                  
املنتجات واملعدات الزراعية.
الـمـقر االجـتـماعــي  :بلوك ب رقم
 133حي باحسين بنسركاو أكادير.
م ـ ــدة الشرك ـ ــة   99 :سنة.
رأسم ــال الشرك ــة 100.000 :
درهم 1 000 ،حصة ب  100درهم.
الـتسـيـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :السيد رشيد توفال.
لقد تم اإليداع القانوني للسجل
التجاري لدى املحكة التجارية
بأكادير تحت الرقم الترتيبي118817
بتاريخ  14اكتوبر   ،2022رقم سجلها
التجاري هو .53173
458 P
املركزالجهــوي للخدم ــات ش م م
تيزنيت .الهاتف 05.28.60.24.10 :

OUED NOUN TRAVELS

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

بناء على محضر الجمع العام
التأسي�سي املنعقد بتاريخ  7أكتوبر
 ،2022تأسست شركة ذات
املسؤولية املحدودة باالعتبارات
التالية:
االسم شركة «OUED NOUN
 »TRAVELSذات املسؤولية املحدودة.
العنوان  :دوار الفيجة الشاطئ
األبيض كلميم.

الهدف  :دار للضيافة أو مالك
ملهى.
املدة  99 :سنة.
رأس املــال  :رأسمال الشركة هو
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة بقيمة  100درهم لكل حصة.
التسيير  :السيد زربان عبد العزيز  
مسيرا للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية
بكلميم      بتاريخ   25     أكتوبر
 ،2022تحت رقم .405
459 P
املركزالجهــوي للخدم ــات
تيزنيت.الهاتف05.28.60.24.10 :

MELANT HORSE
CONSULTING

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
بناء على محضر الجمع
العام التأسي�سي املنعقد بتاريخ
 14أكتوبر  ،2022تأسست
شركة ذات املسؤولية املحدودة
باالعتبارات التالية :
االسم  :شركة MELANT HORSE
 CONSULTINGذات املسؤولية
املحدودة.
العنوان  :دوارانفود اكلو تيزنيت.
الهدف  :استشارة في التسيير.
تسيراإلسطبالت.
املدة  99 :سنة.
رأس املــال  :رأس مال الشركة
هو  10.000درهم مقسمة إلى 100
حصة بقيمة  100درهم لكل حصة.
التسيير  :تعيين السيدة
LAPORTE MELAINE CECILE
 CLAUDEمسيرة للشركة.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت
بتاريخ  31أكتوبر  2022تحت رقم
.332
460 P
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شركة MZINE

السجل التجاري رقم  749طاطا
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
 21سبتمبر  ،2022تم تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
املواصفات التالية :
التسمية .MZINESARL :
الهدف االجتماعي  :لوازم املكتب
(تاجر) بالتفصيل.
تكنولوجيا املعلومات ،تاجر
معدات.
املقر االجتماعي  :رقم  35زنقة
املرابطين حي التعايش  طاطا.
املدة   99  :سنة ابتداء من تاريخ
تسجيلها بالسجل التجاري ما عدا 
الحل املسبق او التمديد.
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
درهم.
التسيير  :تم تعيين ياسين معزين
مسيرا وحيدا تأسيسيا للشركة ملدة
غيرمحدودة.
تم االيداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية بطاطا
بتاريخ  25أكتوبر  ،2022تحت عدد
.2022/194
461 P
مكتب التسيير  ،االعالميات واملحاسب
كاجيسكو

INDUSTRIEL SOLUTION
PARTNER
ش.م.م

تأسيس شركة

بتاريخ   8يونيو  ،2022وبموجب
عقد عرفي عدد  ،45741تأسست
شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت
اسم INDUSTRIEL SOLUTION
 PARTNERش.م.م هدفها كالتالي :
GESTION D’EXPLOITATION
COMMERCIALE
OU
INDUSTIELLES OU AGRICOLE
DE SERVICE CIVIL OU
.MILITAIRE
العنوان التجاري  59  :بلوك اي
ايراك تيزنيت   .

رأس مال ــها  100.000 :درهم
موزعة إلى  1000حصة   قيمة كل
حصة  100درهم.
تسيير الشركة  :تم تعيين السيد
ابراهيم ادامجوض كمسير وحيد  
للشركة ملدة غير محدودة مع إعطائه
كامل الصالحيات حسب القانون
األسا�سي للشركة.
امل ــدة  :مدة عمر الشركة  99سنة
من تاريخ تأسيسها النهائي .
اإليداع القانوني  :تم إيداع
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى
املحكمة االبتدائية بتيزنيت عدد 316
بتاريخ   17أكتوبر .2022
462 P
مكتب التسيير  ،االعالميات
واملحاسبة كاجيسكو
رقم  05تجزئة امنية عمارة بيشا  تيزنيت 85000

CA WORK GROUPE
ش.م.م.

تأسيس شركة

بتاريخ    11أكتوبر ،2022
وبموجب عقد عرفي عدد،86871
تأسست شركة ذات املسؤولية
املحدودة تحت اسم CA WORK
 ،GROUPEش.م.م هدفها كالتالي :
منعش عقاري.
ي
العنوان التجار  :الشقة الطابق
السفلي رقم  01تجزئة ادوز 2تيزنيت   .
رأس مال ــها  100.000 :درهم
موزعة إلى  1000حصة   قيمة كل
حصة  100درهم.
تسيير الشركة  :تم تعيين السيدة
فاظمة باخوز كمسيرة وحيدة
والسيدة سعدية شيبلي نائبة
مسيرة للشركة ملدة غير محدودة مع
إعطائهما كامل الصالحيات حسب
القانون األسا�سي للشركة.
املـ ــدة  99 :سنة من تاريخ تأسيسها
النهائي.
اإليداع القانوني  :تم إيداع
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى
املحكمة االبتدائية بتيزنيت عدد 325
بتاريخ   24أكتوبر .2022
463 P
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BIOUGRA
ENVIRONNEMENT

تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ  
  24اكتوبر    2022ببيوكرى حررت
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة
خصائصها كالتالي :
ا ال سـم B I O U G R A :
.ENVIRONNEMENT
األهداف  :التدبير املفوض
لجمع النفايات لصالح بلدية                        
بيوكرى              .
املقر االجتماعي  :الطابق  3عمارة
عنكو شارع الحسن الثاني تجزئة،
الترست بيوكرى .اشتوكة ايت باها.
الرأسمال االجتماعي 774125 :
درهم مقسمة إلى   6193سهم من
 100درهم ،التي تملك م ن ها الشركة
 90% CASA TECHNIQUEوالسيد
سعيد مبروك  %7والسيد أ حمد
مبروك .%3
التسيير  :سعيد مبروك.
اإليداع القانوني    :تم اإليداع لدى
املحكمة االبتدائية بانزكان   بتاريخ
 26أكتوبر  ،2022تحت رقم .2134
464 P

الرأسمال  :حدد في 100.000
درهم مقسم على  1000حصة
اجتماعية بقيمة  100درهم للواحدة
وهي في نصيب السيدة : 
محيجيبة هدار  1000حصة
اجتماعية.
التسيير  :تسير الشركة وملدة غير
محدودة من طرف السيدة محيجيبة
هدار.
ثم التسجيل في السجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بكلميم بتاريخ
 10مارس  2022تحت رقم .4027
465 P

شركة JAVA MED
SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  ،2022تم تأسيس
شركة محدودة املسؤولية تحمل
الخصائص التالية :
التسمية  JAVA MED :ش م م.
رأسمال الشركة 	 100.000X :
درهم مقسم الى 1000حصة بقيمة
 100درهم لكل حصة مملوكةل :
البازابراهيم   :ب  1000حصة.
املقر االجتماعي  :دوار ادوز
اوسعود الصفاء اشتوكة ايت باها.
الهدف  :شراء وبيع املعدات
SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU
 .N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIMالطبية وشبه الطبية واي منتوج.
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
STE AL JOURYA
الباز إبراهيم رقم البطاقة الوطنية   
SARL AU
.BE607195
تأسيس شركة
تم إيداع امللف القانوني للشركة
بناءا على عقد عرفي بتاريخ
لدى املحكمة االبتدائية انزكان تحت
 17فبراير  2022تم وضع القوانين
رقم  2183بتاريخ فاتح نوفمبر .2022
األساسية لشركة محدودة املسؤولية:
466 P
االسم  AL JOURYA :ذات
الخصائص التالية :
شركة INSTA MONTAGE
الهدف  :هدف الشركة في املغرب
SER
كما في الخارج هو :
SARL
البناء.
تأسيس شركة م م
أعمال مختلفة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
املقر االجتماعي  :رقم  73حي تيرت في  26أكتوبر  ،2022تم تأسيس
العليا املصلى كلميم.
شركة محدودة املسؤولية تحمل
الخصائص التالية :
املدة  99  :سنة.
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التسمية INSTA MONTAGE   :
 SERش م م.
100.000
رأسمال الشركة 	 :
درهم مقسم الى  1000حصة بقيمة
 100درهم لكل حصة مملوكة ل :
بحيح رشيد   :ب  1000حصة.
املقر االجتماعي  :دوار الشوك
ايت عميرة اشتوكة ايت باها.
الهدف أالجتماعي  :تجميع
وتركيب البيوت البالستيكية.
التسيير  :تسيير الشركة من طرف
بحيح رشيد رقم البطاقة الوطنية
. JH6541
تم إيداع امللف القانوني للشركة
لدى املحكمةاالبتدائية بانزكان تحت
رقم  2170بتاريخ  28أكتوبر .2022
467 P

STE DIKRA EVENT
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
طبقا للعقد العرفي املؤرخ يوم
 11أكتوبر  ،2022تم تأسيس شركة
تحت اسم Ste DIKRA EVENT :
 SARL AUتحمل املواصفات التالية:
األهداف :
مدير السيرك واأللعاب واالحدات
املتعلقة بها رأسمال الشركة  :
 100.000درهم في ملك السيدة :
سلمى الصفاي.
املقر االجتماعي  :حي الدار
الجديدة اولوز  تارودانت
اإليداع القانوني :تم اإليداع
القانوني للشركة بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بتارودانت تحت
رقم  685بتاريخ  20اكتوبر 2022
وسجلت بالسجل التجاري لنفس
املحكمة وبنفس التاريخ تحت رقم:
.9107
468 P

TECHNIQUE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

طبقا للعقد العرفي املؤرخ
يوم  5أكتوبر  ،2022تم تأسيس
شركة تحت اسم STE SUPRA :
 TECHNIQUE SARL AUتحمل
املواصفات التالية :
األهداف  :مقاول في اشغال البناء
رأسمال الشركة  100.000  :درهم
في ملك السيد  :العربي االعالوت.
املقر االجتماعي  :حي النور زاوية
البور اولوز تارودانت.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني للشركة بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بتارودانت تحت
رقم  684بتاريخ  20اكتوبر 2022
وسجلت بالسجل التجاري لنفس
املحكمة   وبنفس التاريخ تحت رقم
.9105
469 P

BOB TOLERIE

س.ت 9119 :تارودانت

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد

بمقت�ضى العقد العرفي املؤرخ
في  13اكتوبر  2022بأوالد تايمة،
تأسست شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد مميزاتها
كما يلي :
التسمية .BOB TOLERIE :
الهدف  :جميع أشغال طالء
املركبات ،والهياكل والصفائح
املعدنية ،وإصالح املركبات ونقلها
وحراستها ،وصيانة وإصالح
السيارات ،وتحويل واستئجار ،وشراء
وبيع املركبات املستخدمة ،وشراء
وبيع قطع غيار السيارات ،جديدة
أو مستخدمة .اإلصالح امليكانيكي
والقيام بجميع األعمال امليكانيكية
بشكل عام ،كهرباء السيارات.
استيراد قطع غيار ولوازم السيارات
واآلالت وجميع أنواع املركبات.
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التسيير  :تسيير الشركة حاليا من
املقراالجتماعي  :دوار أوالد
طرف السيد الغالية موذن.
اعليوة �سي بومو�سى ،أوالد تايمة.
السجل التجاري  :تم باملحكمة
100.000
رأسمال الشركة :
االبتدائية بظانظان بتاريخ   28أكتوبر
درهــم.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ  2022تحت  رقم .7119
471 P
التسجيل بالسجل التجاري.
التسيير :يسير الشركة ،الشريك
STE AGACUR
الوحيد ،السيد بوبكر بناري ،ملدة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
غيرمحدودة.
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
توزيع الحصص  :وزع رأسمال
 2سبتمبر  ،2022تأسست الشركة
الشركة على  1000حصة من فئة
طبقا للقوانين املعمول بها.
 100درهم ،محررة بكاملها لفائدة
االسم التجاري  :
السيد بوبكربناري.
االسم التجاري . AGACUR  :
تم اإليداع القانوني بكتابة
الهدف  :أعمال الصرف الصحي
الضبط لدى املحكمة االبتدائية والنظافة.
بتارودانت بتاريخ  25أكتوبر 2022
املدة  99 :سنة.
تحت رقم .704
الرأسمال  100 000  :درهم.
470 P
املقراالجتماعيي  :رقم  06زنقة
 425أمل إحشاش ،أكادير.
SOCIETE MH TAN SUD
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير إلى  31ديسمبر من كل
SARL AU
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ سنة.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
 21أكتوبر  ،2022تم تأسيس شركة
محدودة املسؤولية بمسير الوحيد السيد املجدوبي اإلدري�سي عبدالعزيز
والسيد الكاري عبدالعزيز.
و ذات املميزات التالية :
تم اإليداع القانوني لكل الوثائق
التسمية STE MH TAN SUD :
املتعلقة بتأسيس الشركة بكتابة
.SARL AU
املقر  االجتماعي  30 :شارع الضبط باملحكمة التجارية بأكادير
بتاريخ  19سبتمبر  ،2022تحت رقم
اكاديرطانطان.
.118491
الرأسمال  100.000 :درهم
472 P
مقسمة على  1000حصة من فئة
 100درهم.
شركة STE NEXT
الهدف    :التنظيف والبستنة،
GENERATIONS SPORTS
البناء واالشغال املختلفة.
MANAGEMENTS - NGSM
الشركاء  :السيدة :الغالية موذن
تأسيس شركة ذات مسؤولية
املزدادة بتاريخ  20فبراير 2022
محدودة
بطانطان ،والحاملة لبطاقة التعريف
طبقا للعقد املؤرخ في   14سبتمبر
الوطنية رقم  JF 36036صالحة إلى  ،2022تم تأسيس شركة ذات
غاية  26ديسمبر  ،2022والساكنة املسؤولية محدودة بالخصائص
حاليا برقم  59تجزئة االمل الشطر التالية   :
 03العيون ( 1000حصة)
STE
NEXT
االتسمية :
GENERATIONS
السنة املالية  :تبتدئ من فاتح SPORTS
ينايروتنتهي في  31دجنبرمن كل سنة.MANAGEMENTS - NGSM .
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الهدف  :التنظيم والتسيير
الريا�ضي.
رأسمال املجموعة 100.000 :
درهم.
التسيير   :محمد الصابر    .
املقر االجتماعي  :زنقة ه 010
بلوك د الطابق السفلي رقم 437
الهدى اكادير.
املدة  99  :سنة.
تم اإليداع القانوني للمجموعة
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية
اكادير تحت رقم  118609بتاريخ  
 28سبتمبر .2022
473 P

STE GO HOUSE
SARL
RC : 27269

تـأسـيـس شــركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتأريخ
 4أكتوبر  ،2022تم وضع القانون
التأسي�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة تحمل الخصائص التالية:
الـتـسـمي ـ ـ ـ ـ ــة .GO HOUSE SARL :
الشكل  :شركة ذات مسؤولية
محدودة.
الـمـوضـ ــوع  :تأسيس شركة    .
الـمـقر االجـتـماعــي   :كراج رقم 08
املستقبل  2الدشيرة الجهادية.
مــدة الشركــة   99  :سنة.
رأسم ــال الشرك ــة 1.000.000 :
درهم.
الـتسـيـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :املسير  السيد كوري
الحسين.
غرض الشركة  :مطور عقاري،
شركة بيع وشراء مباني ،شقق،
فيالت ،أرا�ضي فارغة ومبنية ،إنجاز
األشغال العامة،الصناعية وكافة
الحرف والهندسة املدنية ،استيراد
وتصديرآالت ومواد البناء.
لقد تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
بإنزكان تحت رقم  2176بتاريخ  
 31أكتوبر 2021رقم سجلها التجاري
هو .27269
474 P

SOCIETE COIN BAFFONY
SARL

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 6
سبتمبر  2022تم تأسيس شركة ذات
الخصائص التالية :
التسمية  :شركة COIN
.BAFFONY
الصفة  :شركة ذات مسؤولية
محدودة.
الهدف  :استغالل مقهى وسناك.
املقر االجتماعي  :بلوك  4رقم 10
شارع الدار البيضاء الحي املحمدي
اكادير.
رأسمال الشركة حدد في
 100.000درهم مقسمة إلى 1000
حصة من فئة  100درهم للحصة
مقسمة كالتالي :
لباب كمال  1000 :حصة.
التسييرو التوقيع  :عين السيد
لباب كمال مسيرا وموقعا للشركة
وذلك ملدة غيرمحدودة.
اإليداع  :تم االبداع القانوني
باملحكمة التجارية باكادير تحت رقم
 119083بتاريخ فاتح نوفمبر 2022
السجل التجاري رقم .53389
475 P

 SOCIETE AZDO IMMO.S.A.R.L. A.U
شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد
رأسمالها  10.000درهم

تأسيس

بتاريخ  23سبتمبر  2022باكادير،
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد صفاتها كما يلي :
التسمية SOCIETE AZDO :
 IMMOش.م.م .ذات الشريك
الوحيد .
الهدف  :االنعاش العقاري.
املقراالجتماعي  :رقم  1525مكتب
 05حي السالم  -اكادير.
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الرأسمال  :حدد رأسمال الشركة
في  10000درهم (عشرة أالف درهم)
مقسمة إلى  100حصة (مائة) حصة
بقيمة  100درهم للواحدة كلها في
حوزة السيد الفقا محمد.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء
حالة التمديد أو الفسخ املسبق.
السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبرمن كل سنة.
التسيير  :عين السيد الفقا
محمد مسيرا للشركة وذلك ملدة غير
محدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  20اكتوبر
 2022تحت رقم .118901
476 P

Ste PARADISE BIKE
TAGHAZOUT SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة
طبقا للعقد املؤرخ في  24أكتوبر
 2022تم تأسيس شركة PARADISE
 BIKE TAGHAZOUTاملسؤولية
محدودة بالخصائص التالية :
االسم PARADISE BIKE :
.TAGHAZOUT
الهدف  :استاجار وبيع االالت
ذات الطابع الشخ�صي.
رأسمال املجموعة10.000 :   
درهم.
التسير  :السيد بوهوت جليان
سبستيان والسيد أخصا�صي محمد.
املقر االجتماعي  :حي زناكي جماعة
أوريرأكادير.
املدة  99 :سنة.
تم اإليداع القانوني للمجموعة
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية
بأكادير تحت رقم  119041رقم
السجل التجاري  53339بتاريخ 28
أكتوبر .2022
477 P

الجريدة الرسمية

21083

وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
التصفية النهائية للشركة.
SOCIETE TOP SAHARA
ابراء ذمة السيد املومن املصطفى .الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية
TRANS-SARL
تم اإليداع القانوني باملحكمة الكا ديرتحث رقم  118931بتاريخ 21
Société à responsabilité limitée
 Au Capital de 100 000.00DHالتجارية آلكادير بتاريخ  9سبتمبر أكتوبر .2022
482 P
 2022 SIEGE SOCIAL: HAY SAHIL ELتحت عدد .118348
KHMAYS SECTEUR 08 LEQLIAA
480 P
FIDUCIAIRE ESCOMPTE
AIT MELLOUL
شركة STE MOUAKKIR
قررالجمعالعاماالستثنائياملنعقد
STE FARKHANA PESCA
PRIMEX SARL AU
بتاريخ  28أكتوبر  2022يلي :
SARL
ش .م .م
اعتماد تقريراملصفي.
شركة ذات مسؤولية محدودة
قفل التصفية
تخصيص نتائج التصفية والختامية
رأسمالها  1.500.000 :درهــم
بمقت�ضى محضر الجمعية العامة
للتصفية.
مقرها االجتماعي  :رقم  75امليناء االستثنائية بتاريخ  20أكتوبر 2022
إبراء الذمة من املصفي.
الجديد
تقرر ما يلي :
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
 - 1قفل التصفية واملصادقة على
س.ت 10277 :
االبتدائية بإنزكان في  28أكتوبر
بمقت�ضى محضر الجمع العام تقرير املصفي واالعالن على اغالق
 2022تحت رقم .2169
االستثنائي املنعقد بتاريخ  18أكتوبر   عملية التصفية.
478 P
تم إيداع امللف القانوني للشركة
 2022تقررمايلي :
املوافقة على حسابات الشركة لدى املحكمة االبتدائية بانزكان تحت
STE AZIKI FOOD SARL
رقم  2167بتاريخ  20أكتوبر .2022
بمقت�ضى الجمع العام اإلسثنائي منذ انشائها.
483 P
التصفية القبلية للشركة.
لشركة STE AZIKI FOOD SARl
تعيين املصفي وتحديد مهامه
املنعقد بتاريخ  26أكتوبر 2022
شركة LINE IMPORT
شركة محدودة املسؤولية رأسمالها وصالحياته.
ش م م ذات شريك وحيد
 20.000درهم مقرها االجتماعي :
تحديد مقرالتصفية.
املقراالجتماعي  :تجزئة أكدال 2
رقم  171بلوك  1حي موالي عمر ايت
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم  1028أيت ملول
ملول.
التجارية بأكادير بتاريخ  31أكتوبر  
تصفية الشركة
قرر ما يلي :
 2022تحت رقم .119071
على اثر مداوالتها بتاريخ 28
التصفية املسبقة للشركة.
 481 Pأكتوبر  2022قررت الجمعية
تعيين السيد حسن ازيكي كمصفي
العامة غير العادية لشركة LINE
للشركة.
 IMPORTش م م ذات شريك وحيد
» STE « NEXT COMPTA
إلغاء عقد الشركة.
مسجلة بالسجل التجاري باملحكمة
SA.R.L A-U
اإليداع القانوني وضع باملحكمة  AU CAPITAL DE 100.000،00االبتدائية بانزكان تحت رقم 11587
االبتدائية بإنزكان تحت رقم 2191
مايلي :
DHS
بتاريخ فاتح نوفمبر .2022
اعتماد تقرير املصفي بعد
SIEGE SOCIAL: N.148 IMM
479 P
الفحص.
10ATTADAMOUN 1HAY
إعالن إقفال التصفية الودية
SALAM BENSERGO AGADIR
شركة AGADIR VIVRE
للشركة.
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ
IMMOBILIER S.A.R.L. AU
إبراء ذمة املصفي.
تقرر
:
مايلي
،2022
أكتوبر
6
شركة ذات مسؤولية محدودة
تخويل املصفي الصالحيات
املسبق
الحل
على
املوافقة
رأسمالها  100.000درهم
الضرورية النجاز اإلجراءات األخيرة
للشركة.
مقرها االجتماعي رقم  41ساحة
الناتجة عن إقفال التصفية الودية.
للشركة
االجتماعي
املقر
تعيين
سوس الحي الصناعي أكادير
تم اإليداع القانوني بكتابة
للتصفية.
كمقر
تبعا للجمع العام الغير العادي
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان
بتاريخ  12أغسطس  2022قرر
تعيين السيد ابخشش الحسن  28أكتوبر  2022تحت رقم .2167
الشركاء ما يلي :
484 P
كمصفي للشركة.
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شركة  RYUSILVERش م م

املقراالجتماعي :درب الهناء حي بن
عنفرالقليعة ص.ب2084

تصفية الشركة

على اثرمداوالتها بتاريخ  24أكتوبر
 2022قررت الجمعية العامة غير
العادية لشركاء شركة RYUSILVER
 SARLش م م مسجلة بالسجل
التجاري باملحكمة االبتدائية بانزكان
تحت رقم  22205ما يلي :
اعتماد تقرير املصفي بعد
الفحص.
إعالن إقفال التصفية الودية
للشركة.
إبراء ذمة املصفي.
تخويل املصفي الصالحيات
الضرورية النجاز اإلجراءات األخيرة
الناتجة عن إقفال التصفية الودية .
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
باملحكمة االبتدائية بانزكان تحت
رقم  2120في  24أكتوبر .2022
485 P

شركة PRINTOR PLUS

ش.م.م ش.و شركة في طور التصفية
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقـد بتاريخ  6سبتمبر
 2022تقرر ما يلي :
املصادقة عـلى حسابات التصفية.
إبراء ذمة املصفي.
الحل النهائي للشركة.
التشطيب على السجل التجاري.
تم إليداع القانوني باملحكمة
اإلبتدائية ألنزكان تحت رقم 2144
بتاريخ  26أكتوبر .2022
486 P

Société SN LOUJI SARL

Siège social : AVENUE HASSAN
II HAY RAHMA GUELMIM
CLOTURE DE LIQUIDATION
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
االستثنائي بتاريخ  15أكتوبر 2022
بمقر الشركة املدون أعاله ،تقرر
مايلي :

 - 1حل وتصفية الشركة.
املصادقة على كل عمليات
التصفية.
تبرئة ذمة املصفي السيد نسرين
افريج وإعفائه من مهامه.
التصريح بنهاية التصفية وحل
الشركة.
 - 2تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بكلميم بتاريخ فاتح نوفمبر
 2022تحث رقم .411/2022
487 P

STE. ART DES NAVIRES

السجل التجاري  47539 :أكادير

إعالن عن تعديل

بمقت�ضى محضر محرر بتاريخ
 21سبتمبر  ،2022قرر الجمع العام
اإلستثنائي لشركة ذات مسؤولية
محدودة  ART DES NAVIRESما يلي:
فوت السيد رشيد رفيق 350
حصة إجتماعية والسيد الحسن
تبرعت  650حصة إجتماعية
أي جميع الحصص اإلجتماعية
(1000حصة) التي يملكونها في
الشركة ،لفائدة السيد نجيب غزالي.
وبموجب هذا التفويت رأسمال
الشركة املكون من  1000حصة
إجتماعية مدفوعة ومحررة بالكامل
وكلها للشريك الوحيد السيد نجيب
غزالي.
استقالة السيد الحسن تبرعت
من التسيير وتعيين السيد نجيب
غزالي مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير
محدودة.
تعديل وتحيين القانون األسا�سي
للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
بأكادير بتاريخ  6أكتوبر  2020تحت
الرقم .118714
للنشروالبيان
املسير

488 P
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تغيير الشكل القانوني للشركة
«» ALLIANCE BTP
من شركة ش.م.م إلى ش.م.م بشريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وحيد .
ذات شريك واحد
تحيين القوانين األساسية للشركة.
املوافقة على تفويت الحصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االجتماعية
 - Iبمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ االبتدائية بانزكان بتاريخ فاتح نوفمبر
فاتح أغسطس  2022قرر شركاء  2022تحت عدد رقم  .2193/2022
لشركة  »ALLAINCE BTP« شركة
490 P
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك
FIDUCIAIRE ESCOMPTE
واحد الكائن مقرها اإلجتماعي حي
تاما وانزا جماعة اوريراكا ديرمايلـ ــي  :شركة STE BO FRUITS SARL
ش .م .م
املوافقة على تفويت  4000حصة
تعديل الشركة
اجتماعية من طرف السيدة محايتي
بمقت�ضى محضر الجمعية العامة
هودا لفائدة السيد ايت بال محمد.
املوافقة على اقرار السيد االستثنائية بتاريخ  12أكتوبر 2022
السيد ايت بال محمد شريك جديـد تقرر ما يلي :
 - 1بيع الحصص :صادق الجمع
بالشركــة.
اعادة تعيين السيدة محايتي هودا  العام االستثنائي على بيع السيد
مسيـر للشركــة ملدة غير محددة ،أيوب موقير الذي يملك  50%من
أما التوقيع فينسب إلى السيد ايت الحصص ل  100%من الحصص
اململوكة أي  500حصة بما مجموعه
بال محمد.
تنقيح القانــون األسا�سي للشركة  50000درهم للسيد  :عمر موقير
بطاقته الوطنية رقم . J177244:
تبعا لهذه التغييرات.
 - IIتم اإليداع القانوني لدى كتابة نتيجة لدلك تم تحيين الفصل 8
الضبط باملحكمة التجـاريـة بأكاديـر من القانون االسا�سي ليصبح توزيع
بتاريخ  28أكتوبر  2022تحت رقم رأسمال الشركة كالتالي :
عمرموقير  500 :حصة.
.119057
تورية الحيلي  500 :حصة.
489 P
 -2تحويل املقر اإلجتماعي نحو
العنوان التالي  :حي ايت الجيالل
شركة بويلضوص ش.م.م
برأسمال اجتماعي قدره  100.000القليعة إنزكان ايت ملول.
 -3تغيير املسير  :تبعا لبيع السيد
درهم
شقة رقم  01رقم  37تجزئة جنان أيوب موقير ملجموع الحصص التي
سلطانة تمزارت ايت ملول انزكان يملكها ،قدم استقالته من تسيير
بمقت�ضى محضر الجمع العام الشركة حيث تمت تبرئة ذمته .كما
االستثنائياملنعقدبتاريخ 30اغسطس تم تعيين السيد عمر موقير كمسير
 ، 2022تمت املصادقة باإلجماع على جديد للشركة ملدة غير محددة
حيث سيوقع جميع الوثائق املتعلقة
املقترحات اآلتية :
تفويت الحصص االجتماعية  :بالشركة
 تم إيداع امللف القانوني للشركةقام السيد ندحم لحسن بتفويت
جميع حصصه املقدرة ب100حصة لدى املحكمة االبتدائية بانزكان تحت
اجتماعية واململوكة له داخل الشركة رقم  2184بتاريخ فاتح نوفمبر .2022
إلى السيدة ايت مسعود خديجة.
491 P
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STE ESPACE LASTAH

الجريدة الرسمية

الجديدة  لشركة محدودة املسؤولية  
ذات شريك وحيد.
بـمقت�ضى محضر قرار الشريكة
الوحيدة بـتـاريـخ  26سبتمبر ،2022
تم االتفاق على ما يلي:
حذف نشاط  فني البصريات.
تعديل فصول القوانين األساسية
ذات الصلة.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية
باكاديرتحت رقم  118951وذلك
بتاريخ  24أكتوبر .2022

SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي  :النجاح 395
السطاح تارودانت.
السجل التجاري رقم 7719 :
التعريف املوحد للمقاولة رقم :
002813189000038
بمقت�ضى عقد عرفي ملحضر
الجمع العامة الغير العادية لشركة        
 ESPACE LASTAH SARL AUبتاريخ
 27سبتمبر  ،2022تم االتفاق
والترا�ضي على مايلي :
تفويت السيد رضوان ابواحيا
من اجل النسخة والبيان
 1000حصة اجتماعية من أصل
493 P
 1000حصة لفائدة السيد عبد هللا
ابواحيا.
STE FAST BOOST
تعيين السيد عبد هللا ابواحيا
شركة ذات املسؤولية محد ود ة
كمسيرجديد لشركة.
رأسما لها  100.000 :رهم
استقالة مسير الشركة السيد
رضوان ابواحيا.
السجل التجاري رقم 25979 :
التوقيع االجتماعي   للسيد عبد
املقرا الجتماعي املؤ قت :
هللا ابواحيا.
حي تالعينت  01القليعة
تحيينالنظاماألسا�سيللشركة.
أ يت ملول
تم اإليداع القانوني بكتابة
بمقت�ضى محضر الحمع العام
الضبط باملحكمة االبتدائية
لتارودانت بتاريخ  26أكتوبر    ،2022االستثنائي املنعقد بتا ريخ  12أكتوبر
تحت رقم .711
   2022قرر شركا ء الشركة ما يلي   :
492 P
تفويت  500حصة التي يملكها
السيد اوسيا نعمان الى السيد
STE GUESS OPTIC
بوداودي معا د.
SARL
قرار
محضر
بـمقت�ضى
ا ستقالة السيد او سيا نعمان من
الشركاءاملنعقد بـتـاريـخ  13يونيو منصبه كمسيرشريك.
 ،2022تم االتفاق على ما يلي :
تعيين السيد بوداودي معاد
املصادقة على تفويت550حصة
اجتماعية   للسيدالحسين جكاني كمسير   وحيد   للشركة   ملدة غير
محدودة  .
لفائدة السيدة نوال الحمداوي.
استقالة السيد الحسين جكاني
تحيين القانون ا ألسا �سي لشركة.
من مهامه كمسير للشركة وتعيين
تم اإليـ ــداع القانوني   بكتابة
االنسة اميمة الحمداوي كمسيرة
الضبط لدى املحكمة اإلبتدائية
وحيدة للشركة وتخويلها اإلمضاء
اإلداري وتخويل السيدة نوال بانزكان بتاريخ    26أكتوبر 2022
تحت رقم .2145 :
الحمداوي اإلمضاء البنكي و املالي.
اعتماد القوانين األساسية
494 P

21085

شركة ايطابليسمون بلحادج دونسينيومون

دو كوندويت اي دو كود دو لغوت

ش.م.م بشريك وحيد
برأسمالها  100.000 :درهم
رقم  605شارع املنارة تيليال أكادير
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ 23
أغسطس  ،2022تمت املصادقة
باإلجماع على املقترحات اآلتية :
قام كل من السيدين بلحاج
الحسين و بلحاج خالد بتفويت
جميع الحصص التي يملكانها داخل
الشركة الى السيد امسعود عمر   .
تحويل املقر االجتماعي للشركة
إلى العنوان التالي  :شقة رقم 02
الطابق الثاني تجزئة رقم  3470تيليال
اكادير.
استقالة السيد بن الطالب
بوجمعة من منصبه كمسير للشركة
وتعيين السيد اومسعود عمر مسيرا 
وحيدا للشركة حيث يعود اليه
لوحده كل من التوقيعين البنكي
و االجتماعي.
التحويل القانوني للشركة من
ش.م.م الى ش.م.م بشريك وحيد .
تحديث القانون األسا�سي
للشركة  .
صالحيات                                                      .
ثم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بأكادير      بتاريخ 20
أكتوبر  ،2022تحت عدد رقم
.118899/2022
مقتطف قصد االشهار

495 P

INSTITUT AL AMAL AL
KABIR PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأساملال  100.000 :درهم
بموجب محضر الجمعية العامة
غير العادية بتاريخ  20يناير ،2022
َت ّ
قرر تقسيم األسهم التي كان يملكها
املرحوم أولهينت العربي وعددها 510
سهم.قيمة  كلسهم    100درهم،بين
الورثة اعتماد على عقد إراثة عدلي
بتاريخ  30سبتمبر  .2020كمايلي:

أولهينت هشام  112حصة بقيمة
 11 200.00درهم.
أولهينت محمد  112حصة بقيمة
 11 200.00درهم.
أولهينت يونس  112حصة بقيمة
 11 200.00درهم.
أولهينت ريان  112حصة بقيمة
 11 200.00درهم.
أشكريفاضمة  31حصة بقيمة
 3 100.00درهم.
بركات حسناء  31حصة   بقيمة
 3 100.00درهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
اإلبتدائية بإنزكان بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .2150
496 P

STE IMPOEXPO TRANS
SARL
SIEGE : CENTRE TIMOULAY
PROVINCE GUELMIM
بمقت�ضى قرار الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  7أكتوبر
 ،2022بمقر الشركة املدون أعاله،
تقرر مايلي:
قررالشركاءفي الشركة السيد
الحسين اد بها والسيد عبد اله
اسكور و السيد احمد اوريرنقل
جميع األسهم البالغ عددها اربع مائة
()400التي يمتلكونها في الشركة إلى
شركائهم الجدد:
السيد جواد لبيب الحامل
للبطاقة الوطنية رقم JA157629، :
 200سهم.
السيد علي بحمان الحامل
للبطاقة الوطنية رقم JA26722، :
 200سهم.
السيد احمد اورير الحامل
للبطاقة الوطنية رقم JA67047، :
 200سهم.
السيد عبد اله اسكور الحامل
للبطاقة الوطنية رقم ،JA6732:
 200سهم.

الجريدة الرسمية
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السيد الحسين اد بها الحامل
للبطاقة الوطنية رقم JA144789، :
 200سهم.
اتخذت الجمعية العامة
غيرالعادية قر ًارابتغييرمقر الشركة
الي العنوان التالي :مركز تيموالي
جماعة تيموالي إقليم كلميم.
اتخذ االجتماع االستثنائي
احمد
السيد
قر ًارابتعيين
اوريرمسيرالشركة والسيد بحمان
علي مساعد مسيرالشركة.
ثم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بكلميم بتاريخ  27أكتوبر
 ،2022تحث رقم .407/2022
497 P

قام السيد مصطفى مسترزق  
بتفويت جميع الحصص اململوكة
له داخل الشركة و املقدرة ب 500
حصة  إلى السيدة فاطمة تخليص.
تعيين السيدة   فاطمة تخليص
مسيرة وحيدة   للشركة وذلك ملدة
غير محدودة .حيث يعود إليها كل من
التوقيعين البنكي و االجتماعي.
التحويل القانوني لتسمية الشركة  
من ش.م.م إلى ش.م.م بشريك وحيد.
تحيين  القانون االسا�سي  .
ثم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية  بانزكان    بتاريخ  18اكتوبر
 ،2022تحت رقم .2060/2022 :

STE OMEGA COMPOSITE

مقتطف قصد االشهار

SARL

499 P

تفويت حصص اجتماعية

بمقت�ضى عقد عرفي لالجتماع
العام االستثنائي املؤرخ في  30سبتمبر
 2022تقرر ما يلي :
تفويت 125حصة اجتماعية من
السيد جاكيتي سباستيان الى السيد
جاكيتي جوليان.
تفويت 50حصة اجتماعية من
السيد جاكيتي فرانسوا الى السيد
فلوريان بروبنزانو.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانون املحكمة
التجارية    طنجة تحت الرقم
 258909في  28أكتوبر .2022
498 P

STE STI TELECOM
.S.A.R.L
Siège social : N°26 Avenue Mers
Sultan Etage 1 Appartement
N°3-Casablanca
RC N° : 489795-Casablanca

بيع أسهم وتعيين مسيرجديد

ً
وفقا ملحضر اجتماع الجمعية
العامة غير العادية للمساهمين
بتاريخ  28سبتمبر، 2022تم اتخاذ
القرارات التالية :
نقل السيدة سهام أمباري جميع
أسهمها أي  350سهم للسيد موح
موح الحسين.
شركة في ترانس
ش.م.م بشريك وحيد
استقالة السيدة سهام أمباري من
برأسمالها  100.000 :درهم
منصبها كمسيرة وتعيين السيد موح
الطابق األول سوق الخميس
موح الحسين كمسيرجديد للشركة
الجماعة القروية اليت اعميرة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بيوكرى
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ   7اكتوبر  17أكتوبر  2022تحت رقم 34129
 ،2022تمت املصادقة باإلجماع على في السجل الزمني
500 P
املقترحات اآلتية :
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تم اإليداع القانوني بكتابة
STE SANO TOURS
الضبط لدى املحكمة االبتدائية
SARL AU
بانزكان بتاريخ  20اكتوبر   ،2022
تعديل في شركة
بمقت�ضى محضر محرر بتاريخ تحت رقم .2082
502 P
 28سبتمبر  ،2022قرر الجمع العام
ٲالستثنائي لشركة ما يليSANO    :
STE SYSPACK
.TOURS SARL AU
SARL
تفويت جميع حصص السيدة
مقرها االجتماعي  :مشروع
مطاهري سمهان   ( 500حصة)
اثران،عمارة أ  ،مكتب رقم ،01
وجميع حصص السيدة مطاهري
حي بوسخن ،الدشيرة-انزكان.
نهيلة ( 500حصة)   لفائدة السيد
تغييراملقراالجتماعي
حاريف هشام ( 1000حصة).
بموجب عقد عرفي بتاريخ فاتح
ي
استقالة السيدة مطاهر سمهان   أكتوبر  ،2022تم تقريرما يلي  :
من منصبها كمسيرة للشركة.
تحويل املقر االجتماعي من :
تسمية السيد حاريف هشام رقم  ،10زنقة  ،24بلوك  ،10حي  
مسيرجديد للشركة .
الريب ،تيكوين –أكادير إلى  :مشروع
اعتماد توقيع السيد حاريف اثران ،عمارة أ  ،مكتب رقم  ،01حي
هشام للشركة.
بوسخن ،الدشيرة-انزكان.
تحويل الشكل القانوني للشركة
ثم اإليداع القانوني لدى مصلحة
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بأكادير بتاريخ فاتح نوفمبر   ،2022
ذات شريك وحيد.
تعديل القانون األسا�سي للشركة  .تحت رقم.119085
503 P
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بٲﯖادير
STE AGRITAK
بتاريخ  17اكتوبر  ،2022تحت رقم
SARL
. 118838
RC 21089
501 P

اعالن بتعديل

STE WAFA SWEET
شركة محدودة مسؤولية
بشريك وحيد
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  5اكتوبر   ،2022
قررمساهموا الشركة ما يلي ׃
تحويل املقر االجتماعي للشركة
إلى   :رقم  44شارع امالك سوس ايت
ملول.
تغييرالشكل القانوني للشركة من
شركة محدودة املسؤولية الى شركة
محدودة املسؤولية الشريك الوحيد.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املؤرخ بتاريخ  20اكتوبر
 ،2022بمقر الشركة تم التعديل
األتي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة
الى العنوان التالي :تجزئة اإلخالص
رقم  183شارع الحسن الثاني بيوكرى
اعتماد املقر القديم للشركة
كفرع لها.
تجديد القانون األسا�سي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  فاتح نوفمبر
 ،2022تحت رقم .2187
504 P
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BUSINESS SUD
CONSULTING

تحويل مقرالشركة
بمقت�ضى مداوالت الجمع العام
االستثنائي املنعقد باملقر االجتماعي
للشركة بتاريخ  7اكتوبر   ،2022
قرر شركاء شركة BUSINESS SUD
    ،CONSLTINGرأسمالها 100.000
درهم ما يلي:
تحويل مقر الشركة إلى العنوان
التالي :شقة  06الطابق الثاني رقم
 02زنقة   01بلوك ب شارع الحسن
الثاني ايت ملول.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
االبتدائية بمدينة انزكان بتاريخ فاتح
نوفمبر  ،2022تحت رقم 2181
السجل التجاري رقم . 20217
505 P

H-FARM

تعديل
بموجب محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ 4اكتوبر ،2022
تقرر ما يلي :
تحويل املقر اإلجتماعي للشركة
من  46 :شارع الزرقطوني الطابق
الثاني الشقة رقم  6كوـ ستور كون�سي
الدارالبيضاء ،إلى املقر الجديد :
إقامة القصر الصغير« ،القصر
الصغير  ،»3زنقة األمم املتحدة،
سيتي سويس ،أكادير.
تم اإليداع القانوني للشركة
باملحكمة التجارية بالدارالبيضاء
بتاريخ  14أغسطس 2022ن تحت
رقم  ،841483و باملحكمة التجارية
بأكادير بتاريخ  28أكتوبر   ،2022
تحت رقم . 119046
506 P

مكتب حسابات شحودي
زنقة 7بلوك  1رقم  98شارع املقاومة
بايت ملول  ، 86150 ،بايت ملول املغرب

STE LAATYA TRANSPORT

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
وعنوان مقرها االجتماعي دوار
السمومات لرجام الكدية أوالد تايمة
املغرب
رقم التقييد في السجل التجار4141
تارودانت

تغـ ـ ـي ـ ـ ــيرم ـ ـ ـق ـ ــرالشركة

قررت شركة   LAATYA
TRANSPORT SARLفي اجتماعها
االستثنائي املنعقد يوم    4أكتوبر
.2022
تغيير مقر الشركة من حي الكليتة
الجديدة أوالد تايمة إلى العنوان
التالي االجتماعي دوار السمومات
لرجام الكدية أوالد تايمة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية تارودانت تحث رقم
721بتاريخ فاتح نونبر .2022
507 P

SOCIETE ADILBAG TRANS
MAROC

SARL A.U
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000درهم.
سجل تجاري رقم  5721 :طانطان
املقراالجتماعي :رقم ،20زنقة
طرفاية ،الحي االداري ،طانطان

تعديل في الشركة

بناءا على محضر قرارالجمع العام
الغير العادي لشركة ‘  ADILBAG
  ‘TRANS MAROCواملنعقد بمقر
الشركة بطانطان ،بتاريخ   7اكتوبر
 ،2022تقرر ما يلي:
توسيع غرض الشركة ،بإضافة
النشاط التالي :نقل املستخدمين
لحساب الغير.
تعديل النظام األسا�سي للشركة،
بتغييرالبند رقم 2منه.

21087

اإليداع القانوني تم بكتابة
الضبط باملحكمة االبتدائية
بطانطان  تحت رقم .178/22
508 P

STE ARTCG

SARL
شركة محدودة املسؤولية
رقم  16شارع فرحات حشاد
حي الداخلة اكادير
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  14سبتمبر   ،2022قررمساهم
الشركة ما يلي:
الرفع من رأسمال الشركة من    
 5.000.000درهم إلى 10.800.000
درهم بإضافة  5.800.000درهم
ودلك باملقاصة مع الحساب الجاري
للشركاء.
خفض رأسمال الشركة بمبلغ
قدره    5.800.000درهم اي من
 10.800.000درهم إلى 5،000،000
درهم و دلك   باستيعاب الخسائر
املتراكمة .
ن
تعديل القانو األسا�سي للشركة
ثم االيداع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية
باكاديربتاريخ  20أكتوبر     ،2022
تحت رقم  		.118902
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شركة أمسكروض أوطو
سيغفيس

ش.م.م بشريك وحيد
برأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :رقم أ -1شارع
محمد السادس الحي الصناعي ايت
ملول
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  21سبتمبر
 ،2022تمت املصادقة باإلجماع على
املقترحات اآلتية :
الرفع من الرأسمال االجتماعي
للشركة نقدا وبقبول شركاء جدد ،
بمبلغ  800.000درهم وبذلك يرفع
رأسمال الشركة  من  100.000درهم
إلى  900.000درهم .بإحداث 8000
حصة اجتماعية جديدة من نصيب
الشركاء التالين :

العسري عبد العزيز  2000حصة.
العسري فاطمة  1000حصة.
العسري سهام  1000حصة.
العسري سعيدة  1000حصة.
العسري هاجر  1000حصة.
العسري محمد  2000حصة.
تحديث القوانين  .
صالحيات                                                      .
ثم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان     بتاريخ  21اكتوبر
 ،2022تحت رقم  .2102/2022
مقتطف قصد االشهار

510 P

STE MOZR HOLDING

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 34.188.000درهم
مقرها االجتماعي  :مكتب رقم 2
الطابق 52 .1تاسيال  3اكادير
السجل التجاري رقم 45135 :
بمقت�ضى محضرالجمع العام غير
العادي ،فقد تقرر ما يلي:
زيادة راس املال بمساهمة عينية
مقدارها  34.088.000درهم ليمر
من  100.000درهم الى 34.188.000
درهم بإصدار 340.880 ،حصة
جديدة بقيمة  100درهم للحصة
وذألك بواسطة الشركاء.
تعديل النظام االسا�سي للشركة.
للقيام
اعطاءالصالحيات
باإلجراءات القانونية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية ألكادير يوم  31أكتوبر
 2022تحت عدد. 119067
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شركة زكي نيكوص

ش.م.م
برأسمالها  100.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :سيدي بيبي املركز
سيدي بيبي ,اشتوكة ايت باها
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ   20سبتمبر
 ،2022تمت املصادقة باإلجماع على
املقترحات اآلتية :

الجريدة الرسمية
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ترأس السيد عبد هللا زكي الجمع
العام االستثنائي والذي أسفر عما
يلي :
تمديد الغرض االجتماعي للشركة
إلى ما يلي  :وكيل األعمال ,مزود
الخدمة.
تحيين

القوانين

STE AGORA BEACH

«»SIGMA PROCESS

S.A.R.L
capital : 2.800.000 DH
21-SIEGE SOCIALE : N°20
COMPLEXE TAWADA STB
FRONT DE MER AGADIR

SARL A A.U

تحيين القانون األسا�سي بعد وفاة
أحد الشركاء املسيرين

وكالة لتحويل األموال.
األساسية

للشركة.
ثم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية  بانزكان    بتاريخ فاتح نونبر
 ،2022تحت رقم .2194/2022 :
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شركة داراألشغال الكبرى
ش.ذ.م.م
رأسمالها  10.000.000 :درهم
مقرها االجتماعي  :تجزئة الهدى رقم
/152ب اكادير
السجل التجاري رقم 21057 :
اكادير

بمقت�ضى عقد عرفي بين الشركاء ،
بتاريخ  26اكتوبر   ،2022تم االتفاق
على مايلي :
إقرار بوفاة واحد من الشركاء
املسيرين.
تفويت حصص املتوفى إلى ورثته.
تعيين السيدة سعدية الزورقاني
كمسيرة وحيدة للشركة مع منحها
جميع صالحيات التسييرواإلمضاء.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية
بمدينة أكاد ير تحث رقم   119056
بتاريخ  28أكتوبر .2022
من أجل النسخة والبيان
عـن الـمسـيـرة

إن الجمع العام الغير العادي
املنعقد بتاريخ  22سبتمبر   ،2022
قرر شركاء شركة دار األ شغال
الكبرى  ،تقرر ما يلي :
التوسع في موضوع الشركة من
خالل دمج النشاط التالي:
احتالل امللك العام للنهر
واستغالل املحاجر.
اإليداع القانـوني ,تم إنجازه لدى
كتابة الضبط باملحكمـة التجارية
باكادير يوم  18اكتوبر   ،2022تحـت
رقم .118856
من أجل النشروالبيان
شركة   داراألشغال الكبرى
ش.ذ.م.م

513 P
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الشركة العقارية تنضافت
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  1.200.000 :درهم
املقراالجتماعي :طريق تفراوت،
تيزنيت
تم تحديث النظام األسا�سي
للشركة العقارية تنضافت ،أخذا 
بعين اإلعتبار التغييرات موضوع
القرارات املتخذة على إثر إجتماعات
الجموع العامة الغير العادية
املنعقدة بحضور الشركاء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتزنيت ،بتاريخ 26
أكتوبر ، 2022تحت رقم .330
لالستخالص والبيان
املسير

515 P

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 03/10/2022و مسجل بمدينة
طنجة ،تم تأسيس شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد  خصائصها كالتالي    :
التسمية Sigma process»« :
SARL A A.U
رأسمالها قدره  10.000 :درهم.
مقرها االجتماعي  :تجزئة الورود
العوامة قطعة  269طنجة  .
مدة الشركة  99 :سنة من
التأسيس النهائي.
املوضوع :
• أشغال مختلفة ؛
• خدمات ؛
• مساعدة العمالء.
• مساعدة صاحب املشروع.
• معامالت.
•استيراد و تصدير؛
• شراء أو حصص في أي شركة
ذات نشاط مشابه أو ذي صلة ؛
• املساهمة بجميع أشكالها،
وإنشاء واستغالل جميع املؤسسات،
أصول تجارية املتعلقة بشكل مباشر
أو غيرمباشربموضوع الشركة ؛
• وبصورة أعم  ،جميع العمليات
الصناعية أو التجارية أو األوراق
املالية أو العقارات التي قد تكون
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر
بهدف الشركة ومن املحتمل أن تعزز
تطويرالشركة.
الرأسمال االجتماعي و الشركاء :
حدد في  10.000درهم ،مقسمة
إلى  100حصة اجتماعية في ملكية
الشريكة الوحيدة  :
 السيد لبنى العبدي  :من مواليد ،08/07/1979مغربية الجنسية،
يحمل الرقم CI N ° GA97689
املقيمة في حي بوحوت شارع موحا
أو حمو الزياني رقم  31طنجة.

التسيير  :تم تعيين السيدة لبنى
العبدي   كمسيرة وحيدة   لفترة غير
محددة.
األرباح  :كلها لفائدة الشريكة
الوحيدة ،بعد نقص املدخرات
القانونية .5%
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير و تنتهي في  31ديسمبر من
كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ
من تاريخ التأسيس.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  24/10/2022تحت رقم
.258690
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SOCIETE BOUTOUAZID
SERVICES
بوتوازيد خدمات
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
البيضاء بتاريخ  17أكتوبر  2022تم
تأسيس شركة باملواصفات التالية  :
شركة محدودة املسؤولية ذات
الشريك الوحيد.
التسمية BOUTOUAZID :
 SERVICESبوتوازيد خدمات.
املقر االجتماعي  :شارع الوحدة
اإلفريقية الرقم  34حي إفريقيا،
الدارالبيضاء.
الهدف االجتماعي  :تحويل
األموال.
التسيير  :بوتولكين لحسن.
الرأسمال  100.000 :درهم.
املدة  99 :سنة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ فاتح
نوفمبر    2022تحت رقم .844481
تم التسجيل بالسجل التجاري
رقم .560639
 516Pمكرر
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SOCIETE ZM ATELIER
S.A.R.L AU
السجل التجاري 560221

التأسيس

بموجب عقد عرفي بإمضاء خاص
بتاريخ  12اكتوبر  2022بالدار
البيضاء تم تأسيس شركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد
وفقا للخاصيات اآلتية :
التسمية SOCIETE ZM :
ATELIER S.A.R.L AU
الرأسمال  100.000درهم تم
تقسيمه إلى    1000حصة            .
الشركاء  -السيد زكرياء منون
 1000حصة  100درهم لكل حصة                 .
املقراالجتماعي      :
الكائن بزاوية زنقة األمير موالي
عبد هللا وزنقة النخلة الطابق الرابع
الشقة  -  7الدارالبيضاء.
 التسيير تم إسناده للسيد زكرياء
منون.
الهدف  :أشغال مهنية متنوعة                                                                                                   
النجارة على الخشب واأللومنيوم
والبالستيك واملعادن ،التخطيط
التجارة البيع والشراء والتوزيع
لجميع أنواع املواد واملنتجات
املتعلقة بالغرض املؤس�سي للشركة  
الدراسات الفنية واملشورة.
االستيراد والتصدير.
 املدة  99 :سنة  .
اإليداع القانوني تم باملركزالجهوي
لالستثمار بالدار البيضاء بالسجل
التجاري بتاريخ  27اكتوبر 2022
تحت رقم .843806
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شركة سناك اند شايك

ش.ذ.م.م.
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  10.000درهم
املقراإلجتماعي  :مكتب رقم ،2
الشقة  ،6زاوية زنقة طارق ابن زياد
و ابن عائشة ،إقامة اكسيل سيور،
عمارة  ،18مراكش
السجل التجاري رقم - 130127
التعريف الضريبي 52695143

الجريدة الرسمية

بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ
 26سبتمبر  ،2022تقرر وضع
القوانين املؤسسة لشركة ذات
مسؤولية محدودة ،والتي تتميز
بالخصائص التالية :
 التسمية    :شركة سناك اندشايك ش.ذ.م.م.
 الصفة    :شركة  ذات مسؤوليةمحدودة.
الغرض االجتماعي   :
 تحضير الوجبات ،استغاللاملطاعم ،لألخذ أو التسليم.
 تحضير الوجبات السريعة،استغالل مطعم للوجبات السريعة،
سناك ،لألخذ أو التسليم
 خدمة متعهد تقديم الطعاملألخذ أو التسليم
 خدمة بيع املواد الغدائيةو بصفة عامة كل عملية تجارية،
صناعية ،عقارية ،املنقولة و املالية
التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة
بالغرض السالف الذكر أو يمكنها
تنميته من أجلها أو بمشاركة أو
ما شابه.
 املقراالجتماعي :مكتب رقم  ،2الشقة  ،6زاوية زنقة
طارق ابن زياد و ابن عائشة ،إقامة
اكسيل سيور ،عمارة  ،18مراكش
 املدة  99 :سنة الرأسمال  10.000 :درهممجزئة  إلى  100حصة اجتماعية من
فئة  100درهم للواحدة.
 التسيير  :عينت السيدة نعيمةالالجي.
 - 2اإليداع القانوني :
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  26/10/2022تحت رقم
 ،140768السجل التجاري رقم
.130127
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تم اإليداع القانوني لدى كتابة
SOCIETE CM BUSINESS
الضبط باملحكمة التجارية بابن
SARL A.U
سليمان بتاريخ  17أكتوبر 2022
تأسيس شركة ذات مسؤولية
تحت رقم  536تم التسجيل بالسجل
محدودة للشريك الوحيد
ي
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في ابن التجار تحت رقم .7807
519 P
سليمان بتاريخ  15سبتمبر  2022تم
تحرير القانون األسا�سي للشركة ذات
ليتغيزوغ دي نوماد
مسؤوليةمحدودة للشريك الوحيد
LES TRESORS DES
والتي تتميزبالخصائص التالية:
NOMADES
اإلسم اإلجتماعي CM :
ش ــركــة ذات املـسؤولـيـة املـحدودة
.BUSINESS SARL A.U
الرأسمال االجتماعي 100.000 :
موضوع الشركة    :من أهداف
درهم
الشركة:
املقراإلجتماعي  :املحل ب  1دوار
التجارة .
شريفية طريق امزميزقيادة
اإلستيراد والتصدير.
تسلطانت مراكش
بشكل عامة جميع املعامالت
 - 1بمقت�ضى العقد العرفي
املالية أو التجارية أو الصناعية أو
األوراق أو العقارات التي تتم لحساب بتاريخ  15/09/2022بمراكش تمت
الشركة الحصري ،واملتعلقة بشكل املصادقة على القانون االسا�سي
للشركة ذات املسؤولية املحدودة
مباشر أو غير مباشر بأي من األشياء
ذات الخصائص التالية :
املذكورة أعاله أو العقارات ،التي تتم
اللقب اإلجتماعي ليتغيزوغ
أو بأي كائنات مماثلة أو دت صلة.
دي نوماد «  LES TRESORS DES
املدة  99 :سنة.
»NOMADES
املقر اإلجتماعي  :ابويرتو بانوس
الصفة القانونية  :شركة ذات
املنصورية الطابق السفلي شقة رقم
املسؤولية املحدودة   .
 2عمالة ابن سليمان.
املقر اإلجتماعي  :املحل ب 1
رأسمال الشركة 100.000.00 :
دوار شريفية طريق امزميز قيادة
ن
درهم مكو من  1000حصة بقيمة تسلطانت مراكش
إسمية قدرها  100درهم للواحدة
الهدف اإلجتماعي  :بازار ،استيراد
حررت بالكامل نقدا عند اإلكتتاب .وتصديراألثاث.
السيدة شكري مريم  1000حصة
املدة  99 :سنة.
إجتماعية.
        :
اإلجتماعي
الرأسمال
التسيير  :تم تعيين كمسيرة  100.000درهم مـوزعـة إلى 1000
للشركة ملدة غير محدودة السيدة حـصة اجتماعية من فئـة  100درهم  
شكري مريم.
للواحدة مسندة  للشركاء  على النحو
السنة اإلجتماعية  :تبتدئ من التالي  :
فاتح يناير إلى  31ديسمبر من كل
 السيدة كارول بيرثي روزسنة.
برينشويك الحاملة للبطاقة رقم
األرباح  :يقتطع من األرباح  500 :  6511757Sحصة إجتماعية.
الصافية  % 5من أجل اإلحتياط
 السيد املصطفى بالوي الحاملالقانوني  ،الباقي يوزع حسب قرار للبطاقة رقم  500 E11503حصة
إجتماعية.
الشركاء.

الجريدة الرسمية
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التسيير  :تسيرالشركة  من  طرف
السيدة كارول بيرثي روز برينشويك
ملدة  غيرمحدودة	 .
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش
و ذلك بتاريخ  28/10/2022تحت  
رقم  140698و مقيد بالسجل
التجاري بمراكش تحت رقم
.130043
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الرأسمال اإلجتماعي 1.000.000  :
درهم مقسم إلى  10000حصة
إجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة.
التسيير ملدة غير محددة  :السيد
الوي عادل.
 تم االيداع القانوني باملحكمةالتجارية بالدار البيضاء تحت رقم
 843896بتاريخ .28/10/2022
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AUTOMOTIVA CARS

SCALUX

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 26/09/2022تم تأسيس شركة
ذات الخصائص التالية   :
الشكل القانوني  :ذات شريك
وحيد  شركة محدودة املسؤولية.
:
اإلجتماعي
إلسم
AUTOMOTIVA CARS
الهدف اإلجتماعي :
شراء وبيع واستيراد وتصدير
املباشر أو غير املباشر كوكيل
بالعمولة أو وكيل للسيارات
واملركبات الجديدة أو املستعملة
واملركبات الخفيفة وأي معدات
تتعلق باملركبات،
• شراء وبيع واستيراد وتصدير
(كوكيل بالعمولة أو وكيل) للسيارات
األخرى ،
• شراء وبيع واستيراد وتصدير
معدات السيارات.
• سمسرة السيارات الجديدة
أو املستعملة (السيارات والشاحنات
الصغيرة والشاحنات ذات العجلتين
وآالت البناء وما إلى ذلك)،
• استيراد وتصدير جميع
املنتجات واملواد.
املقر ا إلجتماعي  26  :شارع مرس
السلطان الطابق  1الشقة  3الدار
البيضاء.
املدة  99 :سنة من تاريخ التسجيل
في السجل التجاري.
الشريك الوحيد  :السيد الوي
عادل  10000حصة إجتماعية.

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 05/10/2022تم تأسيس شركة
ذات الخصائص التالية   :
الشكل القانوني  :شركة محدودة
املسؤولية.
إلسم اإلجتماعي .SCALUX :
الهدف اإلجتماعي  :استيراد
وتصدير وشراء وبيع جميع أنواع
األلومنيوم وملحقاتها.
 استيراد وتصدير وشراء وبيعألواح األملنيوم والزجاج و جميع
املستلزمات.
 استيراد وتصدير وشراء وبيعجميع منتجات الواجهات ؛
 الدراسة والتصميم في نجارةاألملنيوم.
املقر اإلجتماعي  :الرقم 186 :
شارع الشفشاوني املنطقة الصناعية
البرنو�صي الدارالبيضاء.
املدة  99 :سنة من تاريخ التسجيل
في السجل التجاري :
الشركاء    :
 السيدة فكري زهرة 2000 :حصة إجتماعية.
 السيد الناوي عبدالكريم 2000 :
حصة إجتماعية.
السيد بورواي أناس  500 :حصة
إجتماعية.
الرأسمال اإلجتماعي   :
 500.000درهم مقسم إلى 5000
حصة إجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة.
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التسيير ملدة غير محددة   :
السيدة فكري زهرة و السيد الناوي
عبدالكريم.
 تم االيداع القانوني باملحكمةالتجارية بالدار البيضاء تحت رقم
 843760بتاريخ .27/10/2022
522 P

HARRACH LILISKANE

ش.م.م ذات شريك وحيد رأسمالها
 100.000درهم.
 197شارع املقاومة الطابق  6الدار
البيضاء.

الـتــأسـيـس

بمقت�ضى عقد عرفي بالدار
البيضاء   بتاريخ  24-09-2022تم
تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد
خاصيتها كالتالي:
HARRACH
:
التسمية
.LILISKANE
الهدف  :اإلنعاش العقاري.
املقر االجتماعي  197 :شارع
املقاومة الطابق  6الدارالبيضاء.
املدة  99   :سنة.
الرأسمال  100.000 :درهم
مقسمة إلى    1.000حصة من فئة
 100درهم   وزعت بكاملها   على
الشريك الوحيد السيد عبد القادر
حراش.
التسيير  :عهد به  ملدة غيرمحددة
مع الصالحيات املطلقة للسيد عبد
القادرحراش.
السنة املالية  :من  1يناير ٍالى31
ديسمبر.
األرباح  %5 :لالحتياط القانوني
والباقي إما يوزع أو ينقل أو يوضع
تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع
العام.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء تحت رقم  843754بتاريخ
.27-10-2022
تم تقييد الشركة بالسجل
التجاري بالدار البيضاء تحت رقم   
 560161بتاريخ  .27-10-2022

STE AZ3

SARL AU
املقراالجتماعي13 :زنقة القصار
الطابق  5رقم  10املعاريف
الدارالبيضاء
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  
 08سبتمبر  ،2022تم تحرير قانون
أسا�سي ،لشركة ذات مسؤولية
محدودة ذات شريك وحيد،
خاصياتها كالتالي :
		
التسميـة .STE AZ3  :
املوضوع  :بيع و شراء األمالك
العقارية.
املقراالجتماعي  13 :زنقة  القصار
الطابق  5رقم  10املعاريف الدار
البيضاء
امل ــدة  99 :عاما.
رأس املـال  :حدد في 6.000.000
درهم ،مقسمة إلى  60.000حصة
بمائة درهم للحصة الواحدة ،وزعت
كالتالي :
 السيدة عزيزة لزرق بمبلغ قيمته 60.000حصة اجتماعية.
التسييـر  :اسند التسيير للسيدة
عزيزة لزرق.
 السنة املالية  :من فاتح يناير إلى
 31ديسمبر.
األربـاح  5 % :لالحتياطي القانوني
و الباقي يوضع تحت تصرف الشريك
الوحيد.
تم اإليداع القانوني باملركز
الجهوي لالستثمار بالدار البيضاء
و السجل التجاري تحت رقم
.559471
524 P

STE IMMO RIFI BELHAJ
SARL AU

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ في  
 ،26/10/2022تم إيداع القانون
التأسي�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك واحد في أمانة
السجل للمحكمة التجارية بالدار
البيضاء و ذات املميزات التالية:
من أجل التخليص و اإلشهار
التسمية STE IMMO RIFI« :
»BELHAJ SARL AU 523 P
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* الهدف :
إنعاش البناء العقاري
مواد بناء
أعمال مختلفة    
املقر االجتماعي  26 :شارع مرس
سلطان رقم  3الطابق  - 1الدار
البيضاء.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها النهائي.
الرأسمال االجتماعي  :الرأسمال
االجتماعي محدد  في  مئة ألف درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية من
فئة   .1000درهم للواحدة ،مكتتبة
و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :
السيد ريفي بلحاج نور الدين  
 1000حصة   .
املجموع  1000  :حصة.
السنة االجتماعية  :تبتدئ السنة
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في
 31ديسمبر.
التسيير  :تم تعيين السيد مدير
الشركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد.
السيد ريفي بلحاج نور الدين
ولد في ،28/02/1972من جنسية
املغربية ،حامل رقم البطاقة الوطنية
رقم  C193628مقيم في تجزئة
رياض السالم بلوك  40رقم  13بني
مالل.
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار
البيضاء ،بتاريخ  01/11/2022تحت
رقم  .560743
525 P

STE ASDREAM IMMO
SARL

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ في  
 ،24/08/2022تم إيداع القانون
التأسي�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة في أمانة السجل للمحكمة
التجارية بالدار البيضاء و ذات
املميزات التالية :
التسمية STE ASDREAM«  :
»IMMO SARL

الجريدة الرسمية

* الهدف   :إنعاش البناء العقاري
مواد بناء
أعمال مختلفة    
* املقر االجتماعي  26 :شارع
مرس سلطان رقم  3الطابق  1الدار
البيضاء
* املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها النهائي.
* الرأسمال االجتماعي  :الرأسمال
االجتماعي محدد  في  مئة ألف درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية من
فئة   1000درهم للواحدة ،مكتتبة
و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :
السيد محمد زيداني   125حصة
السيدة إلهام أوبري   250حصة
السيد عبد اللطيف أوبري 250
حصة
السيد الحكيمى عبد القادر 125
حصة
السيد مقددم محمد   250حصة  
املجموع  1000  :حصة.
* السنة االجتماعية  :تبتدئ
السنة االجتماعية من فاتح يناير
وتنتهي في  31ديسمبر.
* التسيير  :تم تعيين السيد مدير
املشترك لفترة غيرمحدودة.
السيد محمد زيداني   ولد في
 ،02/09/1977من الجنسية
املغربية ،حامل رقم البطاقة  
الوطنية رقم    I369576مقيم في
كاليفورنيا جولف منتجع فيال 668
املدينة الخضراء بوسكورة البيضاء                                                                 .
السيدة إلهام أوبري ولدة في
،15/11/1983منالجنسيةاملغربية،
حاملة رقم البطاقة  الوطنية رقم
 VA82719مقيمة في حي النسيم
اقامة كتبية عمارة  16شقة 3
البيضاء.
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار
البيضاء ،بتاريخ   02/09/2022تحت
رقم .554349

21091

RAMAJ MED
SARL

إعالن بخصوص تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 2022/10/04تم تأسيس شركة
باملواصفات التالية :
شركة  :محدودة املسؤولية
التسمية RAMAJ MED SARL :
املقر االجتماعي  :حي املسيرة 2
زنقة  20رقم  75الدارالبيضاء
الهدف االجتماعي  :خياطة
وصناعة جميع املنتجات الحاملة
السم مختلف الشركات و منتجاتها
الرأسمال  100.000   :درهم
مقسم إلى  1000حصة موزعة
كما يلي :
 500حصة للسيد محمد مطاليع
 500حصة للسيدة كوثرالحجام
التسيير  :السيد محمد مطاليع
املدة  99 :سنة
السجل التجاري رقم 560491   :
بتاريخ .31/10/2022
526 P

«»RAMI CONFECTION
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة بمشارك وحيد

 -Iبمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ
في ، 23/06/2022تم إيداع القانون
التأسي�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة .بمشارك وحيد و ذات
املميزات التالية :
RAMI« :
التسمية
CONFECTION» SARL AU
الهدف  :غرض الشركة في كل من
املغرب والخارج:
شركة التصديرو االستيراد.
املقر االجتماعي  :سيدي مومن
جديد مجموعة  2زنقة  3رقم
1الطابق االول الدارالبيضاء.
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها النهائي.
الرأسمال االجتماعي  :الرأسمال
ملخص قصد النشر
االجتماعي محدد في .100.000,00
 525Pمكرر درهم مقسم إلى  1000حصة

اجتماعية من فئة  100درهم
للواحدة ،مكتتبة و محررة بالكامل و
موزعة لفائدة :
 1000حصة اجتماعية الرامي
موالي الحسن
املجموع  1000 :حصة اجتماعية.
السنة االجتماعية  :تبتدئ السنة
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في
 31ديسمبر.
* التسيير  :تم تعيين السيد الرامي
موالي الحسن مسيرا للشركة
 -IIتم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري رقم  653 554لدى املحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06
شتنبر .2022
ملخص قصد النشر

527 P

«BLUE MANAGEMENT
»CHAOUEN
SARL

تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 30/09/2022ومسجل بمدينة طنجة
 ,تم تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة خصائصها كالتالي :
BLUE« :
التسمية.
»MANAGEMENT CHAOUEN
SARL
رأسمالها قدره  10.000,00 :درهم
مقرها االجتماعي  :تجزئة الورود
العوامة قطعة  269طنجة.
مدة الشركة  99 :سنة من
التأسيس النهائي
املوضوع :
• إدارة جميع أنواع الفنادق
واملطاعم
• تطوير املشاريع السياحية
والعقارية
• استيراد و تصدير ؛
• شراء أو حصص في أي شركة
ذات نشاط مشابه أو ذي صلة ؛
• املساهمة بجميع أشكالها،
وإنشاء واستغالل جميع املؤسسات،
أصول تجارية املتعلقة بشكل مباشر
أو غيرمباشربموضوع الشركة ؛

الجريدة الرسمية

21092

• وبصورة أعم  ،جميع العمليات
الصناعية أو التجارية أو األوراق
املالية أو العقارات التي قد تكون
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر
بهدف الشركة ومن املحتمل أن تعزز
تطويرالشركة.
الرأسمال االجتماعي و الشركاء :
حدد في  10.000,00درهم,
مقسمة إلى  100حصة اجتماعية
موزعة على الشكل التالي :
 السيد بابلو كامبرا جيمينو :من مواليد  ، 01/08/1972إسباني
الجنسية  ،يحمل رقم الباسبور
 PAM 473862املقيم في بارشلونة،
بارشلونة  ،إسبانيا يمتلك 25 ،حصة
اجتماعية.
 السيدة مينة بومريل من مواليد 01/01/1985مغربية الجنسية ،
حاصل على ، C.I.N n ° BK355404
مقيمة في إقامة روزا ميكستا رقم ،45
شفشاون ،املغرب ،تمتلك  25حصة
اجتماعية.
 السيدة سارا فيرنانديز فالنسيا :من مواليد  ، 01/03/1975إسبانية
الجنسية  ،تحمل رقم الباسبور PAH
 504211املقيمة في دونوستيا /سان
سيباستيان (جيبوزكوا) إسبانيا،
تمتلك  25حصة اجتماعية.
 السيد جواد عيدة من مواليد 03/06/1985مغربي الجنسية ،
حاصل على ، C.I.N n ° LC163283
مقيم في إقامة روزا ميكستا رقم ،45
شفشاون ،املغرب ،يمتلك  25حصة
اجتماعية.
التسيير  :تم تعيين السيد بابلو
كامبرا جيمينو والسيدة مينة بومريل
كمسيرين لفترة غيرمحددة
األرباح  :كلها لفائدة الشركاء ,بعد
نقص املدخرات القانونية 5%
السنة االجتماعية  :تبتدئ من
فاتح يناير و تنتهي في  31ديسمبر من
كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ
من تاريخ التأسيس.
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بطنجة
بتاريخ  27/10/2022تحت رقم
.258853
528 P

COURSE TRANS
SARL AU

تأسيس شركة

 -Iبمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ
في ،03-10-2022تم إيداع القانون
التأسي�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة و ذات املميزات التالية :
التسمية COURSE TRANS :
. SARL AU
الهدف  :النقل البري املحلي
والدولي للبضائع
املقر االجتماعي  ، 64 :زنقة عبد
هللا املديوني  ،الطابق األول  ،شقة2 .
الدارالبيضاء
املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها النهائي.
الرأسمال االجتماعي  :الرأسمال
االجتماعي محدد في .100.000,00
درهم مقسم إلى  1000حصة
اجتماعية من فئة .100درهم
للواحدة ،مكتتبة و محررة بالكامل و
موزعة لفائدة :
السيد سعيد صفوان 1000
حصة اجتماعية
السنة االجتماعية  :تبتدئ السنة
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في
 31ديسمبر.
التسيير  :تم تعيين السيد سعيد
صفوان.مسيرا للشركة
 -IIتم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار
البيضاء ،بتاريخ ،.19/10/2022
تحت رقم.559121
ملخص قصد النشر

3MS INVEST

529 P

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالدار البيضاء بتاريخ  21أكتوبر
 2022تم تأسيس شركة ذات
مسؤولية محدودة خاصيتها كالتالي :
التسمية .3MS INVEST :
الهدف االجتماعي  :الترويج
العقاري بكافة أشكاله ؛
اقتناء وإدارة وبيع وتشغيل جميع
املباني املبينة من عدمه ؛
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الـ ـت ـس ـي ــير  :الــشركة مسيرة مـن
طرف ال ــسيد املصطفى ابن عمو
نجاري.
رأسمال الشركة 100 000.00 :
درهم مجزاة إلى 1000 .حصة ،قيمة
كل واحدة  100درهم موزعة على
الشكل التالي :
الــسيد املصطفى ابن عمو نجاري
 500 :حصة
ال ــسيد محمد مفتوح  500 :حصة
املدة  99 :سنة
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بملحقة املحكمة التجارية
الدار البيضاء بتاريخ 25/10/2022
بالدارالبيضاء ،تحت رقم .843151

تشييد مبنى لالستخدام السكني
أو التجاري أو اإليجار ؛
أعمال الحفر وتشييد املباني
واألشغال العامة والهندسة املدنية ؛
التقسيم والتوجيه وأعمال
الطرق والصرف الصحي والخدمات ؛
استيراد وتصديرالتداول.
املقر االجتماعي  5 :شارع عبد هللا
بن ياسين اقامة بليدون الطابق 5
رقم  5الدارالبيضاء.
املدة  99 :سنة.
رأس املال  :حدد في 100.000
درهم مقسمة على  1000حصة 100
درهم لكل حصة.
أبوكيرسعيد  500حصة.
للنشرو البيان
اوعال محمد  500حصة.
531 P
التسيير أسند للسيدين  :أبوكير
سعيد و اوعال محمد ملدة غير
IT &FINETECH
محددة الصالحيات املطلقة.
CONSULTING
يتم التوقيع على األعمال املتعلقة
.S.A.R.L.A.U
بالشركة بشكل مشترك من قبل
شركة محدودة املسؤولية
املديرين السادة  :أبوكير سعيد
ذات شريك وحيد
واوعال محمد.
رأس املال 10.000,00 :درهم
السنة املالية من فاتح ينايرإلى 31
املقراالجتماعي  :الدارالبيضاء ،
ديسمبر.
بلفيدير 05,رقم ,الطابق الثاني ,
األرباح  5% :لالحتياطي الباقي يدار
زنقة رحال ابن أحمد: 108,
على قرار املساهمين إما موزعة أو
ي
السجل التجار 556693 :
موضوعة في االحتياطي.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ البيضاء بتاريخ  1شتنبر  2022تم
فاتح نوفمبر  2022تحت رقم تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد  ,باملواصفات
.844558
املسيرين
التالية.
530 P
التسمية  :تم حديد اسم الشركة
في IT& FINETECH CONSULTING :
STE ANJARI IMAR
-.S.A.R.L.A.U
رأس مال الشركة  :رأس املال حدد
بمقت�ضى العقد املؤرخ بتاريخ
 05أكتوبر 2022تم وضع القانون في  10.000.00درهم متكونة من 100
األسا�سي للشركة دات املسؤولية حصة اجتماعية مبلغ كل حصة 100
املحدودة الدي يتلخص فيما يلي:
درهم كلها مكتتبة و مؤداة نقدا باسم
الــتسم ـي ــة  .STE ANJARI IMAR :الشريك الوحيد.
املقر االجتماعي  :شارع لال ياقوت
املقر االجتماعي حدد في :
زنقة العرعار عمارة  9الطابق  4شقة الدارالبيضاء ,بلفيدير  05,رقم,
الطابق الثاني ,زنقة رحال ابن أحمد،
 17إقامة كاليس – الدارالبيضاء-
اله ـ ـ ــدف  :اإلنعاش العقاري
.108
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املوضوع :
تصميم وإنتاج وتسويق وتركيب
أي معدات أو أجهزة وأي حزمة برامج
أو برامج كمبيوتر -
تقديم كافة الخدمات في كافة
املجاالت املتعلقة بتقنية املعلومات- .
كل نشاط تصدير و استيراد
يتعلق بمجال النشاط -
أخذ املصالح املباشرة أو غير
املباشرة للشركة ونيابة عن أطراف
ثالثة أو باملشاركة مع جميع األفراد
والجمعيات والشركات -
واإلدارات العامة واملدن
واألشخاص اإلداريين والدولة وبشكل
عام أي شخص طبيعي أو اعتباري
تحت أي شكل من األشكال .ومهما
كانت جنسيتها في جميع املعامالت
املالية والتجارية والصناعية
واملنقولة والعقارية وغيرها عن طريق
إنشاء شركات جديدة أو املساهمة
أو االكتتاب أو شراء األسهم أو حقوق
الشركات أو االندماج أو التحالف
أو الشراكة أو غيرذلك.
السنة االجتماعية  :من فاتح يناير
إلى  31ديسمبرمن كل سنة
املدة  99 :سنة ابتداء من
التأسيس النهائي
التسيير  :عين السيد عبد هللا
بولنكاص مسيرا للشركة ألجل غير
مسمى.
تم تسجيل الشركة في السجل
التجاري بالدار البيضاء عبر
املركز الجهوي لالستثمار بتاريخ
 27/09/2022تحت رقم 556693
531Pمكرر

DINDVIAND

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000,00درهم
بمقت�ضى عقد عرفي ،بتاريخ
 22من يونيو  2016باملحمدية ،تم
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة «»DINDVIAND
باملميزات التالية :

الجريدة الرسمية

التسمية DINDVIAND :
الشكل القانوني  :شركة ذات
مسؤولية محدودة.
املوضوع  :تتخذ الشركة كموضوع
لها اآلتي :
 تجارة الدواجن؛ مقاولة نقل البضائع؛ أداء التجارة عبراإلستيرادوالتصدير ؛
 بشكل عام  ،جميع العمليات منأي نوع التي قد تتعلق بشكل مباشر
أو غير مباشر باألشياء املذكورة
أعاله ،أو من املحتمل أن تعزز نشاط
الشركة ؛
املدة  :تسعة و تسعون سنة
ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في
السجل التجاري.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة ب  100.000, 00درهم
مقسمة إلى  1000حصة من فئة
 100درهم محررة كليا نقذا،من
طرف  :السيد علي بوسنان
 70.000,00درهم والسيدة رقية
بنعال  30.000,00درهم.
التسيير  :تسير الشركة من طرف
السيد علي بوسنان ملدة غير محددة،
مع كافة الصالحيات النظامية
والقانونية للتصرف باسم و لفائدة
الشركة.
املقر اإلجتماعي  ،141 :تجزئة
مومن الطابق األر�ضي املحمدية.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط لدى
املحكمة التجارية باملحمدية رقم
 1024بتاريخ  03من أغسطس 2016
تحت رقم السجل التجاري .18629

شركة «ELIXIR DIGITAL 
» SERVICES

شمم
املقراالجتماعي  1 :زنقة الفتح بن
خفان شقة رقم  3الطابق  2بلفدير
الدارالبيضاء السجل التجاري
رقم 510539
بمقت�ضى محضر الجمع
العام اإلستتنائي املنعقد بتاريخ
 16/09/2022و املسجل بتاريخ
 14/10/2022قرر شركاء لشركة
«  » ELIXIR DIGITAL SERVICESش
م م ما يلي :
*بيع  300حصة من فئة 100
درهم للواحدة اململوكة من طرف
السيد IRAQUI HOUSSAINI
 AHMEDفي رأسمال شركة ELIXIR
 DIGITAL SERVICESش م م لفائدة
السيد OUANNANI HICHAM
*بيع  240حصة من فئة 100
درهم للواحدة اململوكة من طرف
السيدة  RIDATI MINAفي رأسمال
شركة ELIXIR DIGITAL SERVICES
ش م م لفائدة السيد OUANNANI
HICHAM
* تعديل قانون الشركة و دالك
بتغييرالفصول  6و .7
اإليداع القانوني تم باملحكمة
التجارية للدار البيضاء تحت رقم
 843999بتاريخ .31/10/2022
وهدا بمثابة مقتطف و بيان
(املسيرالوحيد)

21093

االسم .HADRAF :
الهدف  :جميع اشغال البناء.
املقر شارع اللة الياقوت و زنقة
العرعار اقامة غاليس الطابق 4
الشقة  17الدارالبيضاء.
املدة 99 :سنة ابتداء من إنشاءها.
رأسمال الشركة 100000.00 :
درهم.
الحصص العينية :
السيد  :منصف بنتا .100000.00
درهم يعني  1000 :حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للحصة.
املجموع  100000.00 :درهم يعني
 1000حصة اجتماعية بقيمة 100
درهم للحصة.
السنة االجتماعية  :ابتداء من
فاتح ينايرإلى  31من ديسمبر.
مسير الشركة  :السيد منصف
بنتا
تم اإليداع القانوني باملركز
الجهوي لالستثمار بالدار البيضاء
الكبرى.
السجل التجاري رقم .557509
لإلشارة والبيان

534 P

TOUBRODE
SARL AU

تأسيس شركة

533 P
 -Iبمقت�ضى عقد عرفـي مؤرخ
في ،01/07/2022تم إيداع القانون
HADRAF
شركة محدودة املسؤولية
التأسي�سي لشركة ذات املسؤولية
بشريك واحد
املحدودة .و ذات املميزات التالية:
درهم
رأسماله 100000.00
التسمية TOUBRODE» :
و مقرها اإلجتماعي  :الكائن ب شارع
SARLAU
اللة الياقوت و زنقة العرعاراقامة
الهدف  - :التاجر الذي يقوم
غاليس الطابق  4الشقة 17
بعمليات االستيراد والتصدير ؛
الدارالبيضاء
 شراء وبيع آالت ولوازم الخياطةتأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي تم تأسيس والتطريز ؛
 صنع جميع أصناف املنسوجات.شركة محدودة املسؤولية بشريك
املقر االجتماعي  :املنطقة
واحد ذات املميزات التالية :
مستخلص من أجل اإلشهار
الشكل  :شركة محدودة الصناعية موالي رشيد تجزئة 94
 532 Pاملسؤولية بشريك واحد.
الطابق األر�ضي  ،الدارالبيضاء.

الجريدة الرسمية

21094

املدة  99 :سنة ابتداء من تاريخ
تأسيسها النهائي.
الرأسمال االجتماعي  :الرأسمال
االجتماعي محدد في .100.000.00
درهم مقسم إلى  1000حصة
اجتماعية من فئة ..100.00درهم
للواحدة ،مكتتبة و محررة بالكامل و
موزعة لفائدة :
االنسة .ياسمين أهيبو 1000
حصة اجتماعية
السنة االجتماعية  :تبتدئ السنة
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في
 31ديسمبر.
التسيير  :تم تعيين االنسة.
ياسمين أهيبو...مسيرة للشركة
تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار
البيضاء ،بتاريخ ،.13/10/2022
تحت رقم.841193
ملخص قصد النشر

MANDARISS

535 P

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالدار البيضاء تحت رقم 844135
بتاريخ  2نوفمبر .2022
536 P

«MANUFACTURE 
MAROCAINE
D’EQUIPEMENTS PUBLICS
» M.M.E.P

تحويل املقراالجتماعي

بموجب عقد عرفي مؤرخ بحد
السوالم يوم  10يونيو 2021
مسجل بنفس املدينة قرر الجمع
العام لشركة «MANUFACTURE
MAROCAINE D’EQUIPEMENTS
 » PUBLICS MMEPشركة مجهولة
ذات املقر الرئي�سي  :تجزئة 65
املنطقة الصناعية الساحل حد
السوالم ,ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي إلى  :دوار
العسيالت لكريمات  2 & 1حد
السوالم.
تعديل املادة 4من القانون
األسا�سي للشركة
إعادة صياغة النظام األسا�سي
للشركة
اإليداع  : ثم اإليداع القانوني لدى
كتابة الضبط باملحكمة التجارية
ببرشيد يوم  26/10/2022و تحت
رقم .1090
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من العنوان القديم :زنقة مسلم
إقامة بوكار الطابق  3شقة رقم 14
باب دكالة مراكش إلـى
العنوان الجديد  :مجموعة
الفردوس  3عمارة  109الطابق 1
شقة  5الولفة الدارالبيضاء.
التسيير  :استقالة السيد عمور
وسيم وأسند التسيير ملدة غير
محددة مع الصالحيات املطلقة
للمسيرة الوحيدة السيدة الشنتوفي
سحر املقيمة تجزئة املنظر الجميل
رقم  105سيدي معروف البيضاء.
اإلمضاء :بالنسبة للعقود املتعلقة
بالوثائق اإلدارية للشركة عهد به
للسيدة الشنتوفي سحر.
قرر الشريك الوحيد لشركة
«داطا بلوو»  تحديت القانون
األسا�سي للشركةLA MISE A JOUR
DES STATUTS
تم اإليداع القانوني بكتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
لبيضاء بتاريخ 28/10/2022تحت
رقم .843249
تم تسجيل الشركة في السجل
التجاري باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  28/10/2022تحت
رقم 560665

رفع وخفض رأسمال الشركة
بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي املنعقد بتاريخ
 18أكتوبر  2022لشركة مندريس
شركة محدودة املسؤولية ذات
من أجل التخليص واإلشهار
الشريك الوحيد رأسمالها 10.000
538 P
درهم.
والكائن مقرها بملتقى شارع عبد
للنشرو البيان
شركة « برليس املغرب «
املومن وزنقة سومية إقامة شهرزاد
537
P
شركة ذات مسؤولية محدودة
 3الطابق  4رقم  - 20الدار البيضاء
رأسمال الشركة  50.000 :درهم
تقرر ما يلي :
ْ
STE SKEAL
املقراالجتماعي  :دارالبركة ،شارع
رفع رأسمال الشركة من 10.000
شركـة محدودة املسؤولية بشريك
يعقوب املنصور ،مراكش
درهم إلى  2.003.700درهم باكتتاب
وحيد رأسمالها  100.000درهم
التعريف الضريبي - 6523586
 19937حصة من فئة مائة درهم زنقة مسلم إقامة بوكارالطابق 3
السجل التجاري ملراكش 37967
محررة بنسبة  50باملائة ()2/4
شقة رقم  14باب دكالة مراكش
بمقت�ضى الجمعية العامة غير
مسندة إلى الشريك الوحيد السيد
تحويـل امل ـقـراإلجتمـاعـي
بمقت�ضى مداولة الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ  18يوليوز
مندريس ادريس.
خفض رأمال الشركة إلى الغير عادية بتاريخ  15شتنبر  2022 2022تقرر ما يلي:
 تغييرمسيرالشركة ؛ 2.000.000درهم عن طريق ابتالع لشركة «سقال» قرر الشريك الوحيد
 التوقيع البنكي ؛تحويل املقراإلجتماعي للشركة:
الخسائروإلغاء  37حصة.

 تفويت  10حصص اجتماعيةاململوكة من طرف مؤسسة حديقة
ماجوريل لفائدة السيد جون
ماديسون كوكس.
 التقسيم الجديد للحصصاالجتماعية للشركة :
السيد جون ماديسون كوكس
 490حصة اجتماعية؛
السيد بيتر بالن�شي  10حصص
اجتماعية؛
املجموع  500حصة اجتماعية.
 تعديل النظام األسا�سي لشركة « برليس املغرب «؛
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش
بتاريخ  26أكتوبر  2022تحت
رقم  140795السجل التجاري
رقم .37967
539 P

STE AL IMARA SHOP
SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
رأسماله  1000.000.00 :درهم
املقراالجتماعي  :رقم 28تجزئة
الخيرخريبكة
السجل التجاري 7239 :

الزيادة في رأسمال الشركة  :تغييرات
قانونية حسب القانون الجديد
24.10
بناءا عن قرار الشريك الوحيد
لشركة  AL IMARA SHOPبشريك
وحيد بتاريخ  27اكتوبر ،2022قد :
قرر زيادة رأس املال ليصبح
 100.000.00درهم (مئة ألف درهم
إلى  1.000.000.00درهم (مليون
درهم) وذلك عن طريق :
تحويل ديون معينة مصفاة
ومستحقة على الشركة ومسجلة في
الحساب الجاري للمساهم الوحيد.
و عليه تم تعديل الفصول 7 ، 6
من النظام األسا�سي للشركة.
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إعادة صياغة النظام األسا�سي
للشركة نتيجة لذلك
إضافة نشاط نقل البضائع
 ) 2تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بخريبكة
في  27/10/2022تحت رقم535
من أجل اإليجازو البيان

540 P

SOCIETE EXPERT
CONDITIONNEMENT

الجريدة الرسمية

بيع السيد محمد الحاوس ()100
سهم لصالح السيد مهدي األمين
فيشتالي.
موافقة السيد مهدي األمين
فشتالي حامل للبطاقة الوطنية رقم
 BE713160كمساهم وحيد جديد
للشركة.
استقالة محمد الحاوس من
مهامه كمدير.
تعيين السيد مهدي األمين
فيشتالي مديرا جديدا للشركة ألجل
غير مسمى ،من الجنسية املغربية،
مواليد  11فبراير  ،1978مقيم في
إقامة تاج ،ج ل ط ،دبي ،اإلمارات
العربية وحامل للبطاقة الوطنية
رقم .BE713160
إصالح القوانين.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بالدار البيضاءبتاريخ  14أكتوبر
 2022برقم .841425
541 P

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  1.500.000 :درهم
بمقت�ضى محضر الجمع العام
الغير العادي املنعقد بتاريخ
 5سبتمبر  2022للشركة املسماة
سوسييتي إكسبير كونسيونمون
شركة ذات مسؤولية محدودة ،والتي
يبلغ رأسمالها  1.500.000درهم،
فقد تقرر ما يلي :
تحويل املقراإلجتماعي للشركة.
قرر الجمع العام ،تحويل املقر
االجتماعي للشركة من العنوان
املوجود في  5شارع ليوتنو بيرج سيدي
بليوط الدار البيضاء إلى العنوان
املوجود في الكيلومتر  ،4طريق
موبالتيس
الناظور الجماعة القروية زكزل
شركة ذات مسؤولية محدودة
بركان وبالتالي تم تغيير الفصل  4من
رأسمالها  2.000.000 :درهم
النظام األسا�سي.
املقراالجتماعي  :رقم  1الحي
تحديث  -النظام األسا�سي.
اإليداع القانوني  :تم اإليداع الصناعي بوسكورة ،الدارالبيضاء
القانوني بكتابة الضبط باملحكمة
السجل التجاري 107775
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
تبعا للجمع العام العادي املنعقد
 31أكتوبر  2022تحت رقم  .843685بتاريخ  25أغسطس  2022قرر
للنسخ والنشر
الشركاء ما يلي :
املسير
نقل املقر االجتماعي للشركة
 540Pمكرر
من    49و  50الحي الصناعي بابن
مسيك الدار البيضاء إلى رقم 1الحي
STOCHASTIX
SARL
الصناعي بوسكورة ،الدارالبيضاء.
RC404575
تغيير البند  4من القانون
رأس املال  10.000 :درهم
األسا�سي الخاص باملقراالجتماعي.
املقرالرئي�سي  12 :زنقة صبري
اإليداع القانوني تم إيداعه بكتابة
بوجمعة شقة  6الطابق األول
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
الدار البيضاء
وبناء على القرار االستثنائي بتاريخ البيضاء تحت رقم  839690بتاريخ
 4أكتوبر  ،2022تقرر التحويالت  30سبتمبر .2022
التالية :
 541Pمكرر
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يمارس ر ئ يس مجلس اإلدارة
TAHOO TRAV
مهامه ف ي إطار األحكام القانونية
SARL
والتنظي م ية وبالشروط املنصوص
رأس املال  10.000 :درهم
عليها ف ي النظام األسا�سي للشركة
املقرالرئي�سي  12 :زنقة صبري
واألنظمة املعمول بها.
بوجمعة شقة  6الطابق األول
ً
لديه القوة األكثر شموال لتقديم
الدار البيضاء
وإشراك الشركة.
RC404575
اإليدع  :تم تحريره في املحكمة
بعد القرار االستثنائي بتاريخ
التجا ر ية بمراكش بتاريخ
 4أكتوبر  ،2022تقرر :
تغيير اسم الشركة  2022-05-10 TAHOOتحت رقم .10504
543 P
 TRAV SARLإلى STOCHASTIX
.SARL
MK HOLDING
تغييرغرض الشركة ؛
شركة ذات مسؤولية محدودة
التحديث الالحق للقوانين
برأسمال مائة وخمسة آالف وخمس
األساسية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة مائة درهم املقرالرئي�سي :فيال تريز،
زنقة سوريا  ،حي السعيدية  -كيليز-
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
مراكش املغرب
 14أكتوبر  2022برقم .841426
قرر ا لجمع العام االستثنائي
542 P
املنع قد في فاتح ديسمبر ،2019
اتخاذ القرارات التالية :
FONCIERE KMR
قرر السيد محمد قباج الشريك
شركة ذات مسؤولية محدودة
لشرك ة»MK HOLDING SA  « 
برأسمال ثالثمائة وخمسة
قرر بيع  1000سهم للشركة
وخمسين ألف درهم املقر الرئي�سي:
«  »MK EDUCATION SAرأسمال
فيال تريز  ،زنقة سوريا  ،حي السعيدية
 300. 000,00درهم املقر الرئي�سي :
 كيليز -مراكش املغربفيال تريز ،زنقة سوريا ،حي السعيدية
بعد املداولة ،يقرر مجلس  -ك يليز -مراكش املغرب مسجل
اإلدارة باإلجماع تجديد فترة والية في السجل التجاري ملراكش برقم
رئيس مجلس اإلدارة لفترة تنتهي في  91229ويمثلها رئيس مجلس اإلدارة
االجتماع العام الذي دعا إلى املوافقة والعضو املنتدب السيد محمد قباج
على حسابات السنة املالية املنتهية في الذ ي يقبل األلف سهم مع جميع
 31ديسمبر .2025
الح قوق وااللتزامات املرتبطة بها في
السيد محمد قباج ،مغربي رأس مال شركة «MK HOLDING
الجنسية ،مواليد  ،1961مقيم . »SARL
في إقامة النخيل رقم  4/8كيليز -
الس يد محمد قباج ،الشريك في
مراكش ،حامل للبطاقة الوطنية شرك ة «»MK HOLDING SARL
الرقم  E 108969طوال فترة عمله يحيط علما باستقالة السيد محمد
كمدير.
قبا ج من مهامه كمدير بصفته
ً
شخصا طبيعياً.
يصرح السيد محمد قباج بتسلمه
مهام رئيس مجلس اإلدارة املنوط به.
يمن حه الشريك إبراء ذمة كاملة
يؤكد أنه ال يخضع ألي عجز أو ودون تحفظ من إدارته وبشكل عام
حظر أو مصادرة من املحتمل أن من ممارسة واليته ويشكره على
تمنعه من ممارسة هذا التفويض.
الخدمات التي قدمها للشركة.
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السيد م حمد قباج ،الشريك في
شركة «،»M K HOLDING SARL
ً
يقرر تع يينه كمدير جديد بدال
من السي د محمد قباج بصفته
ً
ً
طبيعيا ،بأثر فوري وملدة غير
شخصا
محددة .محمد قباج ،مقيم في إقامة
النخيل رقم  8/4كيليز  -مراكش،
حامل لل بطاقة الوطنية الرقم
ً
 E 108969بصفته ممثال عن شركة
«»MK EDUCATION SA
ولهذه الغاية ،يتم إرفاق اتفاقية
نقل موقعة بين الطرفين بقرارالجمع
العام االستثنائي.
اإليداع  :تم تحريره في املحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  -03أكتوبر
  2022تحت رقم .10366
544 P

MK HOLDING

اإليداع :تم إيداعه في
املحكمة التجارية بمراكش بتاريخ
 10-12-2022تحت رقم 10732
545 P
Maître Kamal SBAITI
Notaire à Casablanca

WAFA SHIPPING

بمقت�ضى عقد صدقة و محضر
الجمع العام االستثنائي بتاريخ
 22/09/2022شركاء  الشركة
«  »WAFA SHIPPINGشركة   ذات
املسؤولية املحدودة راس مالها
 1.000.000درهم و مقرها االجتماعي
الدارالبيضاء زاوية زنقة الرشيد
( زنقة الساحل سابقا) و شارع موالي
عبدالرحمان ايمان سنتر قرروا  
ما يلي:
تصدق السيد رشيد سامي
الطا�صي بمجموع حصصه
االجتماعية في الشركة و التي تتمثل
في  9720حصة اجتماعية لفائدة
ابنيه السيد ر�ضى الطا�سي ب 5000
حصة اجتماعية والسيد هشام
الطا�صي ب  4720حصة اجتماعية .
استقالة املسير السيد رشيد
سامي الطا�سي و تعيين مسيرين
شركاء السيد ر�ضى الطا�سي و السيد
هشام الطا�صي.
تحيين القانون االسا�سي لشركة
* تم اإليداع القانوني مللف
التأسيس باملحكمة التجارية   للدار
البيضاء بتاريخ   27-10-2022تحت
رقم.843795
546 P

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال مائة وخمسة آالف وخمس
مائة درهم املقرالرئي�سي :فيال تريز،
زنقة سوريا ،حي السعيدية  -كيليز-
مراكش املغرب
قرر الجمع العام االستثنائي
املنعقد في فاتح ديسمبر  2021في زيادة
رأس املال بمبلغ 60.000.000,00
درهم ،ليصبح من 105.000,00
درهم إلى  60.105.000,00درهم،
بإنشاء  600.000سهم جديد،
مرقمة من  1056إلى ،601.055
لالكتتاب فيها وسدادها ،بالتعويض
مع املطالبات السائلة واملستحقة.
وبالتالي سيتم االكتتاب في
دیوان األستاذ بن جلون زھرعبد املجید
األسهم الجديدة من قبل شركة MK
موثق بالدارالبیضاء
 EDUCATION SAبالتعويض عن
وفا سلف
الحساب الجاري لشريكها.
شركة مجھولة االسم ذات إدارة
تتخلى  MC II EDUCATIONعن
و مجلس مراقبة
حقها في االكتتاب.
استقالة و تعیین
سيتم استيعاب األسهم الجديدة
بمقت�ضى مداولة مجلس
التي تم إنشاؤها على هذا النحو ،املراقبة املنعقد بتاریخ  20یونیو  
ً
وفقا لجميع األحكام القانونية ،مع 2022وضعت نسخة موجزة مؤرخة
األسهم القديمة.
ب  13سبتمبر  2022من املحضر
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ضمن محفوظات األستاذ عبد
املجید بن جلون زھر موثق بالدار
البیضاء ،بتاریخ  29سبتمبر ، 2022
قرر أعضاء مجلس املراقبة للشركة
املسماة “وفا سلف” شركة مجھولة
االسم ،ذات إدارة و مجلس مراقبة،
رأسمالھا  113.179.500،00درھم،
الكائن مقرھا االجتماعي بالدار
البیضاء ، 72 ،زاویة شارع عبد املومن
و زنقة رام هلل،ما یلي :
تعیین السید حسن برطال محل
السید عمر بونجو في مجلس املراقبة
و في لجنة الحوكمة ،الترشیحات
و املكافآت ؛
تعیین السیدة غزالن علمي
مروني ،محل السید معاویة السقلي
في مجلس املراقبة و في لجنة التدقیق
و املخاطر ؛
تعیین السید ریجا راجویلیاریفوني
محل السیدة سیسیل كیمار في
مجلس
املراقبة و في لجنة التدقیق
و املخاطر.
تماإلیداعالقانونيلدىكتابةالضبط
باملحكمة التجاریة بالدار البیضاء،
بتاریخ فاتح نونبر  ،2022تحت عدد
.844488

املقر الرئي�سي :تجزئة زين السالم
 32-1تيط مليل الدارالبيضاء.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 24/10/2022تحت رقم .842967
548 P

DROPTRA GROUP

حل الشركة
املقرالرئي�سي  26 :شارع مرس
سلطان الطابق األول الشقة رقم 03
الدارالبيضاء
الرأسمال  100 000.00درهم
السجل التجاري رقم 487559
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي للشركة املؤرخ في
 10سبتمبر  2022و املنعقد بمقرها
االجتماعي تقرر مايلي :
قفل الشركة بصفة مسبقة
ألوانها.
تعيين املصفي و تحديد مقر
التصفية.
  الجمع العام االستثنائي للشركة
عين السيدة مستعيد صالح  كمصفي
للشركة و تعيين املقر االجتماعي
 26شارع مرس سلطان الطابق األول
الشقة رقم  03الدار البيضاء كمقر
لتصفية الشركة .
لالستخالص و النشر
تم اإليداع القانوني باملحكمة
547 P
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 26أكتوبر  2022تحت رقم .843109
ETABLISSEMENT
549 P

,ALKANDRY

SARL D’ASSOCIE UNIQUE
رأس مال  100،000.00درهم

نقل املقرالرئي�سي

بموجب بنود مداوالت االجتماع
العام االستثنائي بتاريخ  22يونيو
 2022لشركة ETABLISSEMENT
 ALKANDRYبرأسمال 100،000.00
درهم
قرر املدير والشريك الوحيد نقل
املقر الرئي�سي للشركة من العنوان
السابق :رقم  2تجزئة بدر تيط مليل
الدار البيضاء وتعديل املادة  04من
النظام األسا�سي.

املؤسسة القارة (توتي الند)

مقرها االجتماعي أج جنان املحيط
الطابق األر�ضي ()IVIG
إقامة  90جح  6عمارة ج 21
بالدارالبيضاء س ت 490887
تصفية مسبقة للشركة
بموجب املحضر الخاص ملداوالت
مسيري املؤسسة القارة املسماة توتي
الند املنعقد بتاريخ  4يونيو 2022
مقرها االجتماعي ا ج جنان املحيط
الطابق األر�ضي (  )MGإقامة  90جح
 6عمارة ج  21بالدار البيضاء تقرر
ما يلي :

الجريدة الرسمية
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JIRAFRIQUE

وقف النشاط وإغالق املؤسسة
SARL AU
القارة املسماة توتي الند املسجلة في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السجل التجاري تحت رقم 490887
ذات الشريك الوحيد
وتصفيتها مسبقا.
رأسمالها  100.000 :درهم
تعيين مصفي للشركة في شخص
املقر 57 :شارع جنين اقامة راتك حي
السيدة مونا ابد سالمي.
القدس  20610الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة
السجل التجاري عدد431839 :
التجارية بالدارالبيضاء.
حل شركة
بمقت�ضى محضر استثنائي يوم
وبذلك تم اإليداع القانوني
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء  ،17/10/2022.قررتJIRAFRIQUE
 SARL AUاملعرفة بإسهاب أعاله
تحت رقم .29019
ما يلي :
مقتطف وبيان للنشر
شركةJIRAFRIQUE
حل550 P
S.A.R.L. AU
تعيين السيد  :الجريري أحمدMUSTAPHA ENNOUBI
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
الشركة ذات املسؤولية املحدودة رقم  BB6633مصفي الشركة.
ذات شريك واحد» مصطفى نوبي»
 مكان التصفية 57 :شارع جنيناقامة راتك حي القدس  20610الدار
رأسمالها  100.000,00 :درهم
املقراالجتماعي  :شقة 18الطابق البيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمةالثالث عمارة السعادة  155حي
بتاريخ:
بالبيضاء
التجارية
السعادة منارة مراكش.
 01/11/2022تحت رقم 844060
السجل التجاري65097 :
552 P

حـل و تصفية الشركـة

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املنعقد بتاريخ  18أغسطس 2022
قد تم حل الشركة و تصفيتها بطريقة
ودية.
لقد تم تعيين السيد مصطفى
عبد العزيز شديد نصار الساكن 7
درب الدليل الدرب األحمر القاهرة،
كمصفي للشركة وتوكيله بإتمام
جميع العمليات املتعلقة بتصفية
الشركة .املقر االجتماعي لتصفية
الشركة هو  :شقة 18الطابق الثالث
عمارة السعادة  155حي السعادة
منارة مراكش.
تم اإليداع و التسجيل
باملحكمة التجارية بمراكش ،بتاريخ
 27/10/2022تحت رقم .11438
551 P

شركة «» SKYM 

S.A.R.L
تبعا لقرار الجمع العام   لشركة  
شركة   ذات املسؤولية  املحدودة,
رأسمالها  100.000درهم و مقرها
دوار الشريفي ,العطاوية قلعة
السراغنة تقرر بتاريخ  07أكتوبر
: 2022
 حـل الشركــة. تعيين مقر الشركة كمحل لحلالشركة
 تعيين السيد يونس اشحيمةلحل الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية لقلعة السراغنة يوم
 26أكتوبر    2022تحت رقم
.2022/441
سجل التجاري 3913:
553 P
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«» STE LIFE STYLE SPORTS 

إطوال ميديا

S.A.R.L
تبعا لقرار الجمع العام لشركة  
« » STE LIFE STYLE SPORTS
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة رأسمالها 100.000,00
درهم و مقرها االجتماعي حي النخلة
 2رقم  1078قلعة السراغنة تقرر
بتاريخ 07/10/2022
 حـل الشركــةتعيين مقر الشركة  ,كمحل لحل
الشركة
 تعيين السيد خليفة بن املختار  لحل الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة يوم فاتح
نونبر   2022تحت رقم . 449/2022
554 P

حل شركة
برأسمال  10.000درهم
مقرها  15شارع سبتة الطابق األول
رقم  5املحمدية
عقب املصادقة على محضر
القرارات غير العادية بتاريخ 18
ماي  2022واملسجلة بتاريخ  23ماي
 2022تقرر ما يلي :
حل الشركة إتوال ميديا.
تعيين السيد حميد الدين عبد
الكريم كمصفي للشركة.
تحديد مكان التصفية في املقر
الرئي�سي  15شارع سبتة ،الطابق
األول رقم  ،5املحمدية.
اإليداع القانوني :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاريخ  7يوليو 2022
تحت رقم  1344بالسجل التجاري
رقم .18983
556 P

«» BOULAL PROX 
شركة محدودة املسؤولية ذات
شريك واحد
تبعا للجمع العام املنعقد بتاريخ
 12/10/2022قرر مساهم شركة
«  » BOULAL PROXشركة محدودة
املسؤولية ذات شريك واحد البالغ
رأسمالها  20.000درهم والكائن
مقرها االجتماعي بالدار البيضاء5 ،
السعادة زنقة  7حي القدس الطابق
 2الشقة  4سيدي البرنو�صي .ما يلي :
 -1حل الشركة.
-2تعيين السيد الجياللي بوالل
مصفيا للشركة.
 - 3العنوان املقرر لتصفية :
الشركة  الدار البيضاء 5،السعادة
زنقة  7حي القدس الطابق  2الشقة
 4سيدي البرنو�صي.
تم اإليداع القانوني لدى كتابة
الضبط باملحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  01/11/2022تحت
رقم .844102
555 P

PAY CONSULTING

SARL
.R.C : 390333
برأسمال  200.000.00درهم
املكتب املسجل 57 :شارع عبد
املومن  ،إقامة الهادي مدخل ا ا
لطابق الرابع  -الدارالبيضاء

حل ا لشركة

بموجب قرار الجمع العام
بتاريخ
للشركة
االستثنائي
 ، 12/10/2022واملعروفة باسم PAY
CONSULTING SARL
 الحل املبكرللشركة. عين توزاني عبد الرحيم مصفيا. مقر التصفية ثابت على57 :شارع عبد املومن  ،إقامة الهادي  
مدخل ا ا لطابق الرابع  -الدار
البيضاء
 تم اإليداع القانوني فياملحكمة التجارية   لدار البيضاء في
 03/11/2022تحت رقم .844318
557 P
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AROKN ALGHARBI
SARL AU

حل الشركة
بناء على قرار الشريك الوحيد
لشركة AROKN ALGHARBI
   SARLAUبتاريخ 06/09/2022
في الدارالبيضاء قرر ما يلي:
AROKN
الشركة
حل
ALGHARBI SARLAU
السيد عبد الرحمن غازي حامل
الجواز رقم  Q370104مقيم في في
أربيد  ،األردن  ،تم تعيينه مصفيا
للشركة.
مكتب التصفية ثابت في  56زنقة
فرحات حشاد  ،الطابق الثالث ،
الشقة رقم  ، 6أنفا -الدارالبيضاء
يتم اإليداع القانوني في
محكمة الدار البيضاء التجارية
بتاريخ 18/10/2022تحت رقم
.841683
558 P

EL MEZRAOUI DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  :زاوية زنقة أنوال
ومحمد القري إقامة منار Aمكتب
رقم  5القنيطرة

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد ذات املواصفات
التالية :
التسمية EL MEZRAOUI :
DIVERS SARL AU
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقراالجتماعي  :زاوية زنقة أنوال
ومحمد القري إقامة منار A
مكتب رقم  5القنيطرة.

موضوع الشركة :
بيع وشراء كل األجهزة واللوازم.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
الشركة في مبلغ  100.000درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
التسيير  :أسند إلى السيد عبد
الرحمان املزراوي.
تم التقييد بالسجل التجاري
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
رقم .67033
SAZINAM

559 P

BENI CHEGDAN
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
R.C. : 57451

ملخص محضرالجمع العام
االستثنائي للشركة
في إطار الجمع العام االستثنائي
لشركة  BENI CHEGDANشركة
ذات مسؤولية محدودة املنعقد
بتاريخ  17أكتوبر  2022الكائنة
تجزئة وفاء رقم  633القنيطرة تداول
مساهمو الشركة باإلجماع على
ما يلي :
قراءة تقرير التسيير الذي قام به
املسير.
تصفية الشركة بصفة سابقة
ألوانها.
تعيين السيد الشكداني خالد
املسؤول عن التصفية وتحديد
مقرها بالحدادة القنيطرة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة في فاتح نوفمبر 2022
تحت رقم .93108
560 P
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ATLAS SEPTA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
R.C. : 52025

ملخص محضرالجمع العام
االستثنائي للشركة

في إطار الجمع العام االستثنائي
لشركة ATLAS SEPTA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة
املنعقد بتاريخ  11أكتوبر 2022
الكائنة بزاوية زنقة  2شقة رقم 2
املالح  36 - 32القنيطرة ،تداول
مساهمو الشركة باإلجماع على
ما يلي :
قراءة تقرير التسيير الذي قام به
املسير.
تصفية الشركة بصفة سابقة
ألوانها.
تعيين السيد العردة امبارك
املسؤول عن التصفية وتحديد مقرها
في زنقة  39رقم  2أفكا القنيطرة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة في  18أكتوبر  2022تحت
رقم .92958
561 P

WINAS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
R.C. : 53521

ملخص محضرالجمع العام
االستثنائي للشركة

في إطار الجمع العام االستثنائي
لشركة  WINAS TRANSشركة ذات
مسؤولية محدودة املنعقد بتاريخ
 11أكتوبر  2022الكائنة في شارع
موالي عبد العزيز إقامة الرضوان
عمارة  Cمكتب رقم  6القنيطرة،
تداول مساهمو الشركة باإلجماع
على ما يلي :

قراءة تقرير التسيير الذي قام به
املسير.
تصفية الشركة بصفة سابقة
ألوانها.
تعيين السيد بنعلي نجيح املسؤول
عن التصفية وتحديد مقرها بتجزئة
الليمون رقم  3زايو.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى
كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
بالقنيطرة في  20أكتوبر  2022تحت
رقم .93001
562 P

STE NORI FORET
شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد
رأسمالها  100.000 :درهم
RC : 35561

ملخص محضرالجمع العام
االستثنائي للشركة
 - 1في إطارالجمع العام االستثنائي
لشركة  STE NORI FORETشركة
ذات مسؤولية محدودة املنعقد بتاريخ
 17أكتوبر  2022الكائنة الطابق
الرابع ،رقم  15عمارة  ،2املغرب
العربي  ،Cالقنيطرة ،تداول مساهموا 
الشركة باإلجماع على ما يلي :
قراءة تقرير التسيير الذي قام به
املسير ؛
تصفية الشركة بصفة سابقة
ألوانها ؛
تعيين السيد العزيوي عزيز
املسؤول عن التصفية وتحديد
مقرها ب  504شارع محمد الخامس،
شقة  7إقامة مرينا ،القنيطرة.
تـم اإليـداع القانونـي للشركة لدى
كتابة الضبط باملحكمـة االبتدائية
بالقنيطرة في  26أكتوبر  2022تحـت
رقم .93056
563 P
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WELL DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  :زاوية زنقة أبو بكر
الصديق وزنقة غاندي ،القنيطرة

تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

قراءة تقرير التسيير الذي قام به
املسير ؛
تصفية الشركة بصفة سابقة
ألوانها ؛
تعيين السيد عسيلة بن علي
املسؤول عن التصفية وتحديد
مقرها بدوار والد مليك الحدادة،
القنيطرة.
تـم اإليـداع القانونـي للشركة لدى
كتابة الضبط باملحكمـة االبتدائية
بالقنيطرة في  24أكتوبر  2022تحـت
رقم .93011
565 P

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم وضع القانون األسا�سي
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد ذات املواصفات التالية :
التسمية .WELL DECO SARL AU :
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
املقراالجتماعي  :زاوية زنقة أبوبكر
الصديق وزنقة غاندي ،القنيطرة.
SSK GARDIENNAGE
موضوع الشركة :
األشغال املختلفة ؛
SARL
التزيين.
شركة ذات مسؤولية محدودة
أسمال
حدد
:
الشركة
أسمال
ر
ر
بشريك واحد
الشركة في مبلغ  100.000درهم
رأسمالها  100.000 :درهم
مقسم إلى  1000حصة اجتماعية
RC : 53245
بقيمة  100درهم للواحدة.
ملخص محضرالجمع العام
املدة  99 :سنة.
االستثنائي للشركة
التسيير  :أسند إلى السيدة عايدة
العلوي.
 - 1في إطارالجمع العام االستثنائي
تم التقيد بالسجل التجاري لشركة SSK GARDIENNAGE
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة شركة ذات مسؤولية محدودة
تحت رقم .67155
 564 Pبشريك واحد املنعقد بتاريخ  4أكتوبر
 2022الكائنة ب زنقة صالح الدين،
 BENALIAS GARDIENNAGEعمارة  42شقة  ،15القنيطرة ،تداول
شركة ذات مسؤولية محدودة
مساهموا الشركة باإلجماع على
بشريك واحد
ما يلي :
درهم
100.000
رأسمالها :
تغييراسم الشركة االسم الجديد :
RC : 54013
 SSK GARDIENNAGE؛
ملخص محضرالجمع العام
تغيير نشاط الشركة  :مقاول في
االستثنائي للشركة
 - 1في إطار الجمع العام حراسة املباني العامة والخاصة ؛
تحديث الفصول ؛
االستثنائي لشركة BENALIAS
مواضيع مختلفة.
 GARDIENNAGEشركة ذات
 - 2تـم اإليـداع القانونـي للشركة لدى
مسؤولية محدودة املنعقد بتاريخ
 11أكتوبر  2022الكائنة تجزئة كتابة الضبط باملحكمـة االبتدائية
األمل  2رقم  1225الساكنية ،بالقنيطرة في  19أكتوبر 2022
القنيطرة ،تداول مساهموا الشركة تحـت رقم .92981
566 P
باإلجماع على ما يلي :
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ANOUAL MARKET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  :إقامة أنوال 43
زنقة أبي زرعة متجررقم  4و 5و 6
القنيطرة

تأسيس

التسمية SIMYASSMPOWER« :
.»SARL AU
الشكل  :شركة ذات املسؤولية
املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي  :شارع سعيد

بمقت�ضى عقد عرفي بالقنيطرة ،الداودي بقعة  10إقامة أمنية مكتب
تم وضع القانون األسا�سي لشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات رقم  ،3القنيطرة.
املواصفات التالية :
موضوع الشركة  :األشغال
التسمية ANOUAL MARKET« :
املختلفة والبناء.
.»SARL
الشكل  :شركة ذات املسؤولية
منعش عقاري.
املحدودة.
تاجر.
املقر االجتماعي  19 :زنقة حمان
الفطواكي مكتب رقم  ،3القنيطرة.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال
موضوع الشركة  :تخزين املواد
الشركة في مبلغ  100.000درهم
الغذائية العامة.
التجارة.
مقسم إلى  1.000حصة اجتماعية
االستيراد والتصدير.
رأسمال الشركة  :حدد رأسمال بقيمة  100درهم للواحدة.
الشركة في مبلغ  100.000درهم
املدة  99 :سنة.
مقسم إلى  1.000حصة اجتماعية
التسير    :أسند إلى السيد
بقيمة  100درهم للواحدة.
املدة  99 :سنة.
.Mohamed EL KHADIRI
التسير   :تتولى إدارة الشركة فترة
تم التقييد بالسجل التجاري
ثالث سنوات قابلة للتجديد ضمنيا
التمديد إلى السيد  MOHAMEDباملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
.AARAB
تم التقييد بالسجل التجاري رقم .67141
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت
568 P
رقم .67117
567 P
استدراك خطأ وقع بالجريدة

SIMYASSMPOWER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد
رأسمالها  100.000 :درهم
املقراالجتماعي  :شارع سعيد
الداودي بقعة  10إقامة أمنية
مكتب رقم  3القنيطرة

تأسيس

الرسمية عدد  5729بتاريخ
 19محرم  17( 1444أغسطس )2022
واملتعلق باإلعالن الذي يحمل
رقم  95Pالصفحة 15208

STE ZRARQI VGPS
بدال من :

بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالقنيطرة ،تم وضع القانون األسا�سي
STE ZRABQI VGPS
لشركة ذات املسؤولية املحدودة
......................................................
بشريك وحيد ذات املواصفات
...........................................................
التالية :

الجريدة الرسمية
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يقرأ :
STE ZRARQI VGPS
حصة اجتماعية لفائدة السيد زيد
 ......................................................زاهيروالسيد أسامة جوهور والسيدة
...........................................................
رحاب زاهير والسيد مروان جوهور
(الباقي بدون تغيير).
بقيمة مائة درهم للحصة الواحدة.
فوت السيد مروان الدودكي200

استقالة السيد عبد الصمد داني

استدراك خطأ وقع بالجريدة
الرسمية عدد  5740بتاريخ من مهمة التسيير.
 2نوفمبر  2022باإلعالن الذي يحمل
تعيين السيدة رحاب زاهيروالسيد
رقم  435Pالصفحة 20145
أسامة جوهور كمسيرين مشتركين.
بدال :
يعهد ويرخص للسيد زيد زاهير

SOFIA MALL

فسخ عقد تسييرحرألصل تجاري

بالتوقيع على الشيكات البنكية

بمقت�ضى عقد عرفي تسيير حر وطلب قروض لفائدة الشركة
ألصل تجاري مسجل بالرباط بتاريخ املعنية.
 21سبتمبر .2022
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
يقرأ :
القانوني بكتابة الضبط لدى

SOFIA MALL

عقد تسييرحرألصل تجاري

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ

بمقت�ضى عقد عرفي تسيير حر  20اكتوبر  2022تحت رقم .29323
خالصة وبيان
ألصل تجاري مسجل بالرباط بتاريخ
1C
 21سبتمبر .2022
(الباقي بدون تغيير).

RIHAB CALL
تفويت حصص اجتماعية
شركـة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000درهم
املقراالجتماعي :رقم  ،33زنقة
كاملت ،الجديدة
رقم التقييد في السجل
التجاري 19601
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي بتاريخ  11اكتوبر 2022
تقرر ما يلي :
فوت السيد حسن الفاني200
حصة اجتماعية لفائدة السيد
مروان جوهور بقيمة مائة درهم
للحصة الواحدة.
فوت السيد عبد الصمد
داني 200حصة اجتماعية لفائدة
السيد اسامة جوهور بقيمة مائة
درهم للحصة الواحدة.

GROUPE SCOLAIRE
L’OASIS DE ZAHIA PRIVE
تأسيس شركـة
شركـة محدودة املسؤولية
رأسمالها  100.000درهم
املقراالجتماعي :تجزئة وسط
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تسمية الشركة GROUPE :
SCOLAIRE L’OASIS DE ZAHIA
.PRIVE
غـرض الشركة  :مؤسسة للتعليم
ما قبل االبتدائي ،التعليم االبتدائي
والتعليم الثانوي.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
وسط الجديدة ،عمارة رقم  ،5الشقة
رقم  ،1الجديدة.
رأسمال الشركة  :املبلغ محدد في
 100.000.00درهم مقسم إلى 1000
حصة اجتماعية بقيمة 100.00
درهم للحصة الواحدة موزعة على
الشركاء كالتالي :
 السيد عبد الحق ساكت250 :حصة اجتماعية.
 السيدة الزاهية ساكت250 :حصة اجتماعية.
 السيدة غيثة ساكت250 :حصة اجتماعية.
 السيدة الزوهرة ساكت250 :حصة اجتماعية.
التسيير  :عهد بتسييرالشركة ملدة
غير محددة للسيد عبد الحق ساكت
الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف
رقم .M202936
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
القانوني باملحكمة االبتدائية
بالجديدة بتاريخ  19اكتوبر 2022
تحت رقم .29320

الجديدة ،عمارة رقم  ،5الشقة
رقم  ،1الجديدة

خالصة وبيان

رقم التقييد في السجل
التجاري 19921

EURO COPY

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 27شتنبر  ،2022مسجل بتاريخ 30
شتنبر  ،2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
باملميزات التالية :
شكل الشركة  :شركـة محدودة
املسؤولية.

2C

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ
 03اكتوبر  ،2022مسجل بتاريخ
 04اكتوبر  ،2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية
باملميزات التالية :
شكل الشركة  :شركـة محدودة
املسؤولية ذات شريك وحيد.
تسمية الشركة .EURO COPY :
غـرض الشركة   :بيع ،شراء وتوزيع
واستيراد اآلالت املعلوماتية واملكتبية
واألثاث واملعدات املكتبية.
تجارة واالستيراد لكل اآلالت
الجديدة والقديمة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 ،1051املتجر رقم  ،1الطابق
السفلي ،حي املحاميد ،تجزئة معطى
هللا ،مراكش.
رأسمال الشركة  :املبلغ محدد في
 100.000.00درهم مقسم إلى 1000
حصة اجتماعية بقيمة 100.00
درهم للحصة الواحدة في اسم
الشريك الوحيد السيد كريم عبد
الكبير  1000حصة اجتماعية.
التسيير  :عهد بتسيير الشركة
ملدة غير محددة الى السيد كريم
عبد الكبير الحامل للبطاقة الوطنية

تأسيس شركـة
شركـة محدودة املسؤولية
اإليداع القانوني  :تم اإليداع
ذات شريك وحيد
القانوني باملحكمة التجارية بمراكش
رأسمالها  100.000درهم
املقراالجتماعي :رقم  ،1051املتجر بتاريخ  26اكتوبر  2022تحت رقم
رقم  ،1الطابق السفلي ،حي
.140787
املحاميد ،تجزئة معطى هللا ،مراكش
خالصة وبيان
رقم التقييد في السجل
3C
التجاري 130141
للتعريف رقم .M209171
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STE AGEFICO SARL

EURO GROUP LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

STE AGEFICO SARL
 12شارع عمرالخيام الطابق الثاني
رقم  ،90000 ، 4طنجة املغرب
EURO GROUP LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
الزرقطوني عمارة  32شقة رقم29
الطابق األول  90000 -طنجة
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.110219
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«زنقة الزرقطوني عمارة  32شقة
رقم 29الطابق األول  90000 -طنجة
املغرب»  إلى «مجمع شروق بلوك
 2عمارة بدر  2الطابق  3رقم - 34
 90000طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  08يوليوز
 2022تحت رقم .255646
1I
GENIE MANAGEMENT CONSULTING

AINA TEXTILE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GENIE MANAGEMENT
CONSULTING
 157شارع القدس ،تجزئة املجد،
الطابق األول ،شقة رقم  6البريد 64
 العوامة ،90000 ،طنجة املغرب AINA TEXTILEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
اللوجستيكية للمنطقة الحرة
للتصدير ،القطعة رقم 84س- 4
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية

الجريدة الرسمية

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
131723
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AINA :
.TEXTILE
غرض الشركة بإيجاز  :خياطة
املالبس الجاهزة -استيراد و تصدير .
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة
اللوجستيكية للمنطقة الحرة
للتصدير ،القطعة رقم 84س- 4
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مدينا رويز أنا 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مدينا رويز أنا عنوانه(ا)
شارع محمد بن عبد هللا اقامة
فرح طابق  8رقم 90000 20طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مدينا رويز أنا عنوانه(ا)
شارع محمد بن عبد هللا اقامة فرح
طابق  8رقم 90000 20طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .258862
2I

21101

*’Entreprise assisstance *ENTASS

نوغلب

YES WE CALL

IFSAH TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

*Entreprise assisstance
›*ENTASS
ongle rue berkane et melila ،
60000، oujda maroc
 YES WE CALLشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
صابرة طابق  3رقم  6حي القدس
إقامة خرباش وجدة  60000 -وجدة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.31755
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة YES
 WE CALLمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
 46شارع صابرة طابق  3رقم 6
حي القدس إقامة خرباش وجدة
  60000وجدة املغرب نتيجة ل :مشاكل مالية.
و حدد مقر التصفية ب  46شارع
صابرة طابق  3رقم  6حي القدس
إقامة خرباش وجدة  60000 -وجدة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد والي و عنوانه(ا)
وجدة  60000املغرب وجدة 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  07شتنبر
 2022تحت رقم .1346
3I

رفع رأسمال الشركة

حل شركة

نوغلب
شقة  3الطابق  2عمارة ا 7اقامة
راشا مرجان  2مكناس شقة 3
الطابق  2عمارة ا 7اقامة راشا
مرجان  2مكناس ،50000 ،مكناس
املغرب
 IFSAH TRAVAUX DIVERSشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر
بتجزئة اشراق رقم  9بوفكران
مكناس  50000 -مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.46787
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19شتنبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 600.000درهم» أي من «100.000
درهم»  إلى « 700.000درهم»  عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  13أكتوبر
 2022تحت رقم .3728
4I
nadorligneconsulting

بم اليغانس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nadorligneconsulting
الناضور  ،62000 ،الناضور املغرب
بم اليغانس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
فكيك العروي الناظور 62000 -
الناظور املغرب

الجريدة الرسمية

21102

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
24803
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :بم
اليغانس.
غرض الشركة بإيجاز - :تأجير
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
فكيك العروي الناظور 62000 -
الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد البشيري محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البشيري محمد عنوانه(ا)
حي السكة الحديدية العروي الناظور
 62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ازداد احمد عنوانه(ا) حي
السكة الحديدية العروي الناظور
 62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .4627
5I

نوغلب

TRAVEL TO STUDY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوغلب
شقة  3الطابق  2عمارة ا 7اقامة
راشا مرجان  2مكناس شقة 3
الطابق  2عمارة ا 7اقامة راشا
مرجان  2مكناس ،50000 ،مكناس
املغرب
 TRAVEL TO STUDYشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الولجة
دوارايت احمد اوعلي واد الرمان
جماعة عين كرمة مكناس 50000 -
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
57387
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TRAVEL TO STUDY
غرض الشركة بإيجاز :
استشارات إدارية.عنوان املقر االجتماعي  :الولجة
دوار ايت احمد اوعلي واد الرمان
جماعة عين كرمة مكناس 50000 -
مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رحيوي انوار 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رحيوي انوار عنوانه(ا)
فرنسا  50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رحيوي انوار عنوانه(ا)
فرنسا  50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  12أكتوبر
 2022تحت رقم .3706
6I
RIAD CONSULTANT

شركة ADIL KAMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

RIAD CONSULTANT
IMM 59 APPT 01 RUE
TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
شركة  ADIL KAMA SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  25تجزئة
الكيرد حي الرياض شارع موالي
ادريس  25000 - 1خريبكة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.5053
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25يونيو  2020تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) السعدية عرافي
 80حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة السيد (ة) غزال ربيع
بتاريخ  25يونيو .2020
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  01يوليوز
 2020تحت رقم .199
7I

SOMADINCO

SELECTIUM MOR
إعالن متعدد القرارات

SOMADINCO
إقامة ماجورل عمارة  Bرقم2
حي القدس البرنو�سي ،20610 ،
الدارالبيضاء املغرب
« SELECTIUM MORشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :مارينا
الدارالبيضاء شارع سيدي محمد
بن عبد هللا كريسطال  3عمارة أ4د
الطابق  20250 - 1الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.413841
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25دجنبر 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :زيادة رأس مال الشركة بمبلغ
وقدره  21.280.000،00درهم
ليصبح  21.290.000،00درهم
ودلك بإصدار  212.800حصة
جديدة بواسطة دمج 183.000
حصة من الحساب الجاري لشركة
 INTERMIDIS LIMITEDوبواسطة
تحويل 29.800حصة من ديون
شركة .SELECTIUM DWC
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تخفيض رأس مال الشركة
بمبلغ وقدره 20.290.000،00
درهم ليصبح  1.000.000،00درهم
ودلك بإلغاء  202.900حصة من
أجل تصفية خساراتها على الشكل
التالي  174.406 :حصة لشركة
 INTERMIDIS LIMITEDو 28.400
حصة من شركة SELECTIUM DWC
حصة  94من شركة SELECTIUM
AFRICA
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
رأس مال الشركة محدد في مبلغ
 1.000.000درهم

الجريدة الرسمية
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بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأس مال الشركة محدد في مبلغ
 1.000.000درهم مقسمة إلى 10000
حصة مقسمة على الشكل التالي :
 8595حصة لشركة INTERMIDIS
 LIMITEDو  1.400حصة شركة
 SELECTIUM DWCحصة  5شركة
SELECTIUM AFRICA
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
يونيو  2022تحت رقم .829410
8I
SOMADINCO

SELECTIUM MOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOMADINCO
إقامة ماجورل عمارة  Bرقم2
حي القدس البرنو�سي ،20610 ،
الدارالبيضاء املغرب
 SELECTIUM MORشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مارينا الدار
البيضاء شارع سيدي محمد بن عبد
هللا كريسطال  3عمارة أ4د الطابق
 20250 - 1الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.413841
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) INTERMIDIS
 LIMITED. 8.595حصة اجتماعية
من أصل  8.595حصة لفائدة السيد
(ة)  .SELECTIUM AFRICAبتاريخ
 30دجنبر .2021
تفويت السيد (ة) SELECTIUM
 DWC. 1.399حصة اجتماعية من
أصل  1.400حصة لفائدة السيد (ة)
 .SELECTIUM AFRICAبتاريخ 30
دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
يونيو  2022تحت رقم .829411
9I

KAMAR BENOUNA

 JIM INVESTش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
 JIM INVESTش م م «شركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي303 :
ابراهيم الروداني الطابق الثالث
الشقة رقم 20330 - 532
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.155095
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
قرر الجمع العام تغيير موضوع
الشركة الي «الشركة تعمل لحسابها
الخاص في ايداع و ادارة القيم
العقارية قابلة للتحويل
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغييرالبند الثاني من القوانين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أكتوبر  2022تحت رقم .841727
10I
CHAHID MEDIA

CHAHID MEDIA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAHID MEDIA
 ,265شارع محمد زرقطوني الطابق
 9رقم  ،20600 ، 92الدارالبيضاء
املغرب
 CHAHID MEDIAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,265شارع
محمد زرقطوني الطابق  9رقم - 92
 28810الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
443471
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05شتنبر  2019تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CHAHID MEDIA
غرض الشركة بإيجاز  :منتج
األفالم السينمائية أي شخص يؤلف
أو لديه سيناريوهات مكونة  ،يعين
املوظفين الفنيين الالزمين للتوجيه
أو األداء أو قام بتنفيذ التصوير
وتسجيل الصوت.
عنوان املقر االجتماعي ,265 :
شارع محمد زرقطوني الطابق  9رقم
 28810 - 92الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كمال شهيد  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال شهيد عنوانه(ا)
عمارة  399شقة  8شارع الحسن
الثاني  10020الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال شهيد عنوانه(ا)
عمارة  399شقة  8شارع الحسن
الثاني  10020الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
شتنبر  2019تحت رقم .714654
11I

21103
املركزاملراك�شي لإلرشاد

BARBER GENTLEMEN›S
CLUB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

املركزاملراك�شي لإلرشاد
شقة رقم  ٩مدخل أ عمارة أنس
ماجوريل شارع موالي عبد هللا ،0 ،
مراكش املغرب
BARBER GENTLEMEN›S CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 232
شارع محمد الخامس املحل رقم 32
كيليز 4000 -مراكش املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.81301
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19شتنبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) عال
عزالدين كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .140660
12I
املركزاملراك�شي لإلرشاد

KHUM

عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
KHUM
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي 17
ماي  2022أعطى  CIELOاملسجل
بالسجل التجاري  36977باملحكمة
التجارية بمراكش حق التسيير الحر
لألصل التجاري الكائن ب رقم 120
طوالة دار الباشا  40000 -مراكش
املغرب لفائدة ETRE MARRAKECH
ملدة  5سنة تبتدئ من  01يونيو
 2022و تنتهي في  31ماي 2027
مقابل مبلغ شهري قيمته 55.000,00
درهم.
13I
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21104
CABINET COMPTABLE SAKHI

MASTERPACK

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
N° 868, RESIDENCE ANNASR
BD MOHAMED 6 IMM GH1
ETAGE 5 APPT 18، 20550،
CASABLANCA MAROC
 MASTERPACKشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5
زنقة عبد السالم الخطابي حي
املستشفيات  20503 -الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.207251
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد MASTERPACK
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  5زنقة عبد السالم
الخطابي حي املستشفيات 20503 -
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل :
تراكم الخسائر.
و حدد مقر التصفية ب  16زنقة
 94إقامة الياسمين طابق  1شقة 2
حي العائلة الفرنسية  20340 -الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) صالح الدين بنصغير
و عنوانه(ا)  16زنقة  94إقامة
الياسمين طابق  1شقة  2حي العائلة
الفرنسية  20340الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  16 :زنقة
 94إقامة الياسمين طابق  1شقة 2
حي العائلة الفرنسية الدارالبيضاء

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أكتوبر  2022تحت رقم .843160
14I
FIDUCIAIREJAD

SB DIAG PROG sarl au

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIREJAD
MARRAKECH MARRAKECH،
 ،40000مراكش MAROC
 SB DIAG PROG sarl auشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :باب
دكالة درب الجديد رقم  250الطابق
االر�ضي  40000 -مراكش املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.91337
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15يوليوز  2022تقرر حل
 SB DIAG PROG sarl auشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي باب
دكالة درب الجديد رقم  250الطابق
االر�ضي  40000 -مراكش املغرب
نتيجة لتوقف النشاط.
و عين:
السيد(ة) سعيد بن عي�سى و
عنوانه(ا) شارع يعقوب املنصور رنقة
 12متر رقم  06جليز  40000مراكش
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  21يوليوز  2022وفي باب
دكالة درب الجديد رقم  250الطابق
االر�ضي  40000 -مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .140623
15I

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

AGROFOOD MAROC

RAWAJ FIRST

إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
« AGROFOOD MAROCشركة
املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
بوركون زنقة جعفرابن حبيب إقامة
املشرق  ،2الطابق األول ،رقم - - 3
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.409255
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08غشت 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم
بوتكراي من مهامه كمتصرف
قرار رقم  :2-الذي ينص على
مايلي :تعيين شركة ANOUAR
 PARTICIPATIONSفي ممثلها السيد
الهاشمي بوتكراي متصرفا جديدا 
للشركة ملدة ( )5سنوات أي إلى حين
انعقاد الجمع العام العادي املدعو
للبث في حسابات سنة .2026
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
استقالة متصرف   
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
تعيين متصرف جديد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
شتنبر  2022تحت رقم .839531
16I

إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
« RAWAJ FIRSTشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
بوركون زنقة جعفرابن حبيب إقامة
املشرق  ،2الطابق األول ،رقم - 3
 20000الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.439265
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08غشت 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم
بوتكراي من مهامه كمتصرف
قرار رقم  :2-الذي ينص على
مايلي :تعيين شركة ANOUAR
 PARTICIPATIONSفي ممثلها السيد
الهاشمي بوتكراي متصرفا جديدا 
للشركة ملدة ( )5سنوات أي إلى حين
انعقاد الجمع العام العادي املدعو
للبث في حسابات سنة .2026
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
استقالة متصرف
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
تعيين متصرف جديد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
شتنبر  2022تحت رقم .839533
17I
مكتب الدراسات القانونية والجبائية

MILK BRAND

إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
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الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
« MILK BRANDشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،92 :شارع
املقاومة  ، 20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.360273
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08غشت 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم
بوتكراي من مهامه كمتصرف
قراررقم  :2-الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد حسن بوتكراي متصرفا
جديدا للشركة ملدة ( )3سنوات أي
إلى حين انعقاد الجمع العام العادي
املدعو للبث في حسابات سنة 2024
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
استقالة متصرف
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
تعيين متصرف جديد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
شتنبر  2022تحت رقم .837931
18I
SOFI RIMA

GENIE CIVIL TRAVAUX
PUBLIC SAIS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOFI RIMA
صندوق البريد  2436املدينة
الجديدة فاس  ،30000 ،فاس
املغرب
GENIE CIVIL TRAVAUX PUBLIC
 SAISشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :دواراوالد
بوعبيد الكوازاوالد الطيب 30000 -

فاس املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.63957
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تقرر حل
GENIE CIVIL TRAVAUX PUBLIC
 SAISشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي دوار اوالد بوعبيد الكواز
اوالد الطيب  30000 -فاس املغرب
نتيجة لعدم مزاولتها الي نشاط
اقتصادي.
و عين:
السيد(ة) املصطفى صاغي و
عنوانه(ا) دوار اوالد بوعبيد الكواز
اوالد الطيب  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  12أكتوبر  2022وفي دواراوالد
بوعبيد الكواز اوالد الطيب 30000 -
فلس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .4356/022
19I
SOFI RIMA

ATLANTIQUE DES
TRAVAUX PUBLICS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOFI RIMA
صندوق البريد  2436املدينة
الجديدة فاس  ،30000 ،فاس
املغرب
ATLANTIQUE DES TRAVAUX
 PUBLICSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  48 :زنقة
 8بالد الرايس سهب الورد 30000 -
فاس املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :

21105

رقم التقييد في السجل التجاري
.127221
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ميالني جين
لو�سي ديسماريس  1.000حصة
اجتماعية من أصل  1.000حصة
لفائدة السيد (ة) روش كيدي
كريسطوف بتاريخ  19أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .140617
21I

.64819
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تقرر حل
ATLANTIQUE DES TRAVAUX
 PUBLICSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  48زنقة  8بالد
الرايس سهب الورد  30000 -فاس
املغرب نتيجة لعدم مزاولتها الي
نشاط تجاري.
و عين:
السيد(ة) جواد الشراد و
عنوانه(ا)  48زنقة  8بالد الرايس
سهب الورد  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
CHAIB AGRI
بتاريخ  12أكتوبر  2022وفي  48زنقة
 8بالد الرايس سهب الورد  30000 -شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
فاس املغرب.
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  12أكتوبر & BUSINESS CONSULT CABINE
ASSOCIES
 2022تحت رقم .4381/022
 20Iمكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
 CHAIB AGRIشركة ذات مسؤلية
FIDUCIAIRE ATLAS COMPTAFISC
محدودة ذات الشريك الوحيد
MG LOCATION
وعنوان مقرها اإلجتماعي مقرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشوينك جماعة ايت حرز هللا
الشريك الوحيد
تعاونية سلمى الحاجب 51200 -
تفويت حصص
الحاجب املغرب
FIDUCIAIRE ATLAS
تأسيس شركة ذات مسؤلية
COMPTAFISC
محدودة ذات الشريك الوحيد
RESIDENCE KOUTOUBIA
رقم التقييد في السجل التجاري :
CENTRE 1B BD ZERKTOUNI
57483
ET MED EL BAQAL APPT
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
N°09 2EME ETAGE GUELIZ
 04أكتوبر  2022تم إعداد القانون
MARRAKECH، 40000،
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
MARRAKECH MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد
 MG LOCATIONشركة ذات
باملميزات التالية:
مسؤلية محدودة ذات الشريك
شكل الشركة  :شركة ذات
الوحيد
مسؤلية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9
بلوك ب اقامة الكتبية زواية شارع الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
الزرقطوني و محمد البقال كليز
مراكش  40000 -مراكش املغرب .اإلقتضاء بمختصرتسميتها CHAIB :
.AGRI
تفويت حصص
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21106

غرض الشركة بإيجاز  :االستغالل
الزراعي.
عنوان املقر االجتماعي  :مقر
ب الشوينك جماعة ايت حرز هللا
تعاونية سلمى الحاجب 51200 -
الحاجب املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين شايب 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين شايب عنوانه(ا)
فيال  40تجزئة املنصور مكناس
 50050مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين شايب عنوانه(ا)
فيال  40تجزئة املنصور مكناس
 50050مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .3872
22I
EUROMED COMPTA-SARL

FIRST PRIVATE LUXURY
TRANSPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
Bureau N° 4 1er etage Imm
N° 1106 Lot Al Massar
QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC
FIRST PRIVATE LUXURY
 TRANSPORTشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
االعمال بركيس شقة رقم  15شارع
االميرموالي عبد هللا طريق اسفي
مراكش  40000 -مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
129831
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها FIRST :
.PRIVATE LUXURY TRANSPORT
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
السياحي.
عنوان املقر االجتماعي  :مركز
االعمال بركيس شقة رقم  15شارع
االمير موالي عبد هللا طريق اسفي
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة صوفيا روبيرتو فيريرا 
كاميرو كونزاكا  1.000 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة صوفيا روبيرتو فيريرا 
كاميرو كونزاكا عنوانه(ا) شارع هود
هود عمارة  6شقة رقم  24مراكش
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يدير انماس عنوانه(ا)
اسكجور تجزئة معطي هللا رقم 2416
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .140461
23I
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FIDIMPO

MAC CARROSSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDIMPO
AIN SEBAA CASABLANCA ،
20253، CASABLANCA MAROC
 MAC CARROSSERIEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،71إقامة
ابن بطوطة الطابق  ،1رقم  ،3شارع
ابن بطوطة وعبد الكريم 202550 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
559281
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MAC :
.CARROSSERIE
غرض الشركة بإيجاز ُ :مصنعّ
ِ
وتاجرملعدات و هياكل السيارات..
عنوان املقراالجتماعي  ،71 :إقامة
ابن بطوطة الطابق  ،1رقم  ،3شارع
ابن بطوطة وعبد الكريم 202550 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا ماشو 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا ماشو عنوانه(ا)
تجزئة السالم زنقة  2رقم  91عين
السبع  20253الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا ماشو عنوانه(ا)
تجزئة السالم زنقة  2رقم  91عين
السبع  20253الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .842395
24I
STE BIKAF INDUSTRI

SOCIETE OUBENAALLA
TRAVAUX VERT PUBLIC
SOTVP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
HAY LAHROUCH EL JADID
GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC
SOCIETE OUBENAALLA
TRAVAUX VERT PUBLIC SOTVP
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
ابغاطن الخنك الراشيدية 52000 -
الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
2022/16403
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22شتنبر  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 OUBENAALLA :
.TRAVAUX VERT PUBLIC SOTVP
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
املختلفة أو البناء  /مقاول تنظيف
النوافذ واملتاجر والشقق  /شركة
توريد العمالة.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
ابغاطن الخنك الراشيدية 52000 -
الراشيدية املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اوبنعال مراد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد اوبنعال خالد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوبنعال مراد عنوانه(ا)
قصر ابغاطن الخنك الراشيدية
 52000الراشيدية املغرب.
السيد اوبنعال خالد عنوانه(ا)
قصر ابغاطن الخنك الراشيدية
 52000الراشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوبنعال مراد عنوانه(ا)
قصر ابغاطن الخنك الراشيدية
 52000الراشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم .1319
25I
STE BIKAF INDUSTRI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ENTREPÔT ET FROID

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
HAY LAHROUCH EL JADID
GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENTREPÔT
 ET FROIDشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
الرحبة الزريقات اوفوس الراشيدية
  52053اوفوس املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2022/16411

الجريدة الرسمية

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENTREPÔT
.ET FROID
غرض الشركة بإيجاز  :التخزين
والتخزين البارد /مقاول تعبئة
وتغليف  /تاجر.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
الرحبة الزريقات اوفوس الراشيدية
  52053اوفوس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد صديقي العماري عبد
الوهاب  1.000 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صديقي العماري عبد
الوهاب عنوانه(ا) قصر الرحبة
الزريقات اوفوس الراشيدية 52053
اوفوس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد صديقي العماري عبد
الوهاب عنوانه(ا) قصر الرحبة
الزريقات اوفوس الراشيدية 52053
اوفوس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم .1323
26I

21107

4YOUR BUSINESS CONSULTING
األسماء الشخصية والعائلية
PHOTOGRAPHIA
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد عادل بنعزة عنوانه(ا) حي
الشريك الوحيد
افريقيا الزنقة  37الرقم  242ابن
تأسيس شركة
جرير  43150ابن جريراملغرب
4YOUR BUSINESS
CONSULTING
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شارع الحسن التاني اقامة ابتهال س االبتدائية بابن جريربتاريخ  01شتنبر
الطابق الثالت شقة ،43150 ، 4
 2022تحت رقم .304
ابن جريراملغرب
27I
 PHOTOGRAPHIAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
4YOUR BUSINESS CONSULTING
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
MELHO PRODUCTION
محمد الخامس رقم 13الطابق 3
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
ابن جرير 43150ابن جريراملغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات مسؤلية
رفع رأسمال الشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
4YOUR BUSINESS
رقم التقييد في السجل التجاري :
CONSULTING
3427
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في شارع الحسن التاني اقامة ابتهال س
 22غشت  2022تم إعداد القانون الطابق الثالت شقة ،43150 ، 4
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
ابن جريراملغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
 MELHO PRODUCTIONشركة
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي افرقيا
تسمية الشركة متبوعة عند شارع ابن طفيل رقم 43150 - 78
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ابن جريراملغرب.
.PHOTOGRAPHIA
رفع رأسمال الشركة
غرض الشركة بإيجاز - :الترويج
رقم التقييد في السجل التجاري
السمعي البصري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
.2545
محمد الخامس رقم 13الطابق  3ابن
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
جرير  43150ابن جريراملغرب.
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تم
املدة التي تأسست من أجلها
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
الشركة  99 :سنة.
الشركة 100.000« :درهم» أي من «100.000
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي :درهم»  إلى « 200.000درهم»  عن
السيد عادل بنعزة  1.000 :حصة طريق  :تقديم حصص نقدية أو
بقيمة  100درهم للحصة.
عينية.
األسماء الشخصية والعائلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل بنعزة عنوانه(ا) حي االبتدائية بابن جرير بتاريخ 11
افريقيا الزنقة  37الرقم  242ابن أكتوبر  2022تحت رقم .366
28I
جرير  43150ابن جريراملغرب.
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21108
4YOUR BUSINESS CONSULTING

CERCA INTERNATIONAL
إعالن متعدد القرارات

4YOUR BUSINESS
CONSULTING
شارع الحسن التاني اقامة ابتهال س
الطابق الثالت شقة ،43150 ، 4
ابن جريراملغرب
CERCA INTERNATIONAL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
القدس رقم  618شقة  9عين الشق
  20400الدارالبيضاء املغرب.«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.3901
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22يونيو 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل مقر االجتماعي من شارع
القدس رقم  618شقة  9عين الشق
إلى حي التقدم رقم  01بن جرير
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 90000,00درهم» 
أي من « 10000,00درهم إلى
«100000,00درهم»  عن طريق :
إدماج االرباح في رأس املال
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على
مايلي :تغيير مقر الشركة من  :شارع
القدس رقم  618شقة  9عين الشق
الدارالبيضاء إلى حي التقدم رقم 01
بن جرير
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي :رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 90000,00درهم» 
أي من « 10000,00درهم إلى
«100000,00درهم»  عن طريق :
إدماج االرباح في رأس املال
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
مساهمة الشريك الوحيد بمبلغ
 100000,00درهم

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 11
أكتوبر  2022تحت رقم .367
29I
4YOUR BUSINESS CONSULTING

BEST HANDS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

4YOUR BUSINESS
CONSULTING
شارع الحسن التاني اقامة ابتهال س
الطابق الثالت شقة ،43150 ، 4
ابن جريراملغرب
 BEST HANDSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي زاوية
ابن جرير 43150ابن جريراملغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2717
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
 LAHRACHE ABDELAZIZكمسير
وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 14
أكتوبر  2022تحت رقم .373
30I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

POULET DAK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 POULET DAKشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة
 03رقم  73000 - 14الداخلة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
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املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
22371
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.POULET DAK
غرض الشركة بإيجاز  :تربية
الدواجن .بيع و شراء الدجاج
والبيض.
تصنيع وتوريد علف الدواجن
وجميع أنواع املوا�شي األخرى.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الرحمة  03رقم  73000 - 14الداخلة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد هنوني  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمود هنوني  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد احمد العالم  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد موالي بوتال ملباركي 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد هنوني عنوانه(ا) حي
الرحمة  03رقم  73000 14الداخلة
املغرب.
السيد محمود هنوني عنوانه(ا)
حي الرحمة  03رقم 73000 14
الداخلة املغرب.
السيد احمد العالم عنوانه(ا)
حي القسم  02رقم  32س 73000
الداخلة املغرب.

السيد موالي بوتال ملباركي
عنوانه(ا) العمارات الحمر زنقة
العطف رقم  73000 518الداخلة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد هنوني عنوانه(ا) حي
الرحمة  03رقم  73000 14الداخلة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 31
غشت  2022تحت رقم .1427/2022
31I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

PK LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 PK LOGISTIQUEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املسجد حي املطاررقم 73000 - 2
الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
22641
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها PK :
.LOGISTIQUE
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غرض الشركة بإيجاز  - :التخزين
والخدمات اللوجستية.
 نقل البضائع لحساب الغير. نقل األفراد نيابة عن الغير ؛ النقل املحلي والدولي للبضائع ؛ استيراد املواد املتعلقة بنشاطالشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
املسجد حي املطار رقم 73000 - 2
الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسن بن �سي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن بن �سي عنوانه(ا)
حي موالي رشيد عمارة بن �سي
 73000الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن بن �سي عنوانه(ا)
حي موالي رشيد عمارة بن �سي
 73000الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 29
شتنبر  2022تحت رقم .1588/2022
32I
S.H EXPERTISE

RA.AM GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
Rue Chrarda RDC ,10
Derb Loubila Bourgogne
Casablanca– MAROC ، 20400،
CASABLANCA MAROC
 RA.AM GROUPشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
نيس الطابق االر�ضي محل ذو الرسم
العقاري رقم 20000 - 115672/01
الدارالبيضاء املغرب

الجريدة الرسمية

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
559681
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها RA.AM :
.GROUP
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
األسماك الطرية بالجملة
تجارة أو وساطة في اإلستيراد و
التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  10 :شارع
نيس الطابق االر�ضي محل ذو الرسم
العقاري رقم 20000 - 01/115672
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد مطيرك  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد حمزة مطيرك  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة ليلى مطيرك  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد مطيرك عنوانه(ا)
 10شارع نيس الطابق الخامس شقة
رقم  13بوركون  20000الدارالبيضاء
املغرب.
السيد حمزة مطيرك عنوانه(ا)
 10شارع نيس الطابق الخامس شقة
رقم  13بوركون  20000الدارالبيضاء
املغرب.
السيدة ليلى مطيرك عنوانه(ا)
 04زنقة الكوريز بولو 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

21109

السيد محمد مطيرك عنوانه(ا)
 10شارع نيس الطابق الخامس
شقة رقم  13بوركون 20000
الدارالبيضاء املغرب
السيد حمزة مطيرك عنوانه(ا)
 10شارع نيس الطابق الخامس
شقة رقم  13بوركون 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  -تحت
رقم .-
33I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

PK SAKAN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 PK SAKANشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع االمم
املتحدة رقم  1058شقة رقم  01حي
السالم  73000 -الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
22679
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها PK :
.SAKAN
غرض الشركة بإيجاز  - :الترويج
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع

االمم املتحدة رقم  1058شقة رقم
 01حي السالم  73000 -الداخلة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بن �سي الحسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن �سي الحسن عنوانه(ا)
حي موالي رشيد عمارة بن �سي
 73000الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن �سي الحسن عنوانه(ا)
حي موالي رشيد عمارة بن �سي
 73000الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ
 07أكتوبر  2022تحت رقم
.1617/2022
34I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

CHANA DECHET
شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 CHANA DECHETشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
واد املخازن زنقة منصور ولد علي
بن جابررقم  73000 - 50الداخلة
املغرب.
توسيع نشاط الشركة

الجريدة الرسمية

21110

رقم التقييد في السجل التجاري
.21167
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
نقل البضائع لحساب الغير ؛
النقل العام الخاص لألشخاص ؛
النقل املحلي والدولي ؛ وكيل الشحن.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ
 19أكتوبر  2022تحت رقم
.1727/2022
35I
ائتمانية منارة

حلباوي-اكس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية منارة
 18زنقة موريتانيا عمارة معالل
شقة رقم  17جليزمراكش مراكش،
 ،40000مراكش املغرب
حلباوي-اكس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
العبدالوية رقم 66اسيف مراكش -
 40000مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.58807
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30شتنبر  2015تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد حلباوي-اكس مبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تجزئة العبدالوية
رقم 66اسيف مراكش 40000 -
مراكش املغرب نتيجة ل  :عدم
االشتغال.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
العبدالوية رقم 66اسيف مراكش -
 40000مراكش املغرب.

و عين:
السيد(ة) موالي البشير الحلباوي
و عنوانه(ا) تجزئة العبدالوية رقم66
اسيف 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  24فبراير
 2021تحت رقم .120964
36I
STE AGEFICO SARL

PUESTA TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
 12شارع عمرالخيام الطابق الثاني
رقم  ،90000 ، 4طنجة املغرب
 PUESTA TRANSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2اقامة
الغالية العمارة أ تجزئة أقبيب
 11-10-9الطابق  6رقم 90000 - 67
طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
131607
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PUESTA TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الوطني والدولي.
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عنوان املقر االجتماعي  2 :اقامة
الغالية العمارة أ تجزئة أقبيب 9-10-
 11الطابق  6رقم  90000 - 67طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا الجيدي 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا الجيدي عنوانه(ا)
شارع محمد السادس اقامة الهناء
 4الطابق  1رقم  90000 1طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الجيدي عنوانه(ا)
شارع محمد السادس اقامة الهناء
 4الطابق  1رقم  90000 1طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .258727
37I
مكتب املحاسبة

SANITAIRE BENI CHIKER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21
الطابق الثالث  ،62000 ،الناظور
املغرب
 SANITAIRE BENI CHIKERشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بني انصار
املركز 62050 -الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
24801
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SANITAIRE BENI CHIKER
غرض الشركة بإيجاز )1 :بيع
مواد البناء
)2استيراد وتصدير
)3النقل املحلي والدولي للبضائع
لحساب الغير.
عنوان املقراالجتماعي  :بني انصار
املركز  62050 -الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بشيري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد بشيري 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بشيري عنوانه(ا)
مركز بني شيكر  62302الناظور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بشيري عنوانه(ا)
مركز بني شيكر  62302الناظور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 14
أكتوبر  2022تحت رقم .4573
38I

الجريدة الرسمية
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21111

املركزاملراك�شي لإلرشاد

CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

مكتب املحاسبة

TELL TOUBKAL

NOUREDDINE

CHEGHANOU NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

املركزاملراك�شي لإلرشاد
شقة رقم  ٩مدخل أ عمارة أنس
ماجوريل شارع موالي عبد هللا ،0 ،
مراكش املغرب
 TELL TOUBKALشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقليم
قلعة السراغنة دائرة سيدي
بوعثمان جماعة بوروس دواروالد
واسالم  40000 -بن جريراملغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1625
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 TELL TOUBKALمبلغ رأسمالها
 10.000,00درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي إقليم قلعة السراغنة
دائرة سيدي بوعثمان جماعة
بوروس دوار والد واسالم 40000 -
بن جرير املغرب نتيجة ل  - :توقف
النشاط التجاري للشركة.
و حدد مقر التصفية ب إقليم
قلعة السراغنة دائرة سيدي
بوعثمان جماعة بوروس دوار والد
واسالم  40000 -بن جريراملغرب.
و عين:
السيد(ة)  JEAN-LUC MARTINو
عنوانه(ا) Chemin De Roscoler 4
 29170 Pleuven Franceكمصفي
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .391
39I

MAREXPED
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE
N°10 BD SULTAN MY
M›HAMMED HAY EL HASSANI
 ،BERKANE ، 60300بركان املغرب
 MAREXPEDشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  9ممر3
شارع املحمدية حي بنسعيد الصديق
  63300بركان املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.8111
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 MAREXPEDمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 9
ممر  3شارع املحمدية حي بنسعيد
الصديق  63300 -بركان املغرب
نتيجة ل  :حل شركة.
و حدد مقر التصفية ب  9ممر 3
شارع املحمدية حي بنسعيد الصديق
  63300بركان املغرب.و عين:
السيد(ة) محمد أنور بوكربة و
عنوانه(ا) تجزئة النجد الدائرة 4
رقم د  37سيدي يحيى  60000وجدة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .2022/570
40I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21
الطابق الثالث  ،62000 ،الناظور
املغرب
 CHEGHANOU NEGOCEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بني انصار
املركز 62050 -الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
24799
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CHEGHANOU NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز )1 :بيع
وشراء مواد البناء بالتقسيط
)2استيراد وتصدير
)3بيع مواد الغذاء بالتقسيط.
عنوان املقراالجتماعي  :بني انصار
املركز  62050 -الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ميمون الشغنو 510 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد الخالق الشغنو 98 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة حياة الشغنو  98 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد الحفيظ الشغنو 98 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة فضيلة الشغنو 98 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.

السيدة الزهرة الشغنو 98 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ميمون الشغنو 510 :
بقيمة  100درهم.
السيد عبد الخالق الشغنو 98 :
بقيمة  100درهم.
السيدة حياة الشغنو  98 :بقيمة
 100درهم.
السيد عبد الحفيظ الشغنو 98 :
بقيمة  100درهم.
السيدة فضيلة الشغنو 98 :
بقيمة  100درهم.
السيدة الزهرة الشغنو 98 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ميمون الشغنو عنوانه(ا)
دوار تيزة بني شيكر  62302الناظور
املغرب.
السيد عبد الخالق الشغنو
عنوانه(ا) دوارتيزة بني شيكر 62302
الناظور املغرب.
السيدة حياة الشغنو عنوانه(ا)
دوار تيزة بني شيكر  62302الناظور
املغرب.
السيد عبد الحفيظ الشغنو
عنوانه(ا) دوارتيزة بني شيكر 62302
الناظور املغرب.
السيدة فضيلة الشغنو عنوانه(ا)
دوار تيزة بني شيكر  62302الناظور
املغرب.
السيدة الزهرة الشغنو عنوانه(ا)
دوار تيزة بني شيكر  62302الناظور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميمون الشغنو عنوانه(ا)
دوار تيزة بني شيكر  62302الناظور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 14
أكتوبر  2022تحت رقم .4572
41I
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21112
FIDUCIAIREJAD

MAMA GHITA.AGRI sarl
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIREJAD
MARRAKECH MARRAKECH،
 ،40000مراكش MAROC
« MAMA GHITA.AGRI sarlشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املسيرة 3
املنطقة -أ -رقم  254شقة رقم - 3
 40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.124985
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت جميع حصص الشركة للسيد
محمد أعال الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم EE24280
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة املسيرالسيد خالد اوعريش
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين مسير جديد للشركة السيد
محمد أعال
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تغييرالشكل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
السيد محمد أعال يملك 100000.00
رأسمال الشركة
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
السيد محمد أعال يملك  1000حصة
اجتماعية
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد محمد أعال
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  EE24280مسيرا جديدا للشركة
بند رقم  :16الذي ينص على مايلي:
السيد محمد أعال الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم EE24280
هو املخول له توقيع جميع العقود و
الوثائق الخاصة بالشركة.
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بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشكل القانوني للشركة أصبح STE LOCATION TOUBAGHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
قفل التصفية
الشريك الوحيد
ائتمانية بوعرفة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24أكتوبر رقم 49زنقة الدارالبيضاء بوعرفة
بوعرفة ،61200 ،بوعرفة املغرب
 2022تحت رقم .140681
STE LOCATION TOUBAGHI
42I
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ائتمانية بوعرفة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
STE TIMINE
محمد الخامس  61200 -تندرارة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املغرب.
الشريك الوحيد
قفل التصفية
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
ائتمانية بوعرفة
.797
رقم 49زنقة الدارالبيضاء بوعرفة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
بوعرفة ،61200 ،بوعرفة املغرب املؤرخ في  25شتنبر  2022تقرر حل
 STE TIMINEشركة ذات مسؤلية STE LOCATION TOUBAGHI
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :قصرايت رأسمالها  10.000درهم وعنوان
فضولي  61252 -بني تاجيت املغرب .مقرها اإلجتماعي شارع محمد
قفل التصفية
الخامس  61200 -تندرارة املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري  :نتيجة ملشاكل التمويل البنكي.
.259
و عين:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيد(ة) رشيد عالوي وعنوانه(ا)
املؤرخ في  27ماي  2022تقرر حل مركز تندرارة  61200تندرارة املغرب
 STE TIMINEشركة ذات مسؤلية كمصفي (ة) للشركة.
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
رأسمالها  20.000درهم وعنوان بتاريخ  25شتنبر  2022وفي شارع
مقرها اإلجتماعي قصر ايت فضولي محمد الخامس  61200 -تندرارة
  61252بني تاجيت املغرب نتيجة املغرب.لصعوبة الولوج للصفقات العمومية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
و التمويل البنكي.
االبتدائية بفجيج بتاريخ  24أكتوبر
و عين:
 2022تحت رقم .345/2022
السيد(ة) مصطفى حسيني
44I
و عنوانه(ا)  50شارع بئر انزران
CABINET COMPTABLE AMRAOUI
 61252بني تاجيت املغرب كمصفي
MOROCCAN COMPANY
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية OF SMART SYSTEMS AND
بتاريخ  27ماي  2022وفي قصر ايت
”SERVICES “MC3S
فضولي  61252 -بني تاجيت املغرب .شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشريك الوحيد
االبتدائية بفجيج بتاريخ  18أكتوبر
تأسيس شركة
 2022تحت رقم .344/2022
CABINET COMPTABLE
AMRAOUI
43I
ائتمانية بوعرفة

Bur. 09 2ème étage Plataux
Bureau Hatim n°02 rue Melilia
VN SAFI، 46000، SAFI MAROC
MOROCCAN COMPANY
OF SMART SYSTEMS AND
 ”SERVICES “MC3Sشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى
شارع اللة ياقوت و زنقة العرعار
إقامة كاليزالعمارة  09الطابق
الرابع الشقة رقم  22000 - 17الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
556743
بمقت�ضى عقد حرمؤرخ في  17ماي
 2022تم إعداد القانون األسا�سي
لشركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
MOROCCAN
COMPANY
OF SMART SYSTEMS AND
.”SERVICES “MC3S
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
و تصدير و توزيع جمع االجهزة و
املعدات الكهربائية و االكترونية و
املعلوميات الحديثة.
 أشغــال الشبكة املعلوماتيةواالتصاالت السلكية والالسلكية،
نظام األمن ،األنظمة املعلوماتية،
نظام السمعي البصري ،الرسومات
الحاسوبية.
أشغــال الكهرب ــاء والنظــمالتلقــائية.
 لــوازم وأجهــزة ومعدات املكتب. التكوين واالرشــادات في الحلولاملعلوماتية.
 التجــارة الع ــامة اإلستي ـراد و التصدي ــر .عنوان املقر االجتماعي  :ملتقى
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شارع اللة ياقوت و زنقة العرعار
إقامة كاليز العمارة  09الطابق
الرابع الشقة رقم  22000 - 17الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بـن دامي يونــس 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بـن دامـي يــونس عنوانه(ا)
دوار العناقدة خط أزكــان 46000
اسفي املغ ــرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بـن دامـي يــونس عنوانه(ا)
دوار العنــاقدة خــط أزكــان 46000
اسف ــي املغــرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
شتنبر  2022تحت رقم .-
45I
CABINET COMPTABLE AMRAOUI

PHARMACIE LAMISS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET COMPTABLE
AMRAOUI
Bur. 09 2ème étage Plataux
Bureau Hatim n°02 rue Melilia
VN SAFI، 46000، SAFI MAROC
 PHARMACIE LAMISSشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الــرقم 08
العمــارة  10املجموعة السكنية 02
تجزئــة الـزهــور تاركة  46000 -اسفي
املغرب

الجريدة الرسمية

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
128329
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PHARMACIE LAMISS
غرض الشركة بإيجاز  - :صيدلية.
عنوان املقر االجتماعي  :الــرقم 08
العمــارة  10املجموعة السكنية 02
تجزئــة الـزهــور تاركة  46000 -اسفي
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فــائدة لين ــة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ف ــائدة لين ــة عنوانه(ا)
تجزئــة الوازيــس رقم  149اإلزدهــار
 40000م ـراكش املغــرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ف ــائدة لين ــة عنوانه(ا)
تجزئــة الوازيــس رقم  149اإلزدهــار
 40000م ـراكش املغــرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19غشت
 2022تحت رقم .-
46I

21113
االتقان للحسابات

SOMIGEC

STE EL BOUAYADI & EL
BOUJOUFI

Sté Med A Mon Trav
شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

االتقان للحسابات
 142شارع مراكش الطابق الثاني
رقم  ،62000 ، 5الناظور املغرب
STE EL BOUAYADI & EL
 BOUJOUFIشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
محمد الخامس عمارة بويلغمان
رقم  11العروي الناضور 62550 -
الناضور املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.14731
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16ماي  2022تقرر
حل STE EL BOUAYADI & EL
 BOUJOUFIشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس عمارة بويلغمان
رقم  11العروي الناضور 62550 -
الناضور املغرب نتيجة ملشاكل
متنوعة.
و عين:
السيد(ة) عبد املجيد البوجوفي
و عنوانه(ا) حي واد وزاج العروي
الناضور  62550الناضور املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  16ماي  2022وفي شارع محمد
الخامس عمارة بويلغمان رقم 11
العروي الناضور  62550 -الناضور
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  01يونيو
 2022تحت رقم .909
47I

SOMIGEC
Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°
7، 35000، Taza Maroc
 Sté Med A Mon Travشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  34زنقة
مراكش  35000 -تازة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3563
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة Sté
 Med A Mon Travمبلغ رأسمالها
 90.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  34زنقة مراكش 35000 -
تازة املغرب نتيجة ل  :ضعف رقم
املعامالت.
و حدد مقر التصفية ب  34زنقة
مراكش  35000 -تازة املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد مهداوي و
عنوانه(ا)  14بلوك : ،4مسيرة ،2
 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  25أكتوبر
 2022تحت رقم .499
48I

قفل التصفية

الجريدة الرسمية
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AURLEANS TRAV

AURLEANS TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AURLEANS TRAV
 13زنقة عبد الكريم بنجلون عمارة
أشرف الطابق االول رقم ، 11
 ،30000فاس املغرب
 AURLEANS TRAVشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13زنقة
عبد الكريم بنجلون عمارة أشرف
الطابق االول رقم  11فاس 30000
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
74201
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AURLEANS TRAV
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
املختلفة
املفاوض.
عنوان املقر االجتماعي  13 :زنقة
عبد الكريم بنجلون عمارة أشرف
الطابق االول رقم  11فاس 30000
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أحمد حيارة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد الحسن شوقي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أحمد حيارة عنوانه(ا)
6زنقة بوينس آيرس شارع
االسماعياية الزهور  30000 1فاس
املغرب.
السيد الحسن شوقي عنوانه(ا)
8تجزئة ابن خلدون شارع ابن
الخطيب  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد حيارة عنوانه(ا)
6زنقة بوينس آيرس شارع
اإلسماعيلية  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .4259
49I
SOMIGEC

Sté Issabi

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOMIGEC
Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°
7، 35000، Taza Maroc
 Sté Issabiشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  21زنقة
مراكش  35000 -تازة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1547
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة Sté
 Issabiمبلغ رأسمالها 1.000.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 21
زنقة مراكش  35000 -تازة املغرب
نتيجة ل  :أزمة اقتصادية ومالية.
و حدد مقر التصفية ب  21زنقة
مراكش  35000 -تازة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عصام الغربي و
عنوانه(ا)  11زنقة مراكش 35000
تازة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
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املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .503
50I
A-Z CONSULTINGT ET GESTION

TIN DADES MGOUNE

مجموعة ذات النفع االقتصادي
تأسيس شركة

A-Z CONSULTINGT ET
GESTION
AV MOHAMED V BOUMALNE
DADES 45150، 45150،
BOUMALNE DADES maroc
 TIN DADES MGOUNEمجموعة
ذات النفع االقتصادي
وعنوان مقرها اإلجتماعي سوق
لخميس دادس  45200 -قلعة
مكونة املغرب
تأسيس مجموعة ذات النفع
االقتصادي
رقم التقييد في السجل التجاري :
4105
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي ملجموعة ذات النفع
االقتصادي باملميزات التالية:
شكل الشركة  :مجموعة ذات
النفع االقتصادي.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TIN :
.DADES MGOUNE
غرض الشركة بإيجاز  :انتاج
وتسويق املنتوجات املجالية.
عنوان املقر االجتماعي  :سوق
لخميس دادس  45200 -قلعة مكونة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 1 :درهم،
مقسم كالتالي:
السيد احماد البهجاوي 15 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.

السيد عبد هللا اعزب  15 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد حفيظة باملختار 15 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد منير الحسين  15 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد السالم معروف 15 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة فاطمة جوهري 15 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد اللطيف ول 15 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد احماد البهجاوي 15 :
بقيمة  1.500درهم.
السيد عبد هللا اعزب  15 :بقيمة
 1.500درهم.
السيدة حفيظة باملختار 15 :
بقيمة  1.500درهم.
السيد منير الحسين  15 :بقيمة
 1.500درهم.
السيد عبد السالم معروف 15 :
بقيمة  1.500درهم.
السيدة فاطمة جوهري 15 :
بقيمة  1.500درهم.
السيد عبد اللطيف ول 15 :
بقيمة  1.500درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد السالم معروف
عنوانه(ا) ايت ابريرن بومالن دادس
 45150بومالن دادس املغرب.
السيد عبد اللطيف ول عنوانه(ا)
قلعة مكونة  45200قلعة مكونة
املغرب.
السيد عبد هللا اعزب عنوانه(ا)
جيدا بومالن دادس  45150بومالن
دادس املغرب.
السيد فاطمة جوهري عنوانه(ا)
سوق لخميس دادس  45200قلعة
مكونة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احماد البهجاوي عنوانه(ا)
دوار اقبوب بومالن دادس 45150
بومالن دادس املغرب
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األسماء الشخصية والعائلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتنغير بتاريخ  05أكتوبر وصفات ومواطن الشركاء :
 2022تحت رقم .365
السيدة عائشة بنعرفة عنوانه(ا)
 20 51Iزنقة أوالد جرارالسوي�سي 10170
الرباط املغرب.
FCG AL AMANE
السيدة صوفي رشيدة شاهد
YAISS TRADING
عنوانه(ا) تونس  0تونس تونس.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
FCG AL AMANE
السيدة عائشة بنعرفة عنوانه(ا)
16RUE
SEBOU APT2 AGDAL
 20زنقة أوالد جرارالسوي�سي 10170
RABAT 16RUE SEBOU APT2
الرباط املغرب
AGDAL RABAT، 10090، RABAT
تم اإليداع القانوني باملحكمة
MAROC
التجارية بالرباط بتاريخ  27أكتوبر
 YAISS TRADINGشركة ذات
 2022تحت رقم .129742
املسؤولية املحدودة
52I
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15شارع
األبطال رقم  4أكدال الرباط -
فوكاج كونسلتنك
 10090الرباط املغرب
BIO COSMETIQUE
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املحدودة
الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
حل شركة
163549
فوكاج كونسلتنك
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شارع  10مارس اقامة شيماء الرقم
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
 ،30500 ، 9البيضاء املغرب
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 BIO COSMETIQUEشركة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
مسؤلية محدودة ذات الشريك
شكل الشركة  :شركة ذات
الوحيد(في طور التصفية)
املسؤولية املحدودة.
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  10 YAISS :مارس اقامة شيماء عمارة 485
الرقم  30500 - 9الدارالبيضاء
.TRADING
املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :البيع
حل شركة
بالتقسيط بدون محل  -استيراد و
رقم التقييد في السجل التجاري
تصدير.
.248997
عنوان املقر االجتماعي 15 :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شارع األبطال رقم  4أكدال الرباط -
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تقرر
 10090الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد BIO
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة COSMETIQUE 100.000 :مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة عائشة بنعرفة  500 :اإلجتماعي شارع  10مارس اقامة
شيماء عمارة  485الرقم 30500 - 9
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة صوفي رشيدة شاهد  :الدار البيضاء املغرب نتيجة ل :
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة .كوفيد .19
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و حدد مقر التصفية ب شارع
 10مارس اقامة شيماء عمارة 485
الرقم  9الدارالبيضاء  30500 -الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) سحنون نور الدين و
عنوانه(ا) درب الخير زنقة 141رقم
 12عين الشق  20153الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :شارع 10
مارس اقامة شيماء عمارة  485الرقم
 9الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .842589
53I
موروكو كومبتونس اكاونت

CARVALDE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة  17الطابق  4برج منارة 2
مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي
 ،40000 ،مراكش املغرب
 CARVALDEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زينيث
بزنس سنترزنقة مسلم تجزئة بوكار
الطابق الثالث شقة رقم  14باب
دكالة مراكش  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
130049
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CARVALDE
غرض الشركة بإيجاز  • :تأجير
العقارات
• شراء وبيع املباني أو غيرها من
العمليات العقارية
• ادارة املباني.
عنوان املقر االجتماعي  :زينيث
بزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوكار
الطابق الثالث شقة رقم  14باب
دكالة مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة LES CARMASSES : 80
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ديكو�شي جان بيير لويس
مارسيل ثيوفيل  10 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة.
السيدة ماثيو فاليري سيسيل
ميشيل  10 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة LES CARMASSES
عنوانه(ا) ليمارسوالن فوزيرون
فرنسا  18330فوزيرون فرنسا.
السيد ديكو�شي جان بيير
لويس مارسيل ثيوفيل عنوانه(ا)
ليمارسوالن فوزيرون فرنسا 18330
فوزيرون فرنسا.
السيدة ماثيو فاليري سيسيل
ميشيل عنوانه(ا) ليمارسوالن
فوزيرون فرنسا  18330فوزيرون
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ديكو�شي جان بيير
لويس مارسيل ثيوفيل عنوانه(ا)
ليمارسوالن فوزيرون فرنسا 18330
فوزيرون فرنسا
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األسماء الشخصية والعائلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أكتوبر وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسين بن دالي عنوانه(ا)
 2022تحت رقم .140701
 54Iطريق تازة حي الوحدة شارع
الرحموني بوعالم رقم 60000 40
لوكسرللحسابات
وجدة املغرب.
STE FASTBEN CAR
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد حسين بن دالي عنوانه(ا)
تأسيس شركة
طريق تازة حي الوحدة شارع الرحموني
لوكسرللحسابات
 41شارع بركان الطابق الثاني رقم  4بوعالم رقم  60000 40وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،60000 ،وجدة املغرب
 STE FASTBEN CARشركة ذات التجارية بوجدة بتاريخ  24أكتوبر
 2016تحت رقم .1223
املسؤولية املحدودة
55I
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق تازة
حي الوحدة شارع الرحموني بوعالم
TANWIR AUDIT ET CONSEIL
رقم  80الطابق االول 60000 -
الكربيش ترانس
وجدة املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تأسيس شركة
املحدودة
TANWIR AUDIT ET CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري :
1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
30285
ZAITOUNE TIKIOUINE PRES
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
 10أكتوبر  2016تم إعداد القانون
80000، AGADIR MAROC
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الكربيش ترانس شركة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
املسؤولية املحدودة.
االول رقم  2عمارة  25تجرئة
تسمية الشركة متبوعة عند
الريتون تيكوين  80000 -اكادير
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
املغرب
.FASTBEN CAR
تأسيس شركة ذات املسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :كراء املحدودة
السيارات بدون سائق.
رقم التقييد في السجل التجاري :
عنوان املقراالجتماعي  :طريق تازة 53283
حي الوحدة شارع الرحموني بوعالم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
رقم  80الطابق االول  60000 -وجدة  06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
املغرب.
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املدة التي تأسست من أجلها املحدودة باملميزات التالية:
الشركة  99 :سنة.
شكل الشركة  :شركة ذات
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املسؤولية املحدودة.
درهم ،مقسم كالتالي:
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد حسين بن دالي  1.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
الكربيش ترانس.
السيد حسين بن دالي 1.000 :
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
املستخدمين لجساب الغير.
بقيمة  100درهم.
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عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
االول رقم  2عمارة  25تجرئة الريتون
تيكوين  80000 -اكاديراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ميدين حسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ميدين حسن عنوانه(ا)
ايت باها  80000ايت باها املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميدين حسن عنوانه(ا)
ايت باها  80000ايت باها املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .118926
56I
موروكو كومبتونس اكاونت

MAZA AGRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة  17الطابق  4برج منارة 2
مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي
 ،40000 ،مراكش املغرب
 MAZA AGROشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب
رقم  6الطابق االول عمارة شيشاوة
غازطريق اسفي الحي الصناعي
سيدي غانم مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3417
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09دجنبر  2020تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«املكتب رقم  6الطابق االول عمارة
شيشاوة غاز طريق اسفي الحي
الصناعي سيدي غانم مراكش -

 40000مراكش املغرب» إلى «ضيعة
مازاجرو مركز مجتمع املشرق
محافظة سيدي بنور 24350 -
سيدي بنور املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .203
57I
Nobles Réalisations Btp

Nobles Réalisations Btp

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Nobles Réalisations Btp
شارع عبد املومن  17إقامة بالس
باستور  ،مبنى باستور طابق، 6
شقة  4شارع عبد املومن  17إقامة
بالس باستور  ،مبنى باستور طابق6
 ،شقة  ،20360 ،4الدارالبيضاء
املغرب
 Nobles Réalisations Btpشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي .24
شارع عمرالسالوي الطابق  3شقة
 14مرس سلطان الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560151
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها Nobles :
.Réalisations Btp
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة في املغرب و  /أو في الخارج ،
بشكل مباشر أو غير مباشر  ،لنفسها
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و  /أو ألطراف أخرى:
هندسية
شركة
تشغيل
لدراسات وإنجازات الهندسة املدنية
واإلنشاءات والترويج العقاري بجميع
أشكالها وفي جميع مجاالت البناء ،
وال سيما الهندسة املدنية والهندسة
الصناعية.
دراسات وإنجازات األعمال
املختلفة في جميع املهن  ،مباشرة
أو في التعاقد املشترك أو في التعاون
أو التحالفات مع مشغلين آخرين
في مجاالت مثل مكاتب تصميم
الهندسة املدنية وأصحاب املصلحة
اآلخرين في قطاع البناء .دراسات
الجدوى التجارية لجميع العقارات ،
السياحة  ،البنية التحتية  ،الصناعة
 ،الهندسة املدنية  ،األعمال الفنية
 ،مشاريع الطرق والطرق السريعة
 ،اإلدارة املفوضة  ،تنسيق الجدولة
 ،اإلدارة والتحكم في األعمال أو
األعمال املباشرة أو املفوضة ؛
تحقيق برامج بناء الجسور
والطرق  ،وتنفيذ مشاريع البناء
املختلفة  ،أو املعدات السكنية أو
الصناعية أو املعدات املختلفة أو
التقسيمات الفرعية أو أعمال البناء
 ،أو شراء أو بيع العقارات أو األرا�ضي
ألي وجهة في إطار معايير تخطيط
املدن.
تطوير األرا�ضي  ،وصالحيتها ،
وإنشاء طرق الوصول والشبكات
املختلفة  ،والصرف الصحي
واملساحات الخضراء ؛
مرافقة الشركات واملؤسسات
للحصول على الشهادات وتنفيذ
عمليات الجودة من بين أمور أخرى.
الترويج العقاري  ،والشراء،
والبيع ،والخدمة  ،والبناء ،
والتشتيت في الكثير أو في امللكية
املشتركة لجميع املمتلكات املنقولة
 ،وتأجير السلع املذكورة  ،وإدارة
وربما إعادة بيع جميع العقارات أو
املمتلكات والحقوق املنقولة ؛
األعمال العقارية والوساطة
العقارية  ،والعالقات التجارية ،
والشراكة ؛

الجريدة الرسمية

جميع األعمال العامة أو غيرها
 ،وعلى وجه الخصوص  ،اقتناء أو
تشغيل أو تصنيع أو تمثيل جميع
املنتجات واملواد والعمليات املتعلقة
بالبناء أو الهندسة املدنية أو
الصناعية.
تصنيع وتسويق مواد البناء
والحفر (الرمل  ،والركام  ،واألسمنت
 ،والجير  ،والحديد  ،والطوب ،
والحشو  ،وما إلى ذلك) ومنتجات
الغابات املختلفة ؛
دراسات وإنجاز املنصات
الصناعية.
دراسات وإنجاز مشاريع البناء
بنظام تسليم املفتاح  ،واملشاركة في
اإلنجاز  ،واملرافقة لعمليات األعمال
املختلفة  ،وتجارة أغلفة أعمال
املقاول  ،والعزل املائي  ،والسوائل
الطبية للسباكة  ،والتيارالكهربائي.
الحصول على جميع براءات
االختراع لجميع العالمات التجارية
والعمليات والتراخيص والوكاالت
والحصريات والودائع واالمتيازات
 ،واالستحواذ عليها بجميع أشكالها
 ،واملساهمة  ،والتحويل والتمثيل
املباشر أو غير املباشر  ،وتجارة جميع
براءات االختراع ؛
وبشكل أعم  ،جميع العمليات
الصناعية أو التجارية أو املالية أو
املنقولة أو العقارية أو غيرها من
العمليات  ،املرتبطة بشكل مباشر أو
غير مباشر باألشياء املذكورة أعاله أو
التي من املحتمل أن تعزز تحقيقها
وتطويرها وكذلك أي مشاركة
مباشرة أو غير مباشرة بأي شكل
من األشكال في الشركات التي تسعى
أهداف مماثلة أو ذات صلة.
عنوان املقر االجتماعي  .24 :شارع
عمر السالوي الطابق  3شقة 14
مرس سلطان الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

21117

السيد عبد السالم البركاوي :
SWIGOUT
 1.000حصة بقيمة  100درهم
إعالن متعدد القرارات
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
وصفات ومواطن الشركاء :
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
السيد عبد السالم البركاوي  ،40000 ، 2609مراكش املغرب
عنوانه(ا) ليساسفة عملية ديار املنزه « SWIGOUTشركة ذات املسؤولية
م س  13عمارة  1شقة  08طابق 2
املحدودة»
 20000الدارالبيضاء املغرب.
وعنوان مقرها االجتماعي :محل رقم
األسماء الشخصية والعائلية  4اقامة ميراماس زنقة كابتن اريكي
ومواطن مسيري الشركة:
كليز 40000 -مراكش املغرب.
السيد عبد السالم البركاوي
«إعالن متعدد القرارات»
عنوانه(ا) ليساسفة عملية ديار املنزه
رقم التقييد في السجل التجاري:
م س  13عمارة  1شقة  08طابق 2
.115275
 20000الدارالبيضاء املغرب
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  27املؤرخ في  05أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
أكتوبر  2022تحت رقم .35532
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
58I
بيع جميع الحصص االجتماعية (
 500حصة اجتماعية) التي تمتلكها
Cabinet LAMRINI HADI
السيدة سعاد امين في شركة
AMADORES IMPORT
 )SWIGOUT (SARLلفائدة السيدة
EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات وئام ايت الحاج عالل
الشريك الوحيد
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
توسيع نشاط الشركة
استقالة السيدة سعاد امين و تعيين
Cabinet LAMRINI HADI
السيد وئام ايت الحاج عالل مسيرة
,18شارع إبن سينا الناضور ،
وحبدة
 ،62000الناضور املغرب
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
 AMADORES IMPORT EXPORTمنح توقيع الشركات املصرفية بشكل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات فردي و بدون أي قيود للسيدة وئام
الشريك الوحيد
ايت الحاج عالل
وعنوان مقرها االجتماعي حي أوالد
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
عي�سى بني انصار 62050 -الناظور
تحويل الشكل القانوني للشركة
املغرب.
من «    » )SWIGOUT (SARLإلى« 
توسيع نشاط الشركة
» )SWIGOUT (SARL AU
رقم التقييد في السجل التجاري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
.17021
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املؤرخ في  25أكتوبر  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط املوافقة على تعديل املواد 7, 6, 3, 1
 16 ,14,و تحديث النظام االسا�سي
الشركة الحالي :
للشركة
ميكانيك و االصالح.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  27التجارية بمراكش بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .140733
أكتوبر  2022تحت رقم .4660
59I
60I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

الجريدة الرسمية

21118
euromaritima

RBN SOMALEV HUB AFRIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

euromaritima
 147شارع محمد الخامس اقامة
القنطرة رقم  ،90000 ، 15طنجة
املغرب
RBN SOMALEV HUB AFRIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 5منصة رقم  5تجزئة  140املنطقة
الحرة لقصراملجاز 90000 -طنجة
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.82721
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07شتنبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«مكتب رقم  5منصة رقم  5تجزئة
 140املنطقة الحرة لقصر املجاز -
 90000طنجة املغرب»  إلى «مكتب
رقم  1منصة رقم  6تجزئة 130
املنطقة الحرة لقصراملجاز 90000 -
طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  17أكتوبر
 2022تحت رقم .11574
61I
موروكو كومبتونس اكاونت

ASTRA DAMUS
إعالن متعدد القرارات

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة  17الطابق  4برج منارة 2
مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي
 ،40000 ،مراكش املغرب
« ASTRA DAMUSشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي43 42 :
درب املعدة ازبزت مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري:
.125413
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
السيد بافيل جوريفيتش يفوت
مع آلضمانات العادية والقانونية:
إلى شركة L-LOPA CLUSTER
 HOLDING SARL AUتسعمئة
و تسعة و تسعون حصة ()999
بقيمة اولية قدرها مائة ()100.00
درهم لكل منها مما يملكه في شركة
« »ASTRA DAMUSذات املسؤولية
املحدودة دات مساهم واحد برأس
مال  100،000.00دراهم.و بالتالي
يصبح ترتيب الحصص على الشكل
التالي  999 :حصة لشركة L-LOPA
 CLUSTER HOLDING SARL AUو
حصة للسيد بافيل جوريفيتش.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيدة ماريكا كاتس وتعيين
السيد بافيل جورفيتش املسير
الوحيد للشركة ملدة غيرمحدودة.
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تلزم الشركة باالمضاء الوحيد للسيد
بافيل جورفيتش.
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة
من شركة دات املسؤولية املحدودة
دات مساهم واحد الى شركة دات
املسؤولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و  :7الذي ينص على
مايلي :املساهمة ورأس املال
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :إدارة الشركة
بند رقم  :17الذي ينص على
مايلي :التوقيع
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشكل القانوني
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .140715
62I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CLASS HABITAT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 CLASS HABITATشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130143
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CLASS :
.HABITAT
غرض الشركة بإيجاز  :تشغيل
وصيانة وإدارة جميع املطاعم
واملقاهي والحانات والصاالت وغرف
الشاي من أي نوع ومن أي فئة.
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 بنعلي النعناعي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنعلي النعناعي عنوانه(ا)
Rue Neuve 94520 Perigny 3
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنعلي النعناعي عنوانه(ا) 3
 Rue Neuve 94520 Perignyفرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .140803
63I
موروكو كومبتونس اكاونت

DAR BTC
إعالن متعدد القرارات

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة  17الطابق  4برج منارة 2
مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي
 ،40000 ،مراكش املغرب
« DAR BTCشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 56 :رياض
لعروس درب الشنتوف مراكش -
 40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.102589
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
السيد بافيل جوريفيتش يفوت
مع آلضمانات العادية والقانونية:
إلى شركة L-LOPA CLUSTER
 HOLDING SARL AUتسعمئة
و تسعة و تسعون حصة ()999
بقيمة اولية قدرها مائة ()100.00
درهم لكل منها مما يملكه في شركة
«  »DAR BTCذات املسؤولية
املحدودة دات مساهم واحد برأس
مال  100،000.00دراهم.و بالتالي
يصبح ترتيب الحصص على الشكل
التالي  999 :حصة لشركة L-LOPA
 CLUSTER HOLDING SARL AUو
حصة للسيد بافيل جوريفيتش.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيدة ماريكا كاتس وتعيين
السيد بافيل جورفيتش املسير
الوحيد للشركة ملدة غيرمحدودة.

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تلزم الشركة باالمضاء الوحيد للسيد
بافيل جورفيتش.
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة
من شركة دات املسؤولية املحدودة
دات مساهم واحد الى شركة دات
املسؤولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و  :7الذي ينص على
مايلي :املساهمة ورأس املال
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :إدارة الشركة
بند رقم  :17الذي ينص على
مايلي :التوقيع
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشكل القانوني
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .140713
64I
BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

PETS LIFE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

& BUSINESS CONSULT CABINE
ASSOCIES
مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
 PETS LIFEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
بتجزئة قرطبة جناح  1عمارة 29
رقم  6مكناس  50050 -مكناس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
57441
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات

مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها PETS :
.LIFE
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
الحيوانات االليفة
املتاجرة
البستنة.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
بتجزئة قرطبة جناح  1عمارة  29رقم
 6مكناس  50050 -مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف الزمركي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف الزمركي عنوانه(ا)
بلوك أ شقة  51الطابق  3ديارسايس
مكناس  50050مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف الزمركي عنوانه(ا)
بلوك أ شقة  51الطابق  3ديارسايس
مكناس  50050مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  17أكتوبر
 2022تحت رقم .3786
65I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

EZZEROUALI TAXI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب

 EZZEROUALI TAXIشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الوحدة  03رقم 73000 - 3363
الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
22863
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.EZZEROUALI TAXI
غرض الشركة بإيجاز  :مشغل
سيارة أجرة..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الوحدة  03رقم 73000 - 3363
الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رضوان دعنون 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان دعنون عنوانه(ا)
حي املسيرة  1زنقة جبل هبري 73000
الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان دعنون عنوانه(ا)
حي املسيرة  1زنقة جبل هبري 73000
الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ
 24أكتوبر  2022تحت رقم
.1753/2022
66I

21119
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

ZAFATI AGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 ZAFATI AGRIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الوالء رقم  73000 - 21الداخلة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
22861
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ZAFATI AGRI
غرض الشركة بإيجاز  • :زراعة
ومعالجة وتطوير وإنتاج جميع
منتجات البستنة وتسويق منتجات
البستنة وكذلك زراعة األشجار
وزراعة الحمضيات وتربية الدواجن
والخضروات املبكرة.
• اإلنتاج الزراعي بجميع أشكاله:
التشجير  ،الزراعة  ،زراعة الكروم
 ،بائعو الخضار وجميع املنتجات
األخرى املتعلقة بالثقافة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الوالء رقم  73000 - 21الداخلة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

21120

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد محمد يحظيه الزفاطي
 100 :حصة بقيمة  100درهم االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ
للحصة.
 24أكتوبر  2022تحت رقم
السيدة سلم بوها ميشان .1752/2022 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
67I
السيدة عزيزة الزفاطي 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
ائتمانية منارة
السيدة مريم الزفاطي 150 :
حلباوي-اكس
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيدة املنى الزفاطي  150 :حصة
الشريك الوحيد
بقيمة  100درهم للحصة.
قفل التصفية
السيدة سلوى الزفاطي 150 :
ائتمانية منارة
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
 18زنقة موريتانيا عمارة معالل
السيدة فاطمتو الزفاطي 150 :
شقة رقم  17جليزمراكش مراكش،
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
 ،40000مراكش املغرب
األسماء الشخصية والعائلية
حلباوي-اكس شركة ذات مسؤلية
وصفات ومواطن الشركاء :
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيد محمد يحظيه الزفاطي
وعنوان مقرها اإلجتماعي 66 :
عنوانه(ا) شارع الوالء رقم 21
اسيف تجزئة العبدالوية مراكش -
 73000الداخلة املغرب.
 40000مراكش املغرب.
السيدة سلم بوها ميشان
قفل التصفية
عنوانه(ا) شارع الوالء حي موالي
رشيد رقم  73000 21الداخلة رقم التقييد في السجل التجاري :
.58807
املغرب.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيدة عزيزة الزفاطي عنوانه(ا)
حي القسم  01شارع صالح الدين املؤرخ في  05أكتوبر  2022تقرر حل
االيوبي رقم  73000 07الداخلة حلباوي-اكس شركة ذات مسؤلية
املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
السيدة مريم الزفاطي عنوانه(ا) رأسمالها  10.000درهم وعنوان
حي القسم  01شارع صالح الدين مقرها اإلجتماعي  66اسيف تجزئة
االيوبي رقم  73000 07الداخلة العبدالوية مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املغرب نتيجة لعدم االشتغال.
السيدة املنى الزفاطي عنوانه(ا)
و عين:
شارع الوالء حي موالي رشيد رقم 21
السيد(ة) موالي البشير الحلباوي
 73000الداخلة املغرب.
و عنوانه(ا) رقم  66اسيف تجزئة
السيدة سلوى الزفاطي عنوانه(ا)
العبدالوية مراكش  40000مراكش
شارع الوالء رقم  73000 21الداخلة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
املغرب.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
السيدة فاطمتو الزفاطي
عنوانه(ا) حي الوحدة  1بلوك  39رقم بتاريخ  05أكتوبر  2022وفي رقم 66
اسيف تجزئة العبدالوية مراكش -
 73000 7الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية  40000مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد يحظيه الزفاطي التجارية بمراكش بتاريخ  26أكتوبر
عنوانه(ا) شارع الوالء رقم  2022 21تحت رقم .140792
68I
 73000الداخلة املغرب
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BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES
األسماء الشخصية والعائلية
TRAVAUX BAB RMILA
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد فؤاد الورياغلي عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
حي العويجة املصلى  50050مكناس
تأسيس شركة
املغرب.
& BUSINESS CONSULT CABINE
األسماء الشخصية والعائلية
ASSOCIES
ومواطن مسيري الشركة:
مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
السيد فؤاد الورياغلي عنوانه(ا)
 TRAVAUX BAB RMILAشركة
حي العويجة املصلى  50050مكناس
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك املغرب
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة  ،11التجارية بمكناس بتاريخ  07أكتوبر
الطابق الثاني ،عمارة  ،12زنقة
 2022تحت رقم .3688
القنيطرة،م.ج ،مكناس 50050 -
69I
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
ZHAR AHMED
محدودة ذات الشريك الوحيد
UHC MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
57373
تفويت حصص
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ZHAR AHMED
 16يونيو  2022تم إعداد القانون
N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
AL MANAL 1 APPT 18 3EME
محدودة ذات الشريك الوحيد
ETAGE BENSOUDA ، 30030،
باملميزات التالية:
FES MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات
 UHC MAROCشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املسؤولية املحدودة
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجررقم
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  17 ، 2 :تجزئة البركة املسيرة فاس -
 30030فاس املغرب.
.TRAVAUX BAB RMILA
تفويت حصص
غرض الشركة بإيجاز  - :جميع
رقم التقييد في السجل التجاري
أنواع أشغال النجارة
.55681
تشييد البنايات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
االشغال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة املؤرخ في  05شتنبر  2022تمت
 ،11الطابق الثاني ،عمارة  ،12زنقة املصادقة على :
تفويت السيد (ة) علي الجمل
القنيطرة،م.ج ،مكناس 50050 -
 10.000حصة اجتماعية من أصل
مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها  10.000حصة لفائدة السيد (ة)
أحمد غيبول بتاريخ  05شتنبر .2022
الشركة  99 :سنة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
التجارية بفاس بتاريخ  09شتنبر
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فؤاد الورياغلي  2022 1.000 :تحت رقم .3715/2022
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
70I
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KB Compta

مينارة فينانس جروب

SOCIETE RIWAK AL FASSI
SARL

رياض البالر

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

KB Compta
 38زنقة التاهيتي شارع الحسن
الثاني  ،10060 ،الرباط املغرب
SOCIETE RIWAK AL FASSI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 6
محل رقم  30أركانة حي الرحمة سال
  11070سال املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.15527
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16شتنبر  2017تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
SOCIETE RIWAK AL FASSI SARL
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي عمارة  6محل رقم
 30أركانة حي الرحمة سال 11070 -
سال املغرب نتيجة ل  :غياب نشاط
الشركة وصعوبات مالية.
و حدد مقر التصفية ب عمارة 6
محل رقم  30أركانة حي الرحمة سال
  11070سال املغرب.و عين:
السيد(ة) نادية قندو�سي و
عنوانه(ا) تجزئة اليسرى والزرقاء
فيال رقم ج  12طريق املهدية سال
 11160سال 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 بسال بتاريخ  13يناير
 2022تحت رقم .38139
71I

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

مينارة فينانس جروب
 52شارع موالي رشيد شقة رقم
 7الطابق الرابع جليزمراكش ،
 ،40000مراكش املغرب
رياض البالر«شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 149
حي دبا�شي درب القشقاش املدينة -
 40000مراكش املغرب.
«تعيين ممثل قانوني للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.69139
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25شتنبر  2018وتبعا
لتعيين مسير(ين) جدد تقرر تعيين
املمثل(ين) القانوني(ين):
 باكا ماتيو جيروم بالرد روالند جيان رياض البالر شركة ذات مسؤليةمحدودة ذات الشريك الوحيد الكائن
مقرها اإلجتماعي ب :رقم  149حي
دبا�شي درب القشقاش املدينة
 40000مراكش املغرب
رقم السجل التجاري عند
االقتضاء69139 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  11أكتوبر
 2018تحت رقم .99161
72I
M.J.J CONSEILS SARL AU

STE FITCAFE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU
مركزكماسة شيشاوة ،40000 ،
مراكش املغرب
 STE FITCAFE SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب
رقم  81تجزئة دارالسالم الشطر1
سعادة مراكش 40000 - .مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130125
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.FITCAFE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز 1- :
استغالل مقهى.
 2سناك واكالت خفيفة..عنوان املقر االجتماعي  :مراب
رقم  81تجزئة دار السالم الشطر 1
سعادة مراكش 40000 - .مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايت خرطوش الحسن
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايت خرطوش الحسن
عنوانه(ا) تجزئة دار السالم رقم 81
الشطر  1سعادة مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايت خرطوش الحسن
عنوانه(ا) تجزئة دار السالم رقم 81
الشطر  1سعادة مراكش 40000
مراكش املغرب

21121

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .140767
73I
METREK COMPTA PRO

STE T-LINA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

METREK COMPTA PRO
KISSARIAT AL HOUDA AV MED
V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI
SLIMANE MAROC
 STE T-LINAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 14بلوك  11حي اليمون 14200 -
سيدي سليمان املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.2407
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عالء الدين
بنيفر  500حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
وئام املزابي بتاريخ  26أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) علي قراق 500
حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة لفائدة السيد (ة) وئام املزابي
بتاريخ  26أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .196/2022
74I
SIGCOM

LINDA TOURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SIGCOM
 9شارع االمام علي اقامة فاس ،
 ،30000فاس املغرب
 LINDA TOURSشركة ذات
املسؤولية املحدودة

الجريدة الرسمية

21122

وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهراملهراز
بلوك ب عمارة  ٩الطابق االول
الشقة  31000 - 2فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
69149
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19يوليوز  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها LINDA :
.TOURS
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
السياحي.
عنوان املقر االجتماعي  :ظهر
املهراز بلوك ب عمارة  ٩الطابق االول
الشقة  31000 - 2فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة60.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سرغوشني عبد املالك :
 200حصة بقيمة  20.000درهم
للحصة.
السيد ميمي لحلو انوار 200 :
حصة بقيمة  20.000درهم للحصة.
السيد بلمقدم طارق  200 :حصة
بقيمة  20.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سرغوشني عبد املالك
عنوانه(ا)  26زنقة  30بالد بناني
سهب الورد  30000فاس املغرب.
السيد ميمي لحلو انوار عنوانه(ا)
ظهر املهراز بلوك ب عمارة  ٩الطابق
االول الشقة  31000 2فاس املغرب.
السيد بلمقدم طارق عنوانه(ا)
تعاونية زهوة راس املا عين الشقف
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد سرغوشني عبد املالك
عنوانه(ا)  26زنقة  30بالد بناني
سهب الورد  30000فاس املغرب
السيد ميمي لحلو انوار عنوانه(ا)
ظهر املهراز بلوك ب عمارة  ٩الطابق
االول الشقة  31000 2فاس املغرب
السيد بلمقدم طارق عنوانه(ا)
تعاونية زهوة راس املا عين الشقف
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  18غشت
 2021تحت رقم .3763
75I
FA ADVISING EXPERTS SARL

RAY›S EXPLOITATION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم  ،15املجمع املنهي ،تجزئة
 2شارع عالل الفا�سي ،إقامة حرف
ب ،مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 RAY›S EXPLOITATIONشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 ،15املجمع املنهي ،تجزئة  2شارع
عالل الفا�سي ،إقامة حرف ب -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
124131
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07مارس  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها RAY’S :
.EXPLOITATION
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غرض الشركة بإيجاز  :مخزن أو
مكتب لبيع األفراد لعدة أنواع من
السلع أو املالبس الجاهزة
االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  ،15املجمع املنهي ،تجزئة 2
شارع عالل الفا�سي ،إقامة حرف ب
  40000مراكش املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سامية التقة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سامية التقة عنوانه(ا)
عمارة االحباس الرقم  01شارع
باريس الحي الشتوي  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سامية التقة عنوانه(ا)
عمارة االحباس الرقم  01شارع
باريس الحي الشتوي  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  30يوليوز
 2022تحت رقم .134372
76I
املركزالجهوي لالستثمارلجهة درعة تافياللت ملحقة
ورزازات

»SOCIETE «MJTR GOLD
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركزالجهوي لالستثمارلجهة درعة
تافياللت ملحقة ورزازات
شارع موالي رشيد عمارة دادس
الطابق االول ورزازات،45000 ،
ورزازات املغرب
SOCIETE «MJTR GOLD» SARL
 AUشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الرباط افال ندرا اكدز47050 -
زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3981
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
SOCIETE «MJTR GOLD» SARL
.AU
غرض الشركة بإيجاز  * :شركة
إدارة العمليات الزراعية (تركيب
نظام الري بالتنقيط).
* مقاول تركيب األلواح الشمسية.
* مقاول البناء واالشغال
املختلفة..
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
الرباط افال ندرا اكدز 47050 -
زاكورة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد اكبار 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اكبار عنوانه(ا) حي
النهضة رقم  779املحاميد 40146
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اكبار عنوانه(ا) حي
النهضة رقم  779املحاميد 40146
مراكش املغرب
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السيد ميلود امغواش 500 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بزاكورة بتاريخ  27أكتوبر حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
 2022تحت رقم .-
 77Iوصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم امغواش عنوانه(ا)
كايي ريسانتو سير رقم  01بورتال 01
SOCIETE MODYANI SARL
بيسو  01بويرتا س سبتة 93100
MERCAZONA
الفنيدق املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد ميلود امغواش عنوانه(ا)
تأسيس شركة
الحي الجديد شارع محمد الحراق
SOCIETE MODYANI SARL
زنقة واد سبو رقم 93100 09
LOT AMIRA AV ALLAL BEN
 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100الفنيدق املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
الفنيدق املغرب
ومواطن مسيري الشركة:
 MERCAZONAشركة ذات
السيد ميلود امغواش عنوانه(ا)
املسؤولية املحدودة
الحي الجديد شارع محمد الحراق
وعنوان مقرها اإلجتماعي املخزن
زنقة واد سبو رقم 93100 09
رقم  7الكائن بشارع محمد الخامس الفنيدق املغرب
القيسرية الجديدة 93100 -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الفنيدق املغرب
االبتدائية بتطوان بتاريخ  27أكتوبر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2022تحت رقم .2165
املحدودة
78I
رقم التقييد في السجل التجاري :
32365
cabinet aux services des affaires
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ATLAS CAMEL TRIPS
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تأسيس شركة
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات cabinet aux services des affaires
n° 99 rue my lhassan 1er
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 ATLAS CAMEL TRIPSشركة ذات
.MERCAZONA
مسؤلية محدودة ذات الشريك
غرض الشركة بإيجاز :
الوحيد
* نقل البضائع
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة
* استيراد وتصديروتوزيع سلع.
الخضراء تيغساللين لقباب خنيفرة
عنوان املقر االجتماعي  :املخزن
  54003تيغسالين املغربرقم  7الكائن بشارع محمد الخامس
تأسيس شركة ذات مسؤلية
القيسرية الجديدة 93100 -
محدودة ذات الشريك الوحيد
الفنيدق املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري :
املدة التي تأسست من أجلها
4579
الشركة  99 :سنة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
مبلغ رأسمال الشركة 25 100.000 :غشت  2022تم إعداد القانون
درهم ،مقسم كالتالي:
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
السيد ابراهيم امغواش  500 :محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة.

21123

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ATLAS :
.CAMEL TRIPS
غرض الشركة بإيجاز  :تنظيم
رحالت سياحية
كراء خيام مجهزة.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املسيرة الخضراء تيغساللين لقباب
خنيفرة  54003 -تيغسالين املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة زينب والشجيع 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زينب والشجيع عنوانه(ا)
حي املسيرة تيغساللين خنيفرة
 54003تيغسالين املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زينب والشجيع عنوانه(ا)
حي املسيرة تيغساللين خنيفرة
 54003تيغسالين املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  05أكتوبر
 2022تحت رقم .4579
79I
STE CECONA SARL

ROKHAM RIF ONE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
FAR 74 2ETAG، 62000، nador
maroc
 ROKHAM RIF ONEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الصناعي رقم  58سلوان حي
الصناعي رقم  58سلوان 62000
الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
24465
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ROKHAM RIF ONE
غرض الشركة بإيجاز  1 :بيع
وتركيب الرخام
 2مقاول البناء واالشغال املختلفة
والتجارة.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الصناعي رقم  58سلوان حي الصناعي
رقم  58سلوان  62000الناظور
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة ROKHAM RIF ONE
 : 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد حمودة محمد 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمودة محمد عنوانه(ا)
حي السعادة تجزئة بولغودان رقم 23
سلوان  62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمودة محمد عنوانه(ا)
حي السعادة تجزئة بولغودان رقم 23
سلوان  62000الناظور املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .4618
80I
FIDUCIAIRE FAKIRI

MEDICAL SCIENCES
TRAINING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE FAKIRI
LOT JAD OULAD AYYAD ، 43
52000، BENIMELLAL MAROC
MEDICAL SCIENCES TRAINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
بودرعة بلوك  1زنقة  3رقم  15مكرر
قصبة تادلة  23350 -قصبة تادلة
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.1499
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15شتنبر  2022تقرر حل
MEDICAL SCIENCES TRAINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي بودرعة بلوك
 1زنقة  3رقم  15مكرر قصبة تادلة
  23350قصبة تادلة املغرب نتيجةاللتوقف عن النشاط.
و عين:
السيد(ة) حسن ممدوح و
عنوانه(ا) حي رياض السالم بلوك 39
الرقم  13بني مالل  23000بني مالل
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  15شتنبر  2022وفي حي
بودرعة بلوك  1زنقة  3رقم  15مكرر
قصبة تادلة  23350 -قصبة تادلة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .124
81I

املركزالجهوي لالستثمارلجهة العيون الساقية
الحمراء

SPEED HAGOUNIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركزالجهوي لالستثمارلجهة
العيون الساقية الحمراء
صندوق البريد ،70000 ، 2266
العيون املغرب
 SPEED HAGOUNIAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع
مدينة الوفاق بلوك  Eرقم 376
العيون  70000 -العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
43541
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها SPEED :
.HAGOUNIA
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة  ،سواء بالنسبة لنفسها
أولألطراف الثالثة في املغرب والخارج:
 نقل األمتعة غير املصاحبة علىحساب الغير
 النقل بالبريد السريع نقل البضائع لحساب الغير استيراد وتصدير.عنوان املقر االجتماعي  :مشروع
مدينة الوفاق بلوك  Eرقم 376
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسن اهل الطالب :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن اهل الطالب
عنوانه(ا) حي القدس تجزئة الوفاق
بلوك  Eرقم  70000 376العيون
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن اهل الطالب
عنوانه(ا) حي القدس تجزئة الوفاق
بلوك  Eرقم  70000 376العيون
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .3160/2022
82I
STE ZIZ COMPTA

STE HOTEL RESTAURATION
OLIVE INNE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
RUE MOHAMED EK KORI
N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
STE HOTEL RESTAURATION
 OLIVE INNE SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سفلي زنقة
 50رقم  17تاركة الجديدة الرشيدية
  52000الرشيدية املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
16417
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
HOTEL RESTAURATION OLIVE
.INNE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
مطعم
فندق.
عنوان املقر االجتماعي  :سفلي
زنقة  50رقم  17تاركة الجديدة
الرشيدية  52000 -الرشيدية
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد النعماوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد النعماوي عنوانه(ا)
محمد النعماوي  52000الرشيدية
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
ي
السيد محمد النعماو عنوانه(ا)
محمد النعماوي  52000الرشيدية
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .1353
83I
Société marocaine de révision des comptes

ELZ TRANSPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société marocaine de révision
des comptes
Boulevard de la Corniche , 63
résidence le Yacht, immeuble
B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
 ELZ TRANSPORTشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10زنقة
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الحرية الطابق التالت رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560089
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ELZ :
.TRANSPORT
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الوطني للبضائع نيابة عن الشركة
أو نيابة عن اآلخرين بموارد الشركة
نفسها..
عنوان املقر االجتماعي 10 :زنقة
الحرية الطابق التالت رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة600.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد موحى اليزوي 6.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موحى اليزوي عنوانه(ا)
دوار البراهمة السولم  20000برشيد
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املغرب عنوانه(ا) املغرب
 20000برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .843723
84I

CABINET NORD ASSISTANCE

PUERTO TRANSIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

CABINET NORD ASSISTANCE
AV MOHAMED V, RÉSD. 40
DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
 90000، TANGERاملغرب
 PUERTO TRANSITشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  17شارع
محمد الخامس إقامة BOVAPES-
 BUILDINGمكاتب  49-48-47-46و
 90000 - 50طنجة املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.10089
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
BENAVENT PERUCHO VICENTE
كمسيرآخر
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .258814
85I
C E INVEST MAROC

GHAZAL DREAM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

C E INVEST MAROC
Bd 11 Janvier Centre Affaire
EL ABRAGE IMM D 3ème
étage Apprt N° 11. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 GHAZAL DREAMشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11
عمارة د الطابق الثالث شارع 11
ينايرمراكش  40000 -مراكش
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130075
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GHAZAL DREAM
غرض الشركة بإيجاز  :التسيير
والخدمات.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 11
عمارة د الطابق الثالث شارع  11يناير
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ملياء علوان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ملياء علوان عنوانه(ا)
درب املسجد رقم  08سيبع مراكش
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ملياء علوان عنوانه(ا)
درب املسجد رقم  08سيبع مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .140740
86I

21125
CFCIM

تيكومسيه يوروپ ساليس
اند لوجستيكس أفريك
TECUMSEH EUROPE SALES
AND LOGISTICS AFRIQUE
شركة املساهمة

تعيين مسيرجديد للشركة

CFCIM
 15شارع مرس السلطان ،
 ،20130الدارالبيضاء املغرب
تيكومسيه يوروپ ساليس اند
لوجستيكس أفريكTECUMSEH
EUROPE SALES AND LOGISTICS
 AFRIQUEشركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 104
بيس ريزيدنس أكابولكو بوليفارد
عبد املومن الطابق  20000 - 4الدار
البيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.410359
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15شتنبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
ماسيل ريكاردو الكسندر كمسير
وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843782
87I
STE FIACCOF

STE HANA HOME

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 STE HANA HOMEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

21126

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 65
تجزئة زهرة املدائن طريق عين
الشقف فاس  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
74341
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.HANA HOME
غرض الشركة بإيجاز * :تاجر
أثاث وديكور
*استيراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 65تجزئة زهرة املدائن طريق عين
الشقف فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة هناء جراد  1.000 :حصة
بقيمة  100.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هناء جراد عنوانه(ا)
اقامة االخالص رقم  27العيون
الشرقية  06طابق  01سيدي ابراهيم
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هناء جراد عنوانه(ا)
اقامة االخالص رقم  27العيون
الشرقية  06طابق  01سيدي ابراهيم
 30000فاس املغرب
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 األسماء الشخصية والعائليةتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27أكتوبر وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الواحد القرطي
 2022تحت رقم .4433/2022
 88Iعنوانه(ا)  4زنقة حي لال ياقوت عين
النقبي فاس  30000فاس املغرب.
السيد راشد اليوبي يوسف
STE FIACCOF
عنوانه(ا)  18زنقة  7مكرر جي اللة
STE CARRELAGE
الياقوت عين النقبي  30000فاس
ARTISANAL ET
املغرب.
TRADITIONNEL
السيد الزمراني عبد العزيز
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا)  9زنقة  3جنان الجروندي
تأسيس شركة
عين النقبي  30000فاس املغرب.
STE FIACCOF
األسماء الشخصية والعائلية
RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
ومواطن مسيري الشركة:
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
السيد عبد الواحد القرطي
 BRAHIM ، 30080، fes marocعنوانه(ا)  4زنقة حي لال ياقوت عين
 STE CARRELAGE ARTISANALالنقبي فاس  30000فاس املغرب
 ET TRADITIONNELشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
التجارية بفاس بتاريخ  26أكتوبر
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم أ  2022 19تحت رقم .4416
التعاونية الفخارة بن جليك عين
89I
البيدا فاس  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
STE FIACCOF
LYL TRAVAUX
املحدودة
ي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجار :
تفويت حصص
74327
STE FIACCOF
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2022تم إعداد القانون RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
املحدودة باملميزات التالية:
 LYL TRAVAUXشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
املسؤولية املحدودة.
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمل
تسمية الشركة متبوعة عند
طريق اإلسراء رقم  153نرجس ب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
طريق صفرو فاس  30000 -فاس
CARRELAGE ARTISANAL ET
املغرب.
.TRADITIONNEL
تفويت حصص
غرض الشركة بإيجاز * :صناعة
رقم التقييد في السجل التجاري
البالط الحرفي
.41183
*استيراد و تصدير.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
عنوان املقر االجتماعي  :رقم أ  19املؤرخ في  21أكتوبر  2022تمت
التعاونية الفخارة بن جليك عين املصادقة على :
البيدا فاس  30000 -فاس املغرب.
تفويت السيد (ة) محمد املغاري
املدة التي تأسست من أجلها  1.250حصة اجتماعية من أصل
الشركة  99 :سنة.
 2.500حصة لفائدة السيد (ة) عبد
مبلغ رأسمال الشركة 900.000 :الصمد املغاري بتاريخ  21أكتوبر
.2022
درهم ،مقسم كالتالي:

تفويت السيد (ة) عبد السالم
املغاري  1.250حصة اجتماعية من
أصل  2.500حصة لفائدة السيد
(ة) لحسن املغاري بتاريخ  21أكتوبر
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .4418
90I
IL CONSIGLIO SARLAU

QAFILAT AGENCY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU
Massira 2 N° 601 1ER ETAGE
plateau N°6 MARRAKECH ،
 ،40000مراكش املغرب
 QAFILAT AGENCY SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
الطابق األر�ضي رقم  10شارع اسفي
تجزئة وازيس  2قطعة رقم  284كليز
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
130187
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.QAFILAT AGENCY SARL
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
األسفار.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
الطابق األر�ضي رقم  10شارع اسفي
تجزئة وازيس  2قطعة رقم  284كليز
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
• بتفويت  500حصة اجتماعية من
السيد زيادي ادريس 250 ،حصة
اجتماعية لفائدة السيد شادلي
جمال و  250حصة اجتماعية لفائدة
السيد الغمري�سي عبد الحليم.
بند رقم  :2الذي ينص على
مايلي • :تعيين السيد الغمري�سي عبد
الحليم املسير الجديد للشركة مع
جميع الصالحيات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتيفلت بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .507
92I

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مرزوك مصطفى 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عصام لعميري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مرزوك مصطفى عنوانه(ا)
إزيكي  1رقم  294مراكش 40000
مراكش املغرب.
السيد عصام لعميري عنوانه(ا)
فيال  22تجزئة الهناء حي النهضة 2
الرباط  10210الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مرزوك مصطفى عنوانه(ا)
BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES
إزيكي  1رقم  294مراكش 40000
SOLATRAFE
مراكش املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشريك الوحيد
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر
حل شركة
 2022تحت رقم .140854
& BUSINESS CONSULT CABINE
91I
ASSOCIES
YOUNESS BENMOUSSA

CJMA BTP

إعالن متعدد القرارات

YOUNESS BENMOUSSA
 Tifletحي النهضة  2رقم  72تيفلت،
Tiflet Maroc ،15400
« CJMA BTPشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
األندلس شمال زنقة بوركراك رقم
 687تيفلت  15400 -تيفلت املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.399
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت الحصص
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
إقالة املسيرو تعيين مسيرجديد

مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
 SOLATRAFEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الفداء تجزئة رقم 50050 - 16
مكناس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.45807
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  SOLATRAFEمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تجزئة الفداء تجزئة
رقم  50050 - 16مكناس املغرب
نتيجة ل  :الحل املسبق للشركة.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
الفداء تجزئة رقم 50050 - 16
مكناس املغرب.
و عين:

21127

السيد(ة) عبد الحق االدري�سي
و عنوانه(ا)  18زنقة الفداء ايت
منصور ميدلت  50050ميدلت
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  27أكتوبر
 2022تحت رقم .1042
93I
BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ELBARAKA CAPITAL

 4السكينة  4توالل  50050مكناس
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  28أكتوبر
 2022تحت رقم .1049
94I
FLASH ECONOMIE

LIVINCASA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

& BUSINESS CONSULT CABINE
ASSOCIES
مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
 ELBARAKA 100.000شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
بعمارة و  10محل  2مكرر رياض
الزيتون  50050 -مكناس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.54375
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد ELBARAKA
 100.000مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
مكتب بعمارة و  10محل  2مكرر
رياض الزيتون  50050 -مكناس
املغرب نتيجة ل  :الحل املسبق
للشركة.
و حدد مقر التصفية ب مكتب
بعمارة و  10محل  2مكرر رياض
الزيتون  50050 -مكناس املغرب.
و عين:
السيد(ة) مصطفى البركة و
عنوانه(ا) عمارة و شقة  11الطابق

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 LIVINCASAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
الحرية الطابق  3الشقة 20000 - 5
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
558931
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 :
.LIVINCASA
غرض الشركة بإيجاز  :شراء
وبيع املباني أو غيرها من املعامالت
العقارية.

حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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عنوان املقر االجتماعي  10 :زنقة
الحرية الطابق  3الشقة 20000 - 5
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام الجنان  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ر�ضى الصقلي الحسيني :
 50حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام الجنان عنوانه(ا)
طريق الكوف انفا 20000
الدارالبيضاء املغرب.
السيد ر�ضى الصقلي الحسيني
عنوانه(ا)  30تجزئة عرصة الكبير
طابق  40شقة  10املعاريف 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام الجنان عنوانه(ا)
طريق الكوف انفا 20000
الدارالبيضاء املغرب
السيد ر�ضى الصقلي الحسيني
عنوانه(ا)  30تجزئة عرصة الكبير
طابق  40شقة  10املعاريف 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أكتوبر  2022تحت رقم .558931
95I
FLASH ECONOMIE

STE B.A ALIMENTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 STE B.A ALIMENTATIONشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
مهدي عمارة ب رقم  62طريق
قنيطرة  11000 -سال املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.10303
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 STE B.A ALIMENTATIONمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي اقامة مهدي عمارة
ب رقم  62طريق قنيطرة 11000 -
سال املغرب نتيجة ل  :عدم وجود اي
نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب اقامة
مهدي عمارة ب رقم  62طريق
قنيطرة  11000 -سال املغرب.
و عين:
ر
السيد(ة) سليمة االز ق و
عنوانه(ا) تجزئة بريستيجيا فيال
رقم  74ب  2ا شاطئ االمم بوقنادل
 11000سال 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 بسال بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .39855
96I
FLASH ECONOMIE

BE OPEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 BE OPENشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  108زنقة
رحال بن احمد الطابق  1شقة رقم
 4بيلفيدير 20000 -الدارالبيضاء
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املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
560241
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BE :
.OPEN
غرض الشركة بإيجاز  - :وكالة
اتصاالت
 طباعة استيراد وتصدير.عنوان املقراالجتماعي  108 :زنقة
رحال بن احمد الطابق  1شقة رقم
 4بيلفيدير  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ايمان لعراج  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد الرحيم خاي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ايمان لعراج عنوانه(ا)
جنان الشالل مجموعة  1عمارة
 1رقم  17ط  4الشالالت 28810
املحمدية املغرب.
السيد عبد الرحيم خاي عنوانه(ا)
امال  4زنقة  25رقم  42البرنو�صي
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ايمان لعراج عنوانه(ا)
جنان الشالل مجموعة  1عمارة
 1رقم  17ط  4الشالالت 28810
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843841
97I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET
EXPERTISE

SCI KARAMA

إعالن متعدد القرارات

AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE
زاوية شارع محمد الخامس و شارع
ابن كثيرإقامة دوس مارس رقم ، 44
 ،90000طنجة املغرب
« SCI KARAMAشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
القا�ضي عياض رقم 90000 - 16
طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.131693
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  02يونيو  2020تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تم تحويل الشكل القانوني للشركة
من شركة مدنية عقارية إلى شركة
ذات مسؤولية محدودة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين مسيرين للشركة و يتعلق األمر
بالسيد عبد السالم ابن بشيروالسيد
محمد ابن بشير
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تغييرنشاط الشركة :بمقت�ضى
الجمع العام أصبح نشاط الشركة
هو  :اإلنعاش العقاري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
شكل الشركة :شركة ذات املسؤولية
املحدودة طبقا للقانون  5-96مع
التعديال التي أدخلت عليه
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
نشاط الشركة :اإلنعاش العقاري -
البناء و األشغال املختلفة-خدمات
الهندسة املدنية للطرق و تطهير
السائل -تجزئة و تهيئة األرا�ضي-
استغالل األصول االجتماعية
من خالل بيع-كراء-االستعمال
الشخ�صي للتجزئات و البنايات-

الجريدة الرسمية
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جميع العمليات املرتبطة بإنشاء،
اقتناء ،و استغالل جميع األصول
التجارية الصناعية و التجارية ،
املساهمة في املقاوالت ذات الهدف
املماثل -إجماال جميع العمليات
املالية التجارية ،الصناعية ،املنقولة
و العقارية املرتبطة مباشرة أو بشكل
غير مباشر بصفة كلية أو جزئية
بغرض الشركة أو تساهم في تنميته.
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
مسيرا الشركة  :السيد عبد السالم
ابن بشيرو السيد محمد ابن بشير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .258823
98I
FINANCE CENTER

SOMIMAM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FINANCE CENTER
AV ALLAL EL FASSI N° 598
CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 SOMIMAMشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
البستان  5عمارة س شقة رقم
 43س االزدهار 40000 -مراكش
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.89017
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22شتنبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«اقامة البستان  5عمارة س شقة
رقم  43س االزدهار  40000 -مراكش
املغرب»  إلى «اقامة الهدى عمارة
 3شقة رقم  40000 - 16مراكش
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .140789
99I

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

SEAPATCH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 SEAPATCHشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
العركوب رقم 73000 - 7724-01
الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
22877
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SEAPATCH
غرض الشركة بإيجاز  - :تصميم
برنامج بحثي وخبرات علمية في قطاع
الثروة السمكية.
 املساعدة والتحليل العلميفي مجال إدارة واستغالل الثروة
السمكية.
 تاجر عام  ،استيراد وتصديرجميع املنتجات واألصناف املغربية أو
األجنبية الطبيعية أو املصنعة وجميع
األصناف واملنتجات املصرح بها من
قبل الئحة الجمارك املغربية ؛.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
العركوب رقم 73000 - 01-7724
الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حوسين فاضل اكوري

21129

 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد عمر اكوري  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حوسين فاضل اكوري
عنوانه(ا)  03زنقة احمد بالفريج
شارع املهدي بن بركة السو�سي
 10000الرباط املغرب.
السيد عمر اكوري عنوانه(ا) 03
زنقة احمد بالفريج شارع املهدي
بن بركة السو�سي  10000الرباط
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حوسين فاضل اكوري
عنوانه(ا)  03زنقة احمد بالفريج
شارع املهدي بن بركة السو�سي
 10000الرباط املغرب
السيد عمر اكوري عنوانه(ا) 03
زنقة احمد بالفريج شارع املهدي بن
بركة السو�سي  10000الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ
 25أكتوبر  2022تحت رقم
.1761/2022
100I
ALMOURAJIAA CONSEILS

TACOS PIZZA ITALIANO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS
بوتبرة اوريكة الحوز ،42452 ،
مراكش املغرب

 TACOS PIZZA ITALIANOشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الحاجب اوريكة الحوز 42452 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
129957
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها TACOS :
.PIZZA ITALIANO
غرض الشركة بإيجاز  :مطعم.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
الحاجب اوريكة الحوز 42452 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اوتشنت عبد الرحمان
 100 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوتشنت عبد الرحمان
عنوانه(ا) دوار الحاجب اوريكة
الحوز  42452مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوتشنت عبد الرحمان
عنوانه(ا) دوار الحاجب اوريكة
الحوز  42452مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .140606
101I

21130

الجريدة الرسمية

BR CONSULTING
األسماء الشخصية والعائلية
TRANSPORT PICK AND
ومواطن مسيري الشركة:
PACK
السيد إلياس بنعالل عنوانه(ا)
تجزئة النصر ،زنقة  21رقم 03
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
 90000طنجة مغرب
BR CONSULTING
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 Résidence Abraj Tanja bloc 9 Nالتجارية بطنجة بتاريخ  18أكتوبر
 2022 29, Avenue Marrakech ، 90000،تحت رقم .258450
TANGER maroc
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TRANSPORT PICK AND PACK
ZHAR AHMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة
UHC MAROC
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
شركة ذات املسؤولية املحدودة
موالي إسماعيل ،إقامة موالي
تعيين مسيرجديد للشركة
إسماعيل رقم  22طابق  5رقم 19
ZHAR AHMED
طنجة  90000 -طنجة مغرب
N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE
تأسيس شركة ذات املسؤولية
AL MANAL 1 APPT 18 3EME
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
ETAGE BENSOUDA ، 30030،
FES MAROC
131403
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 UHC MAROCشركة ذات
 28شتنبر  2022تم إعداد القانون
املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجررقم
املحدودة باملميزات التالية:
 17 ،2تجزئة البركة املسيرة فاس -
شكل الشركة  :شركة ذات
 30030فاس املغرب.
املسؤولية املحدودة.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.55681
.TRANSPORT PICK AND PACK
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
غرض الشركة بإيجاز  1- :النقل املؤرخ في  05شتنبر  2022تم تعيين
البري املحلي والدولي للبضائع
مسيرجديد للشركة السيد(ة) غيبول
2وسيط الشحن.أحمد كمسيروحيد
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
تبعا لقبول استقالة املسير.
موالي إسماعيل ،إقامة موالي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
إسماعيل رقم  22طابق  5رقم  19التجارية بفاس بتاريخ  09شتنبر
طنجة  90000 -طنجة مغرب.
 2022تحت رقم .3715/2022
املدة التي تأسست من أجلها
103I
الشركة  99 :سنة.
أوبيديا إكسبريينسيز
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
أوبيديا إكسبريينسيز
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد إلياس بنعالل  1.000 :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
أوبيديا إكسبريينسيز
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد إلياس بنعالل عنوانه(ا)  13زنقة عبد الكريم بنجلون عمارة
تجزئة النصر ،زنقة  21رقم 03
أشرف الطابق األول رقم ، 11
 ،30000فاس املغرب
 90000طنجة مغرب.
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أوبيديا إكسبريينسيزشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13زنقة
عبد الكريم بنجلون عمارة أشرف
الطابق األول رقم  30000 - 11فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
73477
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :أوبيديا
إكسبريينسيز.
غرض الشركة بإيجاز  :معالجة
البيانات واالستضافة واألنشطة
ذات الصلة  ،بوابة اإلنترنت..
عنوان املقر االجتماعي  13 :زنقة
عبد الكريم بنجلون عمارة أشرف
الطابق األول رقم  30000 - 11فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حفيظ كرطوط 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حفيظ كرطوط عنوانه(ا)
رقم  177ك  4تجزئة الحديقة تغاث
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حفيظ كرطوط عنوانه(ا)
رقم  177ك  4تجزئة الحديقة تغاث
 30000فاس املغرب

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  31غشت
 2022تحت رقم .4257
104I
STE ARSALAN CHAOUIA

TANJIN TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم
 163ص.ب SETTAT ،26000 ، 843
MAROC
 TANJIN TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم
الشطر 6رقم  26000 - 195سطات
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
7217
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TANJIN TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع نيابة عن اآلخرين
 الخياطة.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
السالم الشطر  6رقم 26000 - 195
سطات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة السعدية اطناجة 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة شيماء فكاك  150 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
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السيدة خديجة فكاك 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة نورة فكاك  150 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة سلمى فكاك  150 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة السعدية اطناجة
عنوانه(ا) العاليا  1زنقة  13رقم
 48االلفة البيضاء  20220الدار
البيضاء املغرب.
السيدة شيماء فكاك عنوانه(ا)
تجزئة مجمع الخير الرقم 585
سطات  26000سطات املغرب.
السيدة خديجة فكاك عنوانه(ا)
تجزئة مجمع الخير الرقم 585
سطات  26000سطات املغرب.
السيدة نورة فكاك عنوانه(ا)
تجزئة مجمع الخير الرقم 585
سطات  26000سطات املغرب.
السيدة سلمى فكاك عنوانه(ا)
تجزئة مجمع الخير الرقم 585
سطات  26000سطات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة السعدية اطناجة
عنوانه(ا) العاليا  1زنقة  13رقم
 48االلفة البيضاء  20220الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .1310
105I
COMPTAFFAIRES

& FBH HOSPITALS
MEDICALS CENTERS
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
EL WAFA RUE EL JAHID
RESIDENCE ZOHOUR
IMM 144 1er ETAGE N°2
MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
FBH HOSPITALS & MEDICALS

الجريدة الرسمية

« CENTERSشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :اقامة
سنطرال بارك عمارة د رقم - 34
 28800املحمدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.29189
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تغيير تسمية الشركة من
FBH HOSPITALS & MEDICALS
 CENTERSالى FBH HOSPITALS
AND MEDICAL CENTRES
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير النشاط االجتماعي ليصبح
استشارة ادارية  -تسييراملراكزالطبية
 انشاء واصالح املراكزالطبيةوتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2-3الذي ينص على
مايلي :تحيين النظام االسا�سي
للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .2107
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THALAL CONSULTANTS

LES HOTELS NOUVELLE
GENERATION
إعالن متعدد القرارات

THALAL CONSULTANTS
N° 23 RUE TARIK BNOU
ZIAD APPT N°8 GUELIZ
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
LES HOTELS NOUVELLE
« GENERATIONشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :طريق بن
غازي اقامة طرفاية ب الطابق األول
مكتب رقم  10000 - 12الرباط
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.54821
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11غشت 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت االسهم
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تنازل املساهمين على حقهم في
الشفعة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
تفويت السيد عبد الهادي عالمي
سريفي  1000سهم (ملكية كاملة)
و  3990سهم (حق االنتفاع) لفائدة
شركة أرابيان بالم بتاريخ  11غشت
 2022تفويت السيد أمين عالمي
سريفي  996سهم لفائدة شركة
أرابيان بالم بتاريخ  11غشت 2022
تفويت شركة سفينيكس للتطور
السياحي و الفندقي  4.980سهم
لفائدة شركة أرابيان بالم بتاريخ 11
غشت  2022تفويت السيدة غزالن
علوي  20حصة (ملكية كاملة) و
 1500سهم (ملكية عارية) لفائدة
شركة أرابيان بالم بتاريخ  11غشت
 2022تفويت السيدة غيتة عالمي
سريفي  498سهم (ملكية عارية)
لفائدة شركة أرابيان بالم بتاريخ 11
غشت  2022تفويت السيدة ريم
عالمي سريفي  498سهم (ملكية
عارية) لفائدة شركة أرابيان بالم
بتاريخ  11غشت  2022تفويت
السيدة نور عالمي سريفي  498سهم
(ملكية عارية) لفائدة شركة أرابيان
بالم بتاريخ  11غشت
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :تنازل املساهمين على حقهم في
الشفعة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .129571
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21131
NSCAE COMPANY

C M M SUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

NSCAE COMPANY
IMMEUBLE ALWAFA 4eme
ETAGE APP N°08 RUE AL BARID
BIOUGRA MAROC، 87200،
BIOUGRA MAROC
 C M M SUDشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
الوفاء الطابق  04الشقة  08زنقة
البريد بيوكرى بيوكرى 87200
بيوكرى املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.24893
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22يوليوز  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) حميد كوسعيد
 45حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة السيد (ة) عبدالحفيظ
الكزو�ضي بتاريخ  22يوليوز .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .2171
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CENTRE D’AFFAIRE

EASY DROP

إعالن متعدد القرارات

CENTRE D›AFFAIRE
 ،CASA ، 20330الدارالبيضاء
maroc
« EASY DROPشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 61 :شارع
لال الياقوت زاوية مصطفى املعاني
الطابق  2الرقم  20080 - 62الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.515485
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  03أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
فويت السيد املهدي منصوري 500
حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة لفائدة السيدة سارة الزاهي
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تم تحويل الشكل القانوني للشركة
من «شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد»  إلى «شركة
ذات املسؤولية املحدودة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تم تغييرنشاط الشركة من «بائع» إلى
«نقل البضائع الخدمات اللوجستية
والتخزين
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تم تعيين مسيرة جديدة للشركة
السيدة الزاهي سارة كمسيرة آخر مع
السيد املهدي منصوري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تم تحويل الشكل القانوني للشركة
من «شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد»  إلى «شركة
ذات املسؤولية املحدودة
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تم تغييرنشاط الشركة من «بائع» إلى
«نقل البضائع الخدمات اللوجستية
والتخزين
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي :الذي ينص على مايلي :املهدي
منصوري  500حصة ,السيدة سارة
الزاهي  500حصة
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
املهدي منصوري 50000درهم,سارة
الزاهي50000درهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .842910
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CENTRE D’AFFAIRE

DNHP
إعالن متعدد القرارات

CENTRE D›AFFAIRE
 ،CASA ، 20330الدارالبيضاء
maroc
« DNHPشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي332 :
شارع ابراهيم روداني ط  5ش21
اقامة الريحان  39شارع لال الياقوت
الطابق  5الشقة د  20330الدار
البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.540445
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
فويت السيد احمد واكريم 500
حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة لفائدة السيد امحمد اخليفي
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تم تحويل الشكل القانوني للشركة
من «شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد»  إلى «شركة
ذات املسؤولية املحدودة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين مسيرة جديدة للشركة السيدة
مريم بنزاكور كمسيرة تبعا إلستقالة
السيد احمد واكريم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تم تحويل الشكل القانوني للشركة
من «شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد»  إلى «شركة
ذات
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
حمد واكريم  500حصة ,السيد
امحمد اخليفي  500حصة
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
احمد واكريم  50000درهم,محمد
اخليفي50000درهم
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بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :تعيين مسيرة جديدة للشركة
السيدة مريم بنزاكور كمسيرة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843603
110I
BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

BRIACH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ايمان ابريش  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة فاطمة الزهراء ابريش
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ايمان ابريش عنوانه(ا)
رياض ويسالن  01رقم  571ويسالن
 50050مكناس املغرب.
السيدة فاطمة الزهراء ابريش
عنوانه(ا) رياض ويسالن  01رقم 571
ويسالن  50050مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الزهراء ابريش
عنوانه(ا) رياض ويسالن  01رقم 571
ويسالن  50050مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .3968
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& BUSINESS CONSULT CABINE
ASSOCIES
مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
 BRIACHشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة ،11
الطابق الثاني ،عمارة  ،12زنقة
القنيطرة،م.ج ،مكناس 50050 -
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
7EME IMMO
57513
7EME IMMO
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
7EME IMMO
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات RUE ESSANAOUBAR ETG 4, 2
BUREAU 12 CASABLANCA ،
املسؤولية املحدودة.
20540، CASABLANCA MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند
 7EME IMMOشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املسؤولية املحدودة
.BRIACH
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2زنقة
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر
الصنوبرالطابق الرابع مكتب - 12
املنتجات شبه الصيدالنية
 20520الدارالبيضاء املغرب
تاجرمنتجات التجميل بالتقسيط
تأسيس شركة ذات املسؤولية
متاجر.
املحدودة
عنوان املقر االجتماعي  :شقة رقم التقييد في السجل التجاري :
 ،11الطابق الثاني ،عمارة  ،12زنقة
559179
القنيطرة،م.ج ،مكناس 50050 -
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 11
مكناس املغرب.
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
املدة التي تأسست من أجلها األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
الشركة  99 :سنة.
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شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 7EME :
.IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  2 :زنقة
الصنوبر الطابق الرابع مكتب - 12
 20520الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عتمان خرميز عنوانه(ا)
 5زنقة ماالبو شقة  7ديور الجامع
 10100الرباط املغرب.
السيد محمد معروف عنوانه(ا)
 21عملية يسرى جنان كاليفورنيا
طابق  3شقة  15امرود كاليفورنيا
 20250الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد معروف عنوانه(ا)
 21عملية يسرى جنان كاليفورنيا
طابق  3شقة  15امرود كاليفورنيا
 20250الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
أكتوبر  2022تحت رقم .-
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FLASH ECONOMIE

ASK LEGAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 ASK LEGALشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  49زنقة

الجريدة الرسمية

احمد بركات الطابق االر�ضي رقم
 3معاريف  20000 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
558415
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ASK :
.LEGAL
غرض الشركة بإيجاز  :املشورة
القانونية.
عنوان املقر االجتماعي  49 :زنقة
احمد بركات الطابق االر�ضي رقم
 3معاريف  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة علية اصنيبا  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة علية اصنيبا عنوانه(ا)
 9زنقة اللقالق طابق  02ضيعة
بروطون  20000الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة علية اصنيبا عنوانه(ا)
 9زنقة اللقالق طابق  02ضيعة
بروطون  20000الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
أكتوبر  2022تحت رقم .33540
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21133

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

IMMO KHIR

إعالن متعدد القرارات

اجتماعية و  135/21من أصل 5
حصص على الشياع -نور الدين
ابن بشير  11853حصة اجتماعية
و  135/7من أصل  5حصص على
الشياع -حسام ابن بشير 11853
حصة اجتماعية و  135/7من أصل
 5حصص على الشياع -محمد عالء
ابن بشير 11853حصة اجتماعية
و  135/7من أصل  5حصص على
الشياع-حليمة ابن بشير 9838
حصة اجتماعية و  135/24من
أصل  5حصص على الشياع  -نزهة
ابن بشير  9838حصة اجتماعية و
 135/24من أصل  5حصص على
الشياع  -نعيمة ابن بشير 9838
حصة اجتماعية و  135/24من أصل
 5حصص على الشياع  -خديجة
شرودة  3368حصة اجتماعية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .258823
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AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE
زاوية شارع محمد الخامس و شارع
ابن كثيرإقامة دوس مارس رقم ، 44
 ،90000طنجة املغرب
« IMMO KHIRشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
القا�ضي عياض رقم 90000 - 16
طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.131693
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17يونيو 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املصادقة على ترقيم الحصص
االجتماعية من  1إلى 154000
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
LK CONSULTING SARL
إحالل شركاء جدد محل الشريك
املتوفى عبد السالم ابن بشير ،و
طيلي سولوسيونيس بشرى
يتعلق األمر بالسيد محمد ابن بشير -شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
مصطفى ابن بشير-حليمة ابن بشير-
الشريك الوحيد
نزهة ابن بشير -نعيمة ابن بشير-نور
تأسيس شركة
الدين ابن بشير-حسام ابن بشير-
LK CONSULTING SARL
محمد عالء ابن بشير
شارع محمد الخامس رقم 45
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
الطابق الثاث رقم  18تطوان ،
تغيير تسمية الشركة من «الشركة
 ،93000تطوان املغرب
املدنية العقارية الكرامة « إلى «إيمو طيلي سولوسيونيس بشرى شركة
خير «
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
الوحيد
النظام األسا�سي التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع علي
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي :يعتة عمارة تيكنو عياد بلوك س رقم
تسمية الشركة :إيمو خير
 31الطابق الثالث  93000 -تطوان
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
املغرب
رأسمال الشركة924.000,00 :
تأسيس شركة ذات مسؤلية
درهم مكون من 154000حصة
محدودة ذات الشريك الوحيد
اجتماعية بقيمة  6درهم للحصة رقم التقييد في السجل التجاري :
مقسمة كما يلي - :محمد ابن بشير
32369
 65877حصة اجتماعية و 135/21
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
من أصل  5حصص على الشياع 19 -أكتوبر  2022تم إعداد القانون
مصطفى ابن بشير  19677حصة األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
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محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :طيلي
سولوسيونيس بشرى.
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
خدمات عبرالهاتف.
عنوان املقراالجتماعي  :شارع علي
يعتة عمارة تيكنو عياد بلوك س رقم
 31الطابق الثالث  93000 -تطوان
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ادريس اوالد الفقيه :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس اوالد الفقيه
عنوانه(ا) CL Rocinante 4 Baj E
Velez Malaga ESPAGNE 29760
مالقا مالقا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس اوالد الفقيه
عنوانه(ا) CL Rocinante 4 Baj E
Velez Malaga ESPAGNE 29760
مالقا مالقا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .2188
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LK CONSULTING SARL

HMD QUALITY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45
الطابق الثاث رقم  18تطوان ،
 ،93000تطوان املغرب
 HMD QUALITYشركة ذات

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
3م3/م تجزئة مونية رقم 257
املحنش شارع تالسنت تطوان -
 93000تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
32373
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها HMD :
.QUALITY
غرض الشركة بإيجاز  :اشفال
البناء املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
3م3/م تجزئة مونية رقم 257
املحنش شارع تالسنت تطوان -
 93000تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد خرشيش 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة الدريسية خرشيش 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة نجاة الشراط 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة جمعية خرشيش 190 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة خديجة خرشيش 190 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة السعدية خرشيش 190 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد احمد خرشيش 190 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ر�ضى خرشيش 190 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
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السيد سعيد خرشيش 190 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد امين خرشيش :
 190حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد وئل خرشيش  190 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة نهى خرشيش 190 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة ريم خرشيش  190 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد خرشيش عنوانه(ا)
شارع جيش امللكي اقامة خضراء
طبق  08رقم  93000 28تطوان
املغرب.
السيدة الدريسية خرشيش
عنوانه(ا) شارع تمارة رقم  5طبق 1
 93000تطوان املغرب.
السيدة نجاة الشراط عنوانه(ا)
شارع شهيد كربالء رقم 93000 1
تطوان املغرب.
السيدة جمعية خرشيش
عنوانه(ا) شارع تمارة رقم  5تجزئة
مونية محنش  93000 2تطوان
املغرب.
السيدة خديجة خرشيش
عنوانه(ا) شارع الدار البيضاء اقامة
فرح  2رقم  93000 181تطوان
املغرب.
السيدة السعدية خرشيش
عنوانه(ا) شارع محمد السادس
 93000طنجة املغرب.
السيد احمد خرشيش عنوانه(ا)
شارع تمارة تجزئة مونية رقم 5
محنش  93000 2تطوان املغرب.
السيد ر�ضى خرشيش عنوانه(ا)
شارع تمارة تجزئة مونية رقم 5
محنش  93000تطوان املغرب.
السيد سعيد خرشيش عنوانه(ا)
شارع رقم  5طبق  93000 1تطوان
املغرب.
السيد محمد امين خرشيش
عنوانه(ا) شارع جيش امللكي اقامة
خضراء طبق  08رقم 93000 28
تطوان املغرب.

السيد وئل خرشيش عنوانه(ا)
شارع جيش امللكي اقامة خضراء
طبق  08رقم  93000 28تطوان
املغرب.
السيدة نهى خرشيش عنوانه(ا)
شارع جيش امللكي اقامة خضراء
طبق  08رقم  93000 28تطوان
املغرب.
السيدة ريم خرشيش عنوانه(ا)
شارع جيش امللكي اقامة خضراء
طبق  08رقم  93000 28تطوان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد خرشيش عنوانه(ا)
شارع جيش امللكي اقامة خضراء
طبق  08رقم  93000 28تطوان
املغرب
السيد احمد خرشيش عنوانه(ا)
شارع تمارة تجزئة مونية رقم 5
محنش  93000 2تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .2173
116I
الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة واالستشـارات
القـانـونيـة

« » KOUBAA MEDICAL
S.A.R.L d’A.U
إعالن متعدد القرارات

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة
واالستشـارات القـانـونيـة
 220شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل
الطـابق األول ص,ب  538العيـون ،
 ،70000العيـون املغـرب
« KOUBAA MEDICAL » S.A.R.L
« d’A.Uشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :سـاحـة
الـدشيـرة ،شـارع الشهيـد بـوشـرايـا
عمـارة قـوبـع رقـم  124العيـون - -
العيــون املغـرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار .- :

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تفـويت (500حصـة( مـن
مجمـوع حصص أحمـد قـوبـع لفـائـدة
حيـاة قـوبـع .تغيي ـرالشكـل القــانـونـي
للشـركـة مـن شـركـة ذات املسؤوليـة
املحـدودة ملساهـم واحـد لشـركـة
ذات املسـؤوليـة املحـدودة .تـوسيـع
النشـاط التجـاري للشـركـة بـاضـافـة
األنشطـة التـاليـة :األنشطة املتعددة
التخصصات الدارة وعالج الحركة
النفسية والعالج النف�سي؛ توحيد
املهارات لرعاية وتدريب األشخاص
(األطفال والشباب والكبار) بشكل
فردي وجماعي في املدرسة في إدارة
اإلجهاد وتأكيد الذات  /الثقة
بالنفس واالندماج ورعاية أطفال
املدارس؛ عالج االضطرابات وعالج
الرهاب واالكتئاب والتوتر واإلرهاق
والقلق وعالج النطق وسوء التغذية
وجميع أوجه القصور واالضطرابات
النفسية األخرى؛ جميع أنشطة
األشعة األخرى والعالج من قبل
األطباء .وكـذلك أي أنشطة أخرى
سيتم ربطها وتتدخل بشكل مباشر
أو غير مباشر مع محاور الغرض
املؤس�سي للشركة.استقالة السيد
أحمد قـوبـع من منصبه كمسيـر
للشـركـة و تعيين السيدة حياة قـوبـع
كمسيـرة للشـركـة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  02غـرض الشـركـة :الذي
ينص على مايلي :األنشطة املتعددة
التخصصات الدارة وعالج الحركة
النفسية والعالج النف�سي؛ توحيد
املهارات لرعاية وتدريب األشخاص
(األطفال والشباب والكبار) بشكل
فردي وجماعي في املدرسة في إدارة
اإلجهاد وتأكيد الذات  /الثقة بالنفس
واالندماج ورعاية أطفال املدارس......
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .3158
117I

zagora consulting sarl

SJ GROUPE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم 119شارع محمد
الخامس  ،47900 ،زاكورة
املغرب--------------------
 SJ GROUPEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 124
شارع محمد الخامس زاكورة -
 47900زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3983
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SJ :
.GROUPE
غرض الشركة بإيجاز  :بيع اللوازم
املدرسية و املكتبية بالتقسيط ،بيع
األجهزة املعلوماتية وإصالح معداتها،
بيع مستلزمات املكاتب ،الطباعة و
اإلشهار..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 124شارع محمد الخامس زاكورة -
 47900زاكورة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العبا�سي محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

21135

السيد العبا�سي محمد عنوانه(ا)
ماكوند كوفي نوي
شارع محمد الخامس رقم 119
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
زاكورة  47900زاكورة املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
FIDUCIAIRE BOUGAFER
السيد العبا�سي محمد عنوانه(ا)
CONSEIL SARL
شارع محمد الخامس رقم 119
eme ETAGE N°369 Rue ALLAL 2
زاكورة  47900زاكورة املغرب
Ben ABDELLAH SETTAT 2 eme
تم اإليداع القانوني باملحكمة ETAGE N°369 Rue ALLAL Ben
االبتدائية بزاكورة بتاريخ  28أكتوبر ABDELLAH SETTAT، 26000،
 2022تحت رقم .294
Settat maroc
118I
ماكوند كوفي نوي شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
BELGA CONSULTING
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
MAY SOKIM IMMOBILIER
موسليم تجزية بوكرا  3طابق شقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 14باب دكالة مراكش 40000 -
تحويل املقراالجتماعي للشركة
مراكش املغرب
BELGA CONSULTING
تأسيس شركة ذات مسؤلية
IMM 65 RUE LONDRES APT
محدودة ذات الشريك الوحيد
N°5 OCEAN ، 10000، RABAT
رقم التقييد في السجل التجاري :
maroc
129983
MAY SOKIM IMMOBILIER
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي  42شارع األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
األبطال شقة  9الطابق  3أكدال  -محدودة ذات الشريك الوحيد
 10090الرباط املغرب.
باملميزات التالية:
تحويل املقراالجتماعي للشركة
شكل الشركة  :شركة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
.137605
تسمية الشركة متبوعة عند
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26شتنبر  2022تم تحويل اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ماكوند
املقر االجتماعي الحالي للشركة من كوفي نوي.
غرض الشركة بإيجاز  :التصديرو
« 42شارع األبطال شقة  9الطابق
االستيراد تجارة وتوزيع.
 3أكدال  10090 -الرباط املغرب» 
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
إلى «تجزئة  7الطريق الوطنية 1
موسليم تجزية بوكرا   3طابق شقة
الحي الصناعي  12050 -الصخيرات
 14باب دكالة مراكش 40000 -
املغرب».
مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املدة التي تأسست من أجلها
االبتدائية بتمارة بتاريخ  27أكتوبر الشركة  99 :سنة.
 2022تحت رقم .2128
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00 119Iدرهم ،مقسم كالتالي:
FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL
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21136

السيد صرون فيكتور مانييل :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صرون فيكتور مانييل
عنوانه(ا)  8883فونتين بلو شارع
 105ميامي  33176ميامي امريكا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد صرون فيكتور مانييل
عنوانه(ا)  8883فونتين بلو شارع
 105ميامي  33176ميامي امريكا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .11172
120I
ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE CONFIANCE
LAAYOUNE

TAHA SUD TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TAHA :
.SUD TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لحساب الغير .تجارة
األسماك .االستيراد والتصدير
والتجارة العامة......
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املسيرة الخضراء الشطر األول شارع
ولي العهد رقم  70002 - 875املر�سى
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد الحسن امهر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن امهري عنوانه(ا)
فيال رقم ج 28/تجزئة تمديد اليغ حي
املحمدي  80000اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن امهري عنوانه(ا)
فيال رقم ج 28/تجزئة تمديد اليغ حي
املحمدي  80000اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .689/2022
121I

ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE
CONFIANCE LAAYOUNE
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى
العيون  ،72000 ،املر�سى العيون
املغرب
 TAHA SUD TRANSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املسيرة الخضراء الشطراألول شارع
BUSINESS CENTER.COM
ولي العهد رقم  70002 - 875املر�سى
GEOMATIK SYSTEMS
العيون املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
BUSINESS CENTER.COM
40711
شارع عبد املومن رقم  236إقامة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في ف  8الطابق الثاني رقم ،20390 ، 6
 27أكتوبر  2022تم إعداد القانون
الدارالبيضاء املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
 GEOMATIK SYSTEMSشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
باملميزات التالية:
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
املومن رقم  236زنقة باسكي اقامة
ف 8الطابق الثاني رقم 20042 - 6
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560399
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GEOMATIK SYSTEMS
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة هو مباشرة إما لنفسها أو
ألطراف ثالثة في املغرب أو في الخارج:
 مهندس استشاري. مكتب الدراسات الفنية. القيام بأنشطة الرقابةوالتحليالت الفنية
 أي تطوير تقني وصناعي :معداتالري واملعدات الزراعية بما في ذلك
الدراسة واملشورة والتوريد والتركيب
والتشغيل والتعديل والصيانة
واستكشاف األخطاء وإصالحها
واملساعدة.
 شراء وتصنيع وبيع وتوزيعواستيراد وتصديراملعدات الكهربائية
وأجهزة الكمبيوتر واملعدات
اإللكترونية واملعدات الزراعية
واآلالت وامللحقات املستخدمة في بناء
املعدات املذكورة أعاله.
 تطوير نظم املعلومات باملراجعاملكانية وقواعد البيانات الحضرية
(نظم املعلومات الجغرافية).
 التدقيق والتدريب واملشورة فياملجاالت الفنية والزراعية والغذائية
واإلدارية واملالية.

اإلحصائية
 الدراساتوالديموغرافية والبيئية والتنمية
املستدامة.
 الدراسة واالستحواذ بجميعأشكاله ونقله واستغالله وبيعه
وإعادة بيعه أو التمثيل املباشر أو
غير املباشر لجميع براءات االختراع
والعالمات التجارية والعمليات
والتراخيص الخاصة بالشركات
الوطنية واألجنبية ؛
 وبشكل أعم  ،جميع العملياتالتجارية واملنقولة وغير املنقولة
والصناعية واملالية املتعلقة بشكل
كليا أو ً
مباشر أو غير مباشر ً ،
جزئيا
 ،بإحدى العمليات املشار إليها أعاله
 ،وذلك لتسهيل أو تطوير نشاط
الشركة..
عنوان املقراالجتماعي  :شارع عبد
املومن رقم  236زنقة باسكي اقامة
ف 8الطابق الثاني رقم 20042 - 6
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محماد وعلي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محماد وعلي عنوانه(ا)
 236شارع عبد املومن زنقة باسكيي
عمارة ب 6شقة  20000 3الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محماد وعلي عنوانه(ا)
 236شارع عبد املومن زنقة باسكيي
عمارة ب 6شقة  20000 3الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .843918
122I
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BUSINESS CENTER.COM

O.R CONSULTING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم  236إقامة
ف  8الطابق الثاني رقم ،20390 ، 6
الدارالبيضاء املغرب
 O.R CONSULTINGشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
املومن رقم  236زنقة باسكي اقامة
ف 8الطابق الثاني رقم 20045 - 6
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560397
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها O.R :
.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة باملغرب والخارج:
املشورة اإلدارية.
دعم العمالء واملشورة ؛
التدريب والتوجيه والتوظيف.
صناعة اإلعالن والفعاليات ؛
مركز االتصال وإدارة عالقات
العمالء  ،واالتصاالت  ،واملبيعات
عبر الهاتف  ،والتحصيل  ،واالتصال
الهاتفي  ،والتلفزيون الكبلي ،
والتجارة الدولية ؛
القيام بجميع األنشطة الخارجية
نيابة عن املقاولين األجانب.

الجريدة الرسمية

خدمة املعلومات عبر اإلنترنت ،
وخدمات الكمبيوتر  ،والتسويق عبر
الهاتف  ،والتجارة عبراإلنترنت ؛
الخدمات التي يمكن تقديمها عن
طريق الهاتف أو اإلنترنت أوأي وسيلة
أخرى مماثلة ؛
إنجاز املسوحات أو االستطالعات
وتشكيل قواعد البيانات.
تحقيق جميع الخدمات.
االستشارات والوساطة والتجارة
على اختالف أنواعها.
االستيراد والتصدير.
الدراسة واالستحواذ بجميع
أشكاله ونقله واستغالله وبيعه
وإعادة بيعه أو التمثيل املباشر أو
غير املباشر لجميع براءات االختراع
والعالمات التجارية والعمليات
والتراخيص املتعلقة بأغراض
الشركة ؛
وبشكل أعم  ،جميع املعامالت
التجارية واملالية واملنقولة وغير
املنقولة املتعلقة بشكل مباشر أو
كليا أو ً
غير مباشر ً ،
جزئيا  ،بأحد
األشياء املحددة أو بأي أشياء مماثلة
أو مرتبطة..
عنوان املقراالجتماعي  :شارع عبد
املومن رقم  236زنقة باسكي اقامة
ف 8الطابق الثاني رقم 20045 - 6
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة أميمة راجي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أميمة راجي عنوانه(ا)
 134زنقة ابراهيم النخعي طابق ج2
اقامة املولد املعاريف  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أميمة راجي عنوانه(ا)
 134زنقة ابراهيم النخعي طابق ج2
اقامة املولد املعاريف  20000الدار
البيضاء املغرب
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بند رقم  :14الذي ينص على
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  28مايلي :تغييراملمثل القانوني للشركة
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
أكتوبر  2022تحت رقم .843917
 123Iتغييرالشكل القانوني للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أكتوبر
CONSEILS EVERNAGE
 2022تحت رقم .140735
COMPAR CAR
124I
إعالن متعدد القرارات
CONSEILS EVERNAGE
cabinet aux services des affaires
AV ALLA EL FASSI N°17
Q.A ELEC IMPORT
IMM JAWHARA ، 40000،
شركة ذات املسؤولية املحدودة
MARRAKECH maroc
تأسيس شركة
« COMPAR CARشركة ذات
cabinet aux services des affaires
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
n° 99 rue my lhassan 1er
الوحيد»
etage erfoud ، 52200، erfoud
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
MAROC
موالي عبد هللا اقامة  22شقة 07
 Q.A ELEC IMPORTشركة ذات
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املسؤولية املحدودة
«إعالن متعدد القرارات»
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصرأوالد
رقم التقييد في السجل التجاري:
بحرع.ص.زارفور  52200 -ارفود
.42101
املغرب
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
املؤرخ في  27شتنبر 2022
رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اتخاذ القرارات التالية:
16423
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 نقل ملكية  100سهم عائدة للسيدبدز زكي الذي تم نقله بالضمانات  01أكتوبر  2022تم إعداد القانون
العادية للواقع والقانون إلى السيد األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
سهما) املحدودة باملميزات التالية:
ً
الرزال محمد أمين (50
شكل الشركة  :شركة ذات
ً
والسيدة هاللي الزهراء ( 50سهما).
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي :املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
 بعد بيع األسهم  ،تقرر الجمعيةاإلقتضاء بمختصر تسميتها Q.A :
العامة تحويل الشكل القانوني
.ELEC IMPORT
للشركة :من شركة ذات مسئولية
غرض الشركة بإيجاز  :أإلستراد و
محدودة مع مساهم واحد إلى شركة
التصدير.
ذات مسئولية محدودة.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
قرار رقم  :3الذي ينص على أوالد بحر ع.ص.ز ارفور 52200 -
مايلي - :قرر االجتماع قبول استقالة ارفود املغرب.
السيد باداززكي وتعيين السيدة هاللي
املدة التي تأسست من أجلها
الزهراء مديرة موقعة.
الشركة  99 :سنة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
النظام األسا�سي التالية:
درهم ،مقسم كالتالي:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
السيد عال محمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
تفويت الحصص

الجريدة الرسمية
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السيد قسمي محمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عال محمد عنوانه(ا) زنقة
محمد الفا�سي رقم  38حي السالم
ارفود  52200أرفود املغرب.
السيد قسمي محمد عنوانه(ا)
قصر أوالد بحر ع.ص.ز ارفور 52200
ارفود املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عال محمد عنوانه(ا) زنقة
محمد الفا�سي رقم  38حي السالم
ارفود  52200ارفود املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .16423
125I
BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ELECTRO IS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ELECTRO IS
غرض الشركة بإيجاز  - :أشغال
الكهرباء العامة
 إصالح جميع التركيباتواملعدات الكهربائية واإللكترونية
وامليكانيكية
 املتاجرة.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
 ،11الطابق الثاني ،عمارة  ،12زنقة
القنيطرة،م.ج ،مكناس 50050 -
مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عصام وافي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عصام وافي عنوانه(ا) زنقة
 28حي أحد  54450مريرت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عصام وافي عنوانه(ا) زنقة
 28حي أحد  54450مريرت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .3962
126I

& BUSINESS CONSULT CABINE
ASSOCIES
مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
 ELECTRO ISشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة ،11
الطابق الثاني ،عمارة  ،12زنقة
القنيطرة،م.ج ،مكناس 50050 -
STE ZEI AGRI
مكناس املغرب
STE ZEI AGRI
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
STE ZEI AGRI
57511
حي القسم  01عمارة الجماني
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون الطابق السفلي رقم ،73000 ، 58
الداخلة املغرب
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
 STE ZEI AGRIشركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم
مسؤلية محدودة ذات الشريك  01عمارة الجماني الطابق السفلي
الوحيد.
رقم  73000 - 58الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند
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املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
22885
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28شتنبر  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 :
.ZEI AGRI
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة في املغرب وفي الخارج هو :
• تربية األحياء املائية
• جميع أنواع األنشطة الفالحية
• بيع املعدات الزراعية.
• تجهيز وتحويل الفاكهة
والخضروات
• نقل البضائع للحساب الغير ،
نقل األسخاص للحساب الغير
• نقل البضائع واألفراد للشركة
• النقل الخاص الجماعي
لألشخاص
• النقل املحلي والدولي
• اقتناء أو استخدام أو بيع جميع
العمليات وبراءات االختراع املتعلقة
بهذه األنشطة.
• إنشاء واستئجار وشراء وتشغيل
أي مجال
• جميع األنشطة العقارية
•التجارة العامة
•محطة الوقود
• الزراعة وجميع األنشطة
الزراعية وتربية األحياء املائية
• تقديم خدمات وأعمال متنوعة
• استيراد  /تصديرجميع املنتجات
القانونية
• استيراد وتصدير جميع أنواع
الخضاروالفواكه واملنتجات الغذائية
• شراء وبيع معدات الري
واآلالت والتسميد ومنتجات التعبئة
والتغليف البالستيكية.
• شراء وبيع االستيراد والتصدير
وتأجير جميع املواد وتوريد مواد
التعبئة والتغليف.
• بيع وشراء تجارة جميع املنتجات

الزراعية وادارة املزارع وتربيتها
• شراء وبيع واستيراد وتصدير
جميع منتجات الصحة النباتية
والبذور
• تسويق مبيدات بذور التقاوى.
• تسويق األنابيب (شفط  ،سقي ،
معالجة  ،تفريغ  ،إلخ)
• شراء وبيع تصليح املضخات
بجميع ماركات األدوات الزراعية
وأدوات البستنة.
• شراء وبيع منتجات النظافة
العامة.
• استغالل العقارات الزراعية.
• بيع مواد البناء .مبنى عام.
•أعمال مختلفة ؛ التجارة العامة
• شراء وبيع املنتجات الزراعية
ودراسة األسواق العامة ودراسة الري
وتركيب معدات الضخ والتسميد
وحفراألعالف واآلبار
• استيراد املعدات واآلالت
الزراعية وجميع أنواع أعالف
املوا�شي واملاشية  -استيراد وتصدير
أنظمة الصوت والرخام  -تصدير
املعدات الحرفية
• تربية الحيوانات (دواجن ،
أغنام  ،أبقار حلوب  ،أرانب) -
استيراد  ،تسويق املعدات واآلالت
الزراعية والصناعية  ،استيراد
األلواح الشمسية  -حفر اآلبار -
تركيب أنظمة الري  -مدير عقارات
الدولة الزراعية  ،الزراعة  ،األشجار
• التفاوض والبيع املباشر أو
بالعمولة ،
• الخدمات والهندسة املدنية ،
• تخطيط وتشغيل املساحات
الخضراء والبستنة.
• حضانة.
• شراء وبيع والتفاوض على جميع
املنتجات املتعلقة بالحضانة.
• االستيراد والتصديروالتجارة
• التعليم املستمر املرتبط
بالزراعة.
• املرافقة للحصول على الشهادة.
• منتجات الزهور املقطوفة وأزهار
الحدائق وأشجار الزينة والشجيرات
وأشجارالفاكهة الحرجية.
• تصميم وتخطيط وبناء الحدائق
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واملساحات الخضراء.
• بيع الزهور  ،النباتات الحية
 ،البصيالت  ،الحبوب  ،منتجات
الصحة النباتية  ،األسمدة ،
الهرمونات  ،التكاثر  ،الركائزاملختلفة
 ،املعدات التقنية وامليكانيكية
لالستخدام البستاني  ،جميع
مستلزمات البستنة.
• تاجرمنتجات الصحة النباتية.
• تاجرمعدات زراعية.
• أعمال الحدائق.
• إزالة األعشاب الضارة  ،وإزالة
الفرشاة  ،وإبادة الفئران  ،والتطهير
من الحشرات  ،والتطهير  ،ومعالجة
املياه  ،والتي تتم على املباني أو في
األماكن العامة الخضراء.
• جميع خدمات النظافة
والصيانة العامة.
• أعمال هندسة مدنية متنوعة.
• زراعة جميع أنواع النباتات
واملروج واألشجاروالنخيل….
• مقاول نقل البضائع .تسويق
(فواكه
الزراعية
املنتجات
وخضروات ...الخ).
• الفاكهة واألسماك.
• إيجار أي عقار زراعي أو غيره من
املمتلكات.
• العمولة والسمسرة والوساطة
والتمثيل والدراسة وتحقيق
واكتساب ممتلكات أو مصالح في
جميع الشركات واملؤسسات
وبشكل عام  ،جميع العمليات
املرتبطة بشكل مباشر أو غير
مباشر بنشاطها لتعزيز نمو الشركة
وتطورها.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
القسم  01عمارة الجماني الطابق
السفلي رقم  73000 - 58الداخلة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة زينبو اهل بين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة اميمة بن مومن 500 :

الجريدة الرسمية

21139

املغرب واملسجل بالسجل التجاري
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية باملحكمة التجارية بالدار البيضاء
وصفات ومواطن الشركاء :
تحت عدد .436946
السيدة زينبو اهل بين عنوانه(ا)
128I
حي القسم  01عمارة الجماني رقم 56
LOGISTIQUE TRANSPORT TSOUKI
 73000الداخلة املغرب.
السيدة اميمة بن مومن عنوانه(ا)
CHAHD LINE
حي موالي الرشيد رقم 73000 888
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الداخلة املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
CHAHD LINE
ومواطن مسيري الشركة:
 29شارع عمرابن العاص رقم 26
السيدة زينبو اهل بين عنوانه(ا) الطابق التالت  29شارع عمرابن
حي القسم  01عمارة الجماني رقم 56
العاص رقم  26الطابق التالت،
 73000الداخلة املغرب
 ،90010طنجة املغرب
السيدة اميمة بن مومن عنوانه(ا)
 CHAHD LINEشركة ذات
حي موالي الرشيد رقم 73000 888
املسؤولية املحدودة
الداخلة املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي  29عمرو
تم اإليداع القانوني باملحكمة بن العاص الطابق الثالث رقم 26
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ طنجة طنجة  90000طنجة املغرب
 25أكتوبر  2022تحت رقم
تأسيس شركة ذات املسؤولية
.1766/2022
املحدودة
 127Iرقم التقييد في السجل التجاري :
131281
موثقة
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 14
CENTRE CARE BEAUTY
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
YASMINE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
فسخ عقد تسييرحرألصل تجاري
املحدودة باملميزات التالية:
(األشخاص الطبيعيون)
شكل الشركة  :شركة ذات
فسخ عقد تسييرحرألصل تجاري
املحدودة.
املسؤولية
EURO ACCOUNTING HOUSE
centre care beauty yasmine
عند
متبوعة
الشركة
تسمية
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
BODYRMA
:
تسميتها
بمختصر
اإلقتضاء
 13أكتوبر  2022تم فسخ عقد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.CHAHD
LINE
التسيير الحر املوقع من طرف
الشريك الوحيد
 :انتاج
بإيجاز
الشركة
غرض
تأسيس شركة
السيد(ة) شريفة سليم (بصفته(ا)
الأللبسة.
و
النسيجية
املالبس
EURO ACCOUNTING HOUSE
مالك(ة) لألصل التجاري) الحامل(ة)
عنوان املقر االجتماعي  29 :عمرو
AV. MED V APPT N°15- .75
للبطاقة الوطنية للتعريف رقم
 BE626435القاطن(ة) بالعنوان بن العاص الطابق الثالث رقم 3ème étage، 24000، EL JADIDA 26
تجزئة خديجة زنقة 18رقم  20طنجة طنجة  90000طنجة املغرب.
MAROC
املدة التي تأسست من أجلها  BODYRMAشركة ذات مسؤلية
عين الشق الدار البيضاء 22000 -
الدار البيضاء املغرب والسيد(ة) الشركة  :املغرب سنة.
محدودة ذات الشريك الوحيد
مبلغ رأسمال الشركة 10.000 :وعنوان مقرها اإلجتماعي  .26شارع
امينة الزائر (بصفته(ا) مسير(ة)
حرا  (ة)) الحامل(ة) للبطاقة درهم ،مقسم كالتالي:
مرس السلطان الشقة  - 3الطابق
السيد انور الزنبيلي  34 :حصة
األول  20006 -الدارالبيضاء
الوطنية للتعريف رقم BK371574
القاطن(ة) بالعنوان اقامة الشرطة بقيمة  100درهم للحصة.
اململكة املغربية
وليلي بلوك  6رقم  2حي الحسني
السيد محمد اهالل  33 :حصة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
البيضاء  22000 -الدارالبيضاء بقيمة  100درهم للحصة.

السيد يوسف الزنبيلي  33 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد انور الزنبيلي عنوانه(ا) حي
املرس اشتاد  5شارع 90000 122
طنجة املغرب.
السيد محمد اهالل عنوانه(ا) حي
املرس اشتاد  5شارع 90000 122
طنجة املغرب.
السيد يوسف الزنبيلي عنوانه(ا)
حي املرس اشتاد  5شارع 90000 126
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد انور الزنبيلي عنوانه(ا) حي
املرس اشتاد  5شارع 90000 122
طنجة املغرب
السيد محمد اهالل عنوانه(ا) حي
املرس اشتاد  5شارع 90000 122
طنجة املغرب
السيد يوسف الزنبيلي عنوانه(ا)
حي املرس اشتاد  5شارع 90000 126
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  14أكتوبر
 2022تحت رقم .1022131281
129I

21140

رقم التقييد في السجل التجاري :
559759
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 06
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BODYRMA
غرض الشركة بإيجاز  :البيع و
التسويق بالتجزئة والبيع بالجملة
ملنتجات مستحضرات التجميل
وشبه الصيدالنية  -شراء وبيع
منتجات التجميل والحالقة
والرياضة  -التجارة بشكل عام.
تصديرواستيراد مواد التجميل.
عنوان املقر االجتماعي  .26 :شارع
مرس السلطان الشقة  - 3الطابق
األول  20006 -الدارالبيضاء اململكة
املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة وداد كريسطال 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة وداد كريسطال عنوانه(ا)
الرقم  4عمارة س حي املنزه 24000
الجديدة اململكة املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وداد كريسطال عنوانه(ا)
الرقم  4عمارة س حي املنزه 24000
الجديدة اململكة املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أكتوبر  2022تحت رقم .843152
130I

الجريدة الرسمية
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شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  30.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي الشقة  - 15الطابق
الثاني  -إقامة اشراق  6شارع محمد
السادس  24000 -الجديدة اململكة
املغربية نتيجة لنقص كبير في
املعامالت.
و عين:
السيد(ة) ARNOULD JULES
 RENE MEPLONو عنوانه(ا)
RUE DE LA GONGOGNE 34
7730 ESTAMPUIS 347730
 ESTAMPUIS BELGIQUEكمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  05أكتوبر  2022وفي الشقة
 - 15الطابق الثاني  -إقامة اشراق
 6شارع محمد السادس 24000 -
الجديدة اململكة املغربية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم .29314
132I

EURO ACCOUNTING HOUSE
عنوان املقر االجتماعي  .26 :شارع
BAMBILA FOOD
مرس السلطان الشقة  - 3الطابق
األول  20006 -الدارالبيضاء اململكة
DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها
الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة.
تأسيس شركة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
EURO ACCOUNTING HOUSE
درهم ،مقسم كالتالي:
AV. MED V APPT N°15- .75
السيدة عازف وفاء  1.000 :حصة
3ème étage، 24000، EL JADIDA
بقيمة  100درهم للحصة.
MAROC
األسماء الشخصية والعائلية
BAMBILA FOOD
وصفات ومواطن الشركاء :
 DISTRIBUTIONشركة ذات
السيدة عازف وفاء عنوانه(ا)
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 243حي السالم  24000الجديدة
الوحيد
اململكة املغربية.
وعنوان مقرها اإلجتماعي  .26شارع
األسماء الشخصية والعائلية
مرس السلطان الشقة  - 3الطابق ومواطن مسيري الشركة:
األول  20006 -الدارالبيضاء
السيدة عازف وفاء عنوانه(ا)
اململكة املغربية
 243حي السالم  24000الجديدة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
اململكة املغربية
محدودة ذات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري  :التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
560059
أكتوبر  2022تحت رقم .843403
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 30
131I
شتنبر  2022تم إعداد القانون
FIDCOM SAHARA
EURO ACCOUNTING HOUSE
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
IMAR AQUA
MAZAGAN SERVICES
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ADMIN
باملميزات التالية:
تأسيس شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
FIDCOM SAHARA
قفل التصفية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
شارع الطبراني حي الوحدة  01رقم
EURO ACCOUNTING HOUSE
الوحيد.
 20العيون  ،70000 ،العيون
AV. MED V APPT N°15- .75
تسمية الشركة متبوعة
املغرب
3ème étage، 24000، EL JADIDA
بمختصر
اإلقتضاء
عند
 IMAR AQUAشركة ذات
MAROC
تسميتها BAMBILA FOOD :
املسؤولية املحدودة
MAZAGAN SERVICES ADMIN
.DISTRIBUTION
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ولي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
العهد عمارة رقم  3املر�سى العيون -
غرض الشركة بإيجاز  • :تصنيع وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الشقة
 70000العيون املغرب
وبيع وتوزيع املنتجات الغذائية  - 15الطابق الثاني  -إقامة اشراق
تأسيس شركة ذات املسؤولية
وجميع أنواع املنتجات املتعلقة  6شارع محمد السادس 24000 -
بقطاعات األغذية الزراعية.
املحدودة
الجديدة اململكة املغربية.
• استيراد وتصدير
رقم التقييد في السجل التجاري :
قفل التصفية
43475
• أعمال التنظيف املهنية رقم التقييد في السجل التجاري :
والوساطة في الخدمات املنزلية.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
.9283
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  29غشت  2022تم إعداد القانون
• أنشطة نقل البضائع وجميع
العمليات املتعلقة بأنشطة النقل املؤرخ في  05أكتوبر  2022تقرر حل األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 MAZAGAN SERVICES ADMINاملحدودة باملميزات التالية:
البري..

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها IMAR :
.AQUA
غرض الشركة بإيجاز  :الصناعات
السمكية وتربية األحياء املائية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع ولي
العهد عمارة رقم  3املر�سى العيون -
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين شرود  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة ايمان شرود  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين شرود عنوانه(ا)
بلوك ف  15رقم  31حي الداخلة
أكادير  80000أكاديراملغرب.
السيدة ايمان شرود عنوانه(ا)
فيال رقم ك 63/تجزئة تمديد اليغ
حي املحمدي أكادير  80000أكادير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين شرود عنوانه(ا)
بلوك ف  15رقم  31حي الداخلة
أكادير  80000اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .3111/2022
133I
BCMF

افريقا دوم

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCMF
زنقة إبن عائشة عمارة ثمان نخالت
رقم الشقة  1كليزمراكش،40000 ،
مراكش املغرب
افريقا دوم شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع

الجريدة الرسمية

موالي الحسن االول عمارة سيبام
بلوك س الطابق  4رقم 40000 - 10
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130023
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :افريقا
دوم.
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
مختلفة او البناء
صنع و تسويق الخيم و االقمشة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي الحسن االول عمارة سيبام
بلوك س الطابق  4رقم 40000 - 10
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ليسافري سهيل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ليسافري سهيل عنوانه(ا)
زنقة بن عطية اقامة البيرني�سي رقم
 11ايفيرناج  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ليسافري سهيل عنوانه(ا)
زنقة بن عطية اقامة البيرني�سي رقم
 11ايفيرناج  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .140663
134I
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BCMF

ايتوندكس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCMF
زنقة إبن عائشة عمارة ثمان نخالت
رقم الشقة  1كليزمراكش،40000 ،
مراكش املغرب
ايتوندكس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي الحسن االول عمارة سيبام
بلوك س الطابق  4رقم 40000 - 10
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
129911
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ايتوندكس.
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
مختلفة او البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي الحسن االول عمارة سيبام
بلوك س الطابق  4رقم 40000 - 10
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بالوي سعيد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بالوي سعيد عنوانه(ا)
فرنسا  77127باريس فرنسا.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بالوي سعيد عنوانه(ا)
فرنسا  77127باريس فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20أكتوبر
 2022تحت رقم .140554
135I
tob travaux divers

NELSON CAR

إعالن متعدد القرارات

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمون رقم
الدار  11العيون العيون،70000 ،
العيون املغرب
« NELSON CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
صفرو بلوك  F1تجزئة الوحدة رقم
 - - 50العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة مسيرين الشركة وتعيين
مسيرجديد
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات املسؤولية املحدودة الى
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعيين مسيرجديد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .3159
136I
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PINK MOTOR SARL AU

PINK MOTOR SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PINK MOTOR SARL AU
PLACE BRAHIM ROUDANI RUE
LA SENA RES BEETHOVEN II,
3ème ETAGE N° 82 ، 90000،
TANGER MAROC
 PINK MOTOR SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
إبراهيم الروداني زنقة السينا إقامة
بيتهوفين  2الطابق  3رقم - 82
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
131609
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها PINK :
.MOTOR SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
املركبات  :الدراجات النارية و
الدراجات الهوائية و الدراجات
الرباعية و الزالجات املائية.
 شراء ،بيع وتسويق السياراتالجديدة واملستعملة وقطع الغيار.
 استيراد وتصدير جميع املواد،املعدات ،االكسسوارات ،األثاث،
واألدوات الطبيعية ،املصنعة
أو الكيميائية املتعلقة باملجال
الصناعي ،الغذائي ،الفالحي،
التعدين أو الحرفي.
 التعاقد من الباطن والتعهدأو املشاركة في جميع الصفقات

العمومية والخاصة أو العروض
املتعلقة بالغرض االجتماعي.
و بصفة عامة  :يمتد غرض
الشركة إلى جميع العمليات املتعلقة
بشكل مباشر أو غير مباشر ،كليا
أو جزئيا ألحد أو ألخر من األنشطة
املشار إليه أعاله الكفيلة لتعزيز
تطويرالشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
إبراهيم الروداني زنقة السينا إقامة
بيتهوفين  2الطابق  3رقم - 82
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد بوهورية 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد بوهورية عنوانه(ا)
 03أول بول فوغ  95200سغسيل
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد بوهورية عنوانه(ا)
 03أول بول فوغ  95200سغسيل
فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .258729
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wimocab

STE K›gro

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

wimocab
مجموعة سوفيان رقم 49
الطبقة  3الشقة  8سدي معروف
الدارالبيضاء مجموعة سوفيان
رقم  49الطبقة  3الشقة  8سدي
معروف الدارالبيضاء،20280 ،
املغرب الدارالبيضاء
 STE K›groشركة ذات املسؤولية
املحدودة

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

السيدة كنزة الشرفاوي عنوانه(ا)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  17شارع
الحرية الدارالبيضاء 20450 -
كاليفورنيا كولف ريسور فيال 265
الدارالبيضاء املغرب
املدينة الخضراء بوسكورة النواصر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
البيضاء  27182الدارالبيضاء
املحدودة
املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
560113
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
أكتوبر  2022تحت رقم .843230
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
138I
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
HADDAD CONSULTING
شكل الشركة  :شركة ذات
ALL IN ONE DESIGN
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
تفويت حصص
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
HADDAD CONSULTING
.K’gro
غرض الشركة بإيجاز  :االستغالل BD BRAHIM ROUDANI 217,
الزراعي.
1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،
عنوان املقر االجتماعي 20000، CASABLANCA MAROC 17 :
شارع الحرية الدارالبيضاء  ALL IN ONE DESIGN 20450 -شركة ذات
الدارالبيضاء املغرب.
املسؤولية املحدودة
املدة التي تأسست من أجلها
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة لونا
الشركة  99 :سنة.
 40رقم  61حي ماندارونا عين الشق
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
 20540الدارالبيضاء املغرب.
درهم ،مقسم كالتالي:
تفويت حصص
السيد بوزوبع محمد كريم :
رقم التقييد في السجل التجاري
 3.750حصة بقيمة  100درهم
.537753
للحصة.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيدة كنزة الشرفاوي 1.250 :
املؤرخ في  28شتنبر  2022تمت
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية املصادقة على :
وصفات ومواطن الشركاء :
تفويت السيد (ة) ياسين أزضوك
السيد بوزوبع محمد كريم  170حصة اجتماعية من أصل
عنوانه(ا) كاليفورنيا كولف  340حصة لفائدة السيد (ة) أسماء
ريسور فيال  265املدينة الخضراء الدرقاوي بتاريخ  27شتنبر .2022
بوسكورة النواصر البيضاء 27182
تفويت السيد (ة) ياسين أزضوك
الدارالبيضاء املغرب.
 70حصة اجتماعية من أصل 340
السيدة كنزة الشرفاوي عنوانه(ا)
حصة لفائدة السيد (ة) مريم درقاوي
كاليفورنيا كولف ريسور فيال 265
املدينة الخضراء بوسكورة النواصر بتاريخ  27شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
البيضاء  27182الدارالبيضاء
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية أكتوبر  2022تحت رقم .842561
139I
ومواطن مسيري الشركة:
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الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة واالستشـارات
القـانـونيـة

DAMAC SUD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة
واالستشـارات القـانـونيـة
 220شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل
الطـابق األول ص,ب  538العيـون ،
 ،70000العيـون املغـرب
 DAMAC SUDشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجـزئـة
الـوكـالـة بلـوك ف رقـم  125العيـون -
 70000العيـون املغـرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
43579
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.DAMAC SUD
غرض الشركة بإيجاز  • :توريد
مواد البناء بالجملة والتقسيط.
•البناء واألعمال املختلفة؛
 العقـاقيـرومعـدات مختلفـة؛
• التجارة والتسويق الثالثي للمواد
وقطع الغيار للمعدات الصناعية
والزراعية والفندقية والبحرية… .؛.
عنوان املقر االجتماعي  :تجـزئـة
الـوكـالـة بلـوك ف رقـم  125العيـون -
 70000العيـون املغـرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  22 :سنة.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رضوان ملنور 1.000 :
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان ملنور عنوانه(ا)
تجزئة املنار ،مجموعة و ،رقم ،10
محج طانطان ،انفا 20013 ،الدار
البيضاء ،املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان ملنور عنوانه(ا)
تجزئة املنار ،مجموعة و ،رقم ،10
محج طانطان ،انفا 20013 ،الدار
البيضاء ،املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .842864
142I

تم اإليداع القانوني باملحكمة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
التجارية بطنجة بتاريخ  20أكتوبر
السيد عبـد اللـه الـدرهــم  2022 1.000 :تحت رقم .11777
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
141I
األسماء الشخصية والعائلية
FIDELIO COMPTA
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبـد اللـه الـدرهــم عنوانه(ا)
BUSINESS ERRAHMA
شـارع  20غشت فيـال الدرهـم العيـون شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 70000العيـون املغـرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
FIDELIO COMPTA
السيد عبـد اللـه الـدرهــم عنوانه(ا) حي البطحاء ،املركزالتجاري نادية،
شـارع  20غشت فيـال الدرهـم العيـون العمارة  ،2الطابق األول ،الشقة ، 1
 70000العيون املغرب
 ،20390الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 BUSINESS ERRAHMAشركة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28أكتوبر ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
 2022تحت رقم .3183
الوحيد
140I
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة
الرحمة  ،IIتجزئة رقم  ،15اقامة
ACSERIS Expert-comptable
اسكان ،عمارة  ،3محل  17و ،18
INSTITUT DES METIERS
داربوعزة 27223 - ،الدارالبيضاء،
DE L'EXCELLENCE
املغرب
OPERATIONNELLE
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
ACSERIS Expert-comptable
559529
Cabinet Solution Consulting and Accounting
Rue Allal Ben Abdellah 20
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
INO PROJECT
Rés Yasmine n°14 ، 90000،
 01أكتوبر  2022تم إعداد القانون
TANGER Maroc
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
INSTITUT DES METIERS
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
DE L›EXCELLENCE
تأسيس شركة
 OPERATIONNELLEشركة ذات باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات Cabinet Solution Consulting
املسؤولية املحدودة
and Accounting
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملباطا مسؤلية محدودة ذات الشريك
Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
الوحيد.
فيال  34خليج طنجة 90000 -
تسمية الشركة متبوعة عند  ،2, Tabriquet, SALE ، 11000سال
طنجة املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املغرب
رفع رأسمال الشركة
.BUSINESS ERRAHMA
رقم التقييد في السجل التجاري
 INO PROJECTشركة ذات مسؤلية
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
.115291
محدودة ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي املواد الغذائية العامة بالتقسيط،
وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين
املؤرخ في  24يونيو  2022تم استراد و تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :مدينة عند الشركة TEK EQUIPEMENT
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.730.000درهم»  أي من الرحمة  ،IIتجزئة رقم  ،15اقامة عمارة  30شقة  8زنقة احمد لوكيلي
حسان  10000 -الرباط املغرب
« 1.310.000درهم» إلى « 3.040.000اسكان ،عمارة  ،3محل  17و ،18
تأسيس شركة ذات مسؤلية
درهم»  عن طريق  :تقديم حصص دار بوعزة 27223 - ،الدار البيضاء،
نقدية أو عينية.
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب.
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رقم التقييد في السجل التجاري :
163489
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها INO :
.PROJECT
غرض الشركة بإيجاز  :التركيبات
الكهربائية
اصالح كهرباء البنيات.
عنوان املقر االجتماعي  :توطين
عند الشركة TEK EQUIPEMENT
عمارة  30شقة  8زنقة احمد لوكيلي
حسان  10000 -الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املهدي الودغيري الحسني
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي الودغيري الحسني
عنوانه(ا) الرباط  10000الرباط
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي الودغيري الحسني
عنوانه(ا) الرباط  10000الرباط
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .129694
143I

PME CONSULTING GROUP

SYMO TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم  ،66املكتب  ،11الطابق الثاني،
مركب الجواهر ،شارع السالوي،
املدينة الجديدة ،فاس ،30000 ،
فاس املغرب
 SYMO TRAVAUX DIVERSشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي القطعة
 41تجزئة هدى بنسودة 30000 -
فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.52351
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد SYMO TRAVAUX
 DIVERSمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
القطعة  41تجزئة هدى بنسودة
  30000فاس املغرب نتيجة ل :انعدام األشطة.
و حدد مقر التصفية ب القطعة
 41تجزئة هدى بنسودة 30000 -
فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد يحياوي و
عنوانه(ا) حي القدس رقم 244
بنسودة فاس  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26شتنبر
 2022تحت رقم .3933
144I
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PROGRESS MANAGEMENT
السيد لحسن قرست عنوانه(ا) 1
IRRIGAPOIMPE
ابو العباس الجيراوي شقة 20400 8
الدارالبيضاء املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
PROGRESS MANAGEMENT
السيد عماد بن جلون عنوانه(ا)
RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،زنقة سان سافان شقة  14بلفدير
 20300الدارالبيضاء املغرب
CASABLANCA MAROC
السيد لحسن قرست عنوانه(ا) 1
 IRRIGAPOIMPEشركة ذات
ابو العباس الجيراوي شقة 20400 8
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2شارع الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وجدة اقامة جوهرة وجدة 20300 -
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
الدارالبيضاء املغرب
أكتوبر  2022تحت رقم .843183
تأسيس شركة ذات املسؤولية
145I
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
:
CONSEILS EVERNAGE
559961
EC IMMO
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 14شتنبر  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
CONSEILS EVERNAGE
املحدودة باملميزات التالية:
AV ALLA EL FASSI N°17
شكل الشركة  :شركة ذات
IMM JAWHARA ، 40000،
املسؤولية املحدودة.
MARRAKECH maroc
تسمية الشركة متبوعة عند  EC IMMOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
.IRRIGAPOIMPE
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد جوهرة الطابق الثاني شقة رقم 17
وتصدير وبيع االالت الفالحية شارع عالل الفا�سي مراكش 40000 -
مراكش املغرب
ومعدات الري واملضخات.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
عنوان املقر االجتماعي  2 :شارع
املحدودة
وجدة اقامة جوهرة وجدة 20300 -
رقم التقييد في السجل التجاري :
الدارالبيضاء املغرب.
130173
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشركة  99 :سنة.
 15شتنبر  2022تم إعداد القانون
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
املحدودة باملميزات التالية:
السيد عماد بن جلون 500 :
شكل الشركة  :شركة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
املسؤولية املحدودة.
السيد لحسن قرست 500 :
تسمية الشركة متبوعة عند
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EC :
األسماء الشخصية والعائلية .IMMO
وصفات ومواطن الشركاء :
غرض الشركة بإيجاز  :شراء بجميع
السيد عماد بن جلون عنوانه(ا) الوساءل،امتالك،ادارة،واستغالل
زنقة سان سافان شقة  14بلفدير بايجار او باي وسيلة اخرى اي مبنى
منشآ او غيرمنشا
 20300الدارالبيضاء املغرب.
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لحصول باي وسيلة ،امتالك،
إدارة ،وتسيير جميع األصول،
السندات واالسهم في جميع الشركات
وبيعها في إطار التيسير املدني
ملمتلكاتها.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
جوهرة الطابق الثاني شقة رقم 17
شارع عالل الفا�سي مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة ERIC FOUCHER
 FINANCES : 500حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
الشركة  H.C.G : 500حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة ERIC FOUCHER
 FINANCESعنوانه(ا) Rue 86
abbé de l’epée 33000 bordeaxu
.33000 BORDEAUX France
الشركة  H.C.Gعنوانه(ا) 3B Rue
de l’Armidtice 94130 Nogentsur-Marne 94130 Nogent-sur.Marne France
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد FOUCHER ERIC GUY
عنوانه(ا) RUE ABBE DE L’EPEE 86
33000 BORDEAUX 33000
BORDEAUX FRANCE
السيد GANVERT GYRIL
 LIONEL ELLEELIEEعنوانه(ا) 3B
RUE DE L’ARMIDTICE 94130
N O G E N T- S U R- M A R N E N
94130 NOGENT-SUR-MARNE
FRANCE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .11433
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ريزينور ش.ذ.م.م

Kamedcard SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ريزينور ش.ذ.م.م
 39-37شارع موالي سليمان عين
السبع البيضاء I ،29300 ،لبيضاء
املغرب
 Kamedcard SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الخيضرابن عبد هلل رقم  11طابق2
بورنازيل  20250 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
557769
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.Kamedcard SARL
غرض الشركة بإيجاز :
استيراد ،تصدير و توزيع األدوات
الطبية
.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الخيضر ابن عبد هلل رقم  11طابق2
بورنازيل  20250 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة كريمة اوفنين 450 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة كوثر الغاوي  450 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد يوسف الفتوحات 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.

21145

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كريمة اوفنين عنوانه(ا)
عملية وليلي  2رقم  34املحاميد،
 40054مراكش املغرب.
السيدة كوثر الغاوي عنوانه(ا)
غاندي مول الدرج  4طابق 4رقم12
شارع غاندي ،املعاريف 20026
الدارالبيضاء املغرب.
السيد يوسف الفتوحات
عنوانه(ا) اقامة لال سكينة  3عمارة
االمل بويزكارن  42051مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كريمة اوفنين عنوانه(ا)
عملية وليلي  2رقم  34املحاميد،
 40054مراكش املغرب
السيدة كوثر الغاوي عنوانه(ا)
غاندي مول الدرج  4طابق 4رقم12
شارع غاندي ،املعاريف 20026
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
أكتوبر  2022تحت رقم .32779
147I
ريزينور ش.ذ.م.م

SFV MAROC SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ريزينور ش.ذ.م.م
 39-37شارع موالي سليمان عين
السبع البيضاء I ،29300 ،لبيضاء
املغرب
 SFV MAROC SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  47شارع
محمد بن عبد هلل إقامة املنظر
الجميل مكتب رقم  1الطابق - - 6
 20053الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
559511
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SFV :
.MAROC SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
الحقائب البالستيكية والجلدية -
استيراد ،تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  47 :شارع
محمد بن عبد هلل إقامة املنظر
الجميل مكتب رقم  1الطابق - - 6
 20053الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كيوفنك رونك 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كيوفنك رونك عنوانه(ا)
 56شارع ليبورن و اركاشون إقامة
رقم  10الطابق  20250 5الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كيوفنك رونك عنوانه(ا)
 56شارع ليبورن و اركاشون إقامة
رقم  10الطابق  20250 5الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .34923
148I
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21146
stratencyco SARL

CIFTEC Fashion

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي الفرح ،زنقة الناظور رقم .20
تيفلت  ،14500 ،تيفلت املغرب
 CIFTEC Fashionشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
النخيل رقم  15400 - 07تيفلت
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
1375
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها CIFTEC :
.Fashion
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
وتجهيز جميع أصناف املالبس
الرجالية والنسائية واألطفال:
صناعة النسيج والحياكة والطباعة
والصباغة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
النخيل رقم  15400 - 07تيفلت
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مصطفى جخالني 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد سعد بن بوشعيب 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى جخالني
عنوانه(ا) حي السالم  01رقم 301
 15400تيفلت املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد سعد بن بوشعيب
عنوانه(ا) تجزئة النخيل رقم  07التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .35718
تيفلت  15400تيفلت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
150I
ومواطن مسيري الشركة:
Cabinet Solution Consulting and Accounting
السيد مصطفى جخالني
DIJAAGRIC
عنوانه(ا) حي السالم  01رقم 301
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 15400تيفلت املغرب
الشريك الوحيد
السيد سعد بن بوشعيب
تأسيس شركة
عنوانه(ا) تجزئة النخيل رقم 07
Cabinet Solution Consulting
تيفلت  15400تيفلت املغرب
and Accounting
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتيفلت بتاريخ  28أكتوبر Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
 ،2, Tabriquet, SALE ، 11000سال
 2022تحت رقم .505
املغرب
149I
 DIJAAGRICشركة ذات مسؤلية
N&Z AUTO
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين
N&Z AUTO
عند  SALE DOMIICATIONشارع
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 24االميرسيدي محمد حي الرشاد
تفويت حصص
القرية  11000 -سال املغرب
N&Z AUTO
تأسيس شركة ذات مسؤلية
Avenue Mers Sultan Apt 3 26
محدودة ذات الشريك الوحيد
،Etage 1-Casablanca ، 20400
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
الدارالبيضاء املغرب
36881
 N&Z AUTOشركة ذات املسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع  25غشت  2022تم إعداد القانون
مرس السلطان شقة  3طابق  - 1األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
 20490الدارالبيضاء املغرب.
باملميزات التالية:
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
.471699
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تمت
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) نصر الدين .DIJAAGRIC
غرض الشركة بإيجاز  :اسغالل
مطيع  900حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد زراعي.
عنوان املقر االجتماعي  :توطين
(ة) يونس سنادي بتاريخ  12أكتوبر
عند  SALE DOMIICATIONشارع
.2022
تفويت السيد (ة) زهرة حفيان  24االمير سيدي محمد حي الرشاد
 100حصة اجتماعية من أصل القرية  11000 -سال املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) يونس
الشركة  99 :سنة.
سنادي بتاريخ  12أكتوبر .2022

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خديجة الشليلي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خديجة الشليلي عنوانه(ا)
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خديجة الشليلي عنوانه(ا)
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسال بتاريخ  17أكتوبر
 2022تحت رقم .39788
151I
PME CONSULTING GROUP

منازل السمو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

PME CONSULTING GROUP
رقم  ،66املكتب  ،11الطابق الثاني،
مركب الجواهر ،شارع السالوي،
املدينة الجديدة ،فاس ،30000 ،
فاس املغرب
منازل السمو شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر
 3القطعة  266تجزئة الفضيلة 3
طريق عين الشقف  30000 -فاس
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.37845
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08شتنبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من «املتجر  3القطعة  266تجزئة
الفضيلة  3طريق عين الشقف -
 30000فاس املغرب»  إلى «متجر
بالطابق السفلي القطعة  22تجزئة
البرج-عباس طريق عين الشقف -
 30000فاس املغرب».

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30شتنبر التجارية بفاس بتاريخ  14أكتوبر
 2022تحت رقم .4015
 2022تحت رقم .4225
152I
153I
PME CONSULTING GROUP

TMT CRAFTS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم  ،66املكتب  ،11الطابق الثاني،
مركب الجواهر ،شارع السالوي،
املدينة الجديدة ،فاس ،30000 ،
فاس املغرب
 TMT CRAFTSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر54
إقامة رياض زهور زواغة 30000 -
فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.67365
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  29شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  TMT CRAFTSمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي متجر  54إقامة
رياض زهور زواغة  30000 -فاس
املغرب نتيجة ل  :انعدام األنشطة.
و حدد مقر التصفية ب متجر 54
إقامة رياض زهور زواغة 30000 -
فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) ياسمينة بنيس و
عنوانه(ا) شارع بيروت  20تجزئة
زهيرة الزهور  30000 2فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :متجر
 54إقامة رياض زهور زواغة فاس.

PME CONSULTING GROUP

LOGE FATH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

PME CONSULTING GROUP
رقم  ،66املكتب  ،11الطابق الثاني،
مركب الجواهر ،شارع السالوي،
املدينة الجديدة ،فاس ،30000 ،
فاس املغرب
 LOGE FATHشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  98شارع
املحيط الهادي حي الرياض طريق
صفرو  30000 -فاس املغرب.
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.30899
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر  2022تم اإلعالم
بوفاة الشريك خديجة عبا�سي و
ً
توزيع حصصه على الورثة تبعا
لرسم اإلراثة املؤرخ في  09شتنبر
 2020بالشكل األتي :
السيد(ة) محمد العربي االنصاري
 6 ،حصة.
السيد(ة) عبد هللا االنصاري 5 ،
حصة.
السيد(ة) فتيحة االنصاري 3 ،
حصة.
السيد(ة) حسناء االنصاري 3 ،
حصة.
السيد(ة) شرفة االنصاري 3 ،
حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .4387
154I

21147
ANADIF CONSEILS

مكتب سفي جيسترا للمحاسبة SAFIGESTRA

FILTERCYCLING

PLANETE VAPE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

ANADIF CONSEILS
 166إقامة الشهدية الطابق الثاني،
األلفة  ،20220 ،الدارالبيضاء
املغرب
 FILTERCYCLINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  410شارع
الزرقطوني اقامة حمد رقم - 1
 28810الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.474703
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 FILTERCYCLINGمبلغ رأسمالها
 50.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  410شارع الزرقطوني
اقامة حمد رقم  28810 - 1الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  :الغياب
التام ألي نشاط تجاري للشركة
املترتب عن جائحة كوفيد.19
و حدد مقر التصفية ب 410
شارع الزرقطوني اقامة حمد رقم - 1
 28810الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد رضا مكوار و
عنوانه(ا) تجزئة يسرى عمارة 48
شقة  2األلفة  20260الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843241
155I

تأسيس شركة

حل شركة

مكتب سفي جيسترا للمحاسبة
SAFIGESTRA
N°05 IMM FARAH AV
KENNIDY VN SAFI ، 46000،
SAFI safi
 PLANETE VAPEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي موطنة
عند شركة استشارات مكتبية
الزنقة  23اقامة  2الشقة  6حي بالد
الجد اسفي  46000 -اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
13319
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PLANETE VAPE
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
و التصدير-بيع السجائر االلكترونية
ومستلزماتها.
عنوان املقر االجتماعي  :موطنة
عند شركة استشارات مكتبية الزنقة
 23اقامة  2الشقة  6حي بالد الجد
اسفي  46000 -اسفي املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام امعيز 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.

الجريدة الرسمية

21148

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام امعيز عنوانه(ا) 09
زنقة الركيط حي اشباراسفي 46000
اسفي املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام امعيز عنوانه(ا) 09
زنقة الركيط حي اشباراسفي 46000
اسفي املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .-
156I
CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

STE M.E LOCATION
إعالن متعدد القرارات

CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU
HAY EL FATH RUE YANBOAA
NR 32 ، 70000، Laayoune
maroc
« STE M.E LOCATIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :مدينة 25
مارس بلوك ي رقم  - - 178العيون
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
. 39957
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
بتاريخ  28/10/2022تقرر ما يلي :
• تفويت مجموع الحصص
( 1000حصة ) من طرف السيدة منة
النفاع الى السيد محمد زرقوني
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:

بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
• تعيين السيدة نهال خطابي
كمسييروحيد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .3186/2022
157I
ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

DHS PRO IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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السيد دريس بوخاتم  33 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد حسن بوخاتم  33 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد شيبي عنوانه(ا)
إقامة املحمي رقم  6أ و  2قطع
خديجة زواغة فاس  30000فاس
املغرب.
السيد دريس بوخاتم عنوانه(ا)
رقم  27دي بي الباشا الفراجي فاس
جديدة فاس  30000فاس املغرب.
السيد حسن بوخاتم عنوانه(ا)
رقم  27دي بي الباشا الفراجي فاس
جديدة فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن بوخاتم عنوانه(ا)
رقم  27دي بي الباشا الفراجي فاس
جديدة فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .4448
158I

ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY
DERB LEGHRABLI BIN 9
LAMDOUN FES ، 30110، FES
MAROC
 DHS PRO IMMOBILIERشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32
شارع  208عين قدوس حي املسالة
فاس  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
74353
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2022تم إعداد القانون
MOORISH
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
VITACIM
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املسؤولية املحدودة.
تأسيس شركة
تسمية الشركة متبوعة عند
MOORISH
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DHS :
زنقة عبد الكريم الخطابي إقامة
.PRO IMMOBILIER
جواد العمارة  109الشقة 43
غرض الشركة بإيجاز  :منعش الطابق  3كليزمراكش ،40000 ،
عقاري.
مراكش املغرب
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 32
 VITACIMشركة ذات املسؤولية
شارع  208عين قدوس حي املسالة
املحدودة
فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عبد
الكريم الخطابي إقامة جواد العمارة
الشركة  99 :سنة.
 109الشقة  43الطابق  3كليز-
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
 40000مراكش املغرب
درهم ،مقسم كالتالي:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
السيد سعيد شيبي  34 :حصة
املحدودة
بقيمة  100درهم للحصة.

رقم التقييد في السجل التجاري :
140508
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.VITACIM
غرض الشركة بإيجاز • :
مستحضرات التجميل (تاجر
املنتجات) بالتفصيل
•  /استيراد وتصدير (تاجر أو
وسيط).
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة عبد
الكريم الخطابي إقامة جواد العمارة
 109الشقة  43الطابق  3كليز -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة السيدة مريم رشيدي :
 50حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد السيد صالح زاهد 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم رشيدي عنوانه(ا)
الشرف اقامة شمس  40000بني
مالل املغرب.
السيد صالح زاهد عنوانه(ا) ولد
بوهندا ولد مبارك  40000بني مالل
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم رشيدي عنوانه(ا)
الشرف اقامة شمس  40000بني
مالل املغرب
السيد صالح زاهد عنوانه(ا) ولد
بوهندا ولد مبارك  40000بني مالل
املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19أكتوبر
 2022تحت رقم .-
159I
otla

AHO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

otla
bd aroudani rue ahmed al
mejjati res les alpes etg 1 n 8 ،
2000، casablanca maroc
 AHOشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي 26
محج مرس السلطان شقة رقم 3
طابق  1الدارالبيضاء  20000 -الدار
البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.509639
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30دجنبر  2021تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد» إلى «شركة ذات املسؤولية
املحدودة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
دجنبر  2021تحت رقم .1379255
160I
DCAP

RBMB SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DCAP
Angle Bd Omar Khayam et Rue
Al Banafsaj, Bat B, Appt N°4,
Etg 1, Beausejour ، 20200،
CASABLANCA MAROC
 RBMB SERVICESشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

الجريدة الرسمية

وعنوان مقرها اإلجتماعي  12زنقة
سارية بن زنيم الطابق  ,3رقم - 3
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
559101
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها RBMB :
.SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  12 :زنقة
سارية بن زنيم الطابق  ,3رقم - 3
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد منيرالعافية  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منير العافية عنوانه(ا)
دوار ازال جماعة ازال  93000تطوان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير العافية عنوانه(ا)
دوار ازال جماعة ازال  93000تطوان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم .842151
161I

21149
سطور بنوماتيك

FCF

سطور بنوماتيك

PARANINFO ACADEMY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

سطور بنوماتيك
كرينات الواد زيرارة ،16000 ،
سيدي قاسم املغرب
سطور بنوماتيك شركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي كرينات
الواد زيرارة  16000 -سيدي قاسم
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.25733
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
سطور بنوماتيك مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي كرينات الواد زيرارة -
 16000سيدي قاسم املغرب نتيجة
ل  :عدم تحقيق الهدف االجتماعي
للشركة.
و حدد مقر التصفية ب كرينات
الواد زيرارة  16000 -سيدي قاسم
املغرب.
و عين:
السيد(ة) احمد بالهاشمي و
عنوانه(ا) كرينات الواد زيرارة 16000
سيدي قاسم املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم .275
162I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FCF
Rue Chevalier Bayard N 65
 ،Belvédère ، 20300الدارالبيضاء
املغرب
 PARANINFO ACADEMYشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  43شارع
زرقطوني الطابق  3رقم 20000 - 6
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
560325
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PARANINFO ACADEMY
غرض الشركة بإيجاز  :مستشار
في التعليم ,انتقاء الطالب ,خدمة
التعليم ,تهييئ مراكز اللغات ,إنعاش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  43 :شارع
زرقطوني الطابق  3رقم 20000 - 6
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100 :درهم،
مقسم كالتالي:
السيد SAAVEDRA LOPEZ José
 luis : 50حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
الشركة NETRANDOM : 50
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية
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السيد SAAVEDRA LOPEZ José
 luisعنوانه(ا) كال پرنسيسا 1° 70
 28008 28008مدريد اسبانيا.
NETRANDOM
الشركة
عنوانه(ا) اسبانيا  28008مدريد
اسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد SAAVEDRA LOPEZ José
 luisعنوانه(ا) كال پرنسيسا 1° 70
 28008مدريد اسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .843909
163I
COMPTAFFAIRES

BURO COPY MAROC
«BUCOMA
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
EL WAFA RUE EL JAHID
RESIDENCE ZOHOUR
IMM 144 1er ETAGE N°2
MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
BURO COPY MAROC
« «BUCOMAشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 294 :حي
الوحدة العالية املحمدية شارع
محمد السادس رياض السالم
بلوك د رقم  29املحمدية 20800
املحمدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.10385
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  1رفع رأسمال الشركة
 :الذي ينص على مايلي :رفع رأسمال
الشركة بقيمة  800000.00ليصبح
 1500000.00بمقاصة الحساب
الجاري للشركاء

قرار رقم  2خفض رأسمال
الشركة  :الذي ينص على مايلي :رفع
رأسمال الشركة بقيمة 500000.00
ليصبح  1000000.00المتصاص
مجموع الخسارات املترتبة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6-7الذي ينص على
مايلي :تحيين النظام األسا�سي
للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .2128
164I
COMPTAFFAIRES

COMPTOIR PAPY
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
EL WAFA RUE EL JAHID
RESIDENCE ZOHOUR
IMM 144 1er ETAGE N°2
MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
« COMPTOIR PAPYشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :ملكية
رباح  4حي النصرالوحدة الطابق
السفلي  28800 -املحمدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.18871
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
رفع راسمال الشركة بمبلغ قدره
 300000درهم ليصبح 800000
درهم عن طريقة اجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
خغض راسمال الشركة مبلغ قدره
 300000درهم ليصبح 500000
درهم عن طريقة امتصاص الخسائر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام االسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .2127
165I
cabinet de conseil et gestion

Hazili africa metal

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet de conseil et gestion
عين عتيق تمارة عين عتيق تمارة،
AIN ATIQ maroc ،12000
 Hazili africa metalشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم
 30الشقة رقم  8شارع موالي أحمد
لوكيلي حسان الرباط 12000 -
الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
163621
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Hazili :
.africa metal
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
الجملة.
عنوان املقراالجتماعي  :عمارة رقم
 30الشقة رقم  8شارع موالي أحمد
لوكيلي حسان الرباط 12000 -
الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زيلي زكياء  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هزيلي زكرياء عنوانه(ا)
دوار البصاصلة الزيادة بنسليمان
 12300بنسليمان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هزيلي زكرياء عنوانه(ا)
دوار البصاصلة الزيايدة بنسليمان
 12300بنسليمان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .-
166I
FIDUCIAIRE AL QODS

FONON TRAVAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
ANGLE AV MED V ET 363
HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC
 FONON TRAVAUXشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس إقامة  7الرقم - 6
 23000بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
13343
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

الجريدة الرسمية
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FONON TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد الخامس إقامة  7الرقم - 6
 23000بني مالل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة لبنى راحماني 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لبنى راحماني عنوانه(ا)
دوارايت ابراهيم اوالد مبارك 23000
بني مالل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لبنى راحماني عنوانه(ا)
دوارايت ابراهيم اوالد مبارك 23000
بني مالل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .1091
167I
إئتمانية مشاط

بننانا كاش

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية مشاط
رقم  25زنقة معركة بدرحي التقدم ،
 ،15000الخميسات املغرب
بننانا كاش شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل
 02ايت يدين  15000 -الخميسات
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
29633

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :بننانا
كاش.
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
االموال.
عنوان املقر االجتماعي  :حي االمل
 02ايت يدين  15000 -الخميسات
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة60.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بننانا مجدولين 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بننانا مجدولين عنوانه(ا)
حي االمل  01ايت يدين 15000
الخميسات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بننانا مجدولين عنوانه(ا)
حي االمل  01ايت يدين 15000
الخميسات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .701
168I
COMPTAFFAIRES

BUSINESS BASMA AFRIC
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
EL WAFA RUE EL JAHID
RESIDENCE ZOHOUR
IMM 144 1er ETAGE N°2
MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

21151

BUSINESS BASMA AFRIC
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 2
شارع مختارالسو�سي الحسنية 2
العالية  28800 -املحمدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.7085
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
رفع راسمال الشركة بمبلغ قدره
 690000درهم ليصبح 1690000
درهم عن طريقة اجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
خغض راسمال الشركة مبلغ قدره
 690000درهم ليصبح 1000000
درهم عن طريقة امتصاص الخسائر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام االسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .2126
169I
NA CONSEIL

Pépinière Jade

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NA CONSEIL
marrakeh marrakeh، 40000،
marrakech MAROC
 Pépinière Jadeشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
تاركة اقامة خالد رقم  10شارع  4د
م م الطابق التاني مراكش مراكش
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري :
129851
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.Pépinière Jade
غرض الشركة بإيجاز  :مشتل.
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
تاركة اقامة خالد رقم  10شارع  4د
م م الطابق التاني مراكش مراكش
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الودغيري انا ليلى ياسمين
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة الودغيري جاد مريم 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة الودغيري انا ليلى ياسمين
 500 :بقيمة  100درهم.
السيدة الودغيري جاد مريم :
 500بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الودغيري انا ليلى ياسمين
عنوانه(ا)  812شارع ريمون دوجراند
 34080مونبلييه فرنسا 34080
مونبلييه فرنسا.
السيدة الودغيري جاد مريم
عنوانه(ا)  812شارع ريمون دوجراند
 34080مونبلييه فرنسا 34080
مونبلييه فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الودغيري بالل عنوانه(ا)
 812شارع ريمون دوجراند 34080
مونبلييه فرنسا  34080مونبلييه
فرنسا

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .140471
170I
ERRIFAI MOHAMMED

YASCAF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ERRIFAI MOHAMMED
RCE MAKKA MOKARAMA N°7
APPT N°10 RUE SIOUL HAY
OUAFAE 2 ROUTE SEFROU ،
 ،30000فاس املغرب
 YASCAFشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
السفلي رقم  73زنقة الصومال شارع
الكرامة  30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
60105
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24يوليوز  2019تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.YASCAF
غرض الشركة بإيجاز  :بيع القهوة
بالجملة  -تحميص القهوة.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
السفلي رقم  73زنقة الصومال شارع
الكرامة  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبداللطيف جعوني 450 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد يونس النميلي  450 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبداللطيف جعوني
عنوانه(ا) شارع املنامة  17زنقة مالي
الزهور  30000 1فاس املغرب.
السيد يونس النميلي عنوانه(ا)
حي اليف رقم  28زنقة  2غفساي
 30000تاونات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبداللطيف جعوني
عنوانه(ا) شارع املنامة  17زنقة مالي
الزهور  30000 1فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  07غشت
 2019تحت رقم .2634/019
171I
CONSEILS EVERNAGE

TASSNIM RUGS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة
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ETCODIS

ETCODIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

ETCODIS
 32حي البرانص شارع األرز -
طنجـة  -بمكتب املراسلة «مغرب
تنسيق»  21شارع الـمتنبـي،90020 ،
طنجة الـمغرب
 ETCODISشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  32حي
البرانص شارع األرز  90090 -طنجة
الـمغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.6301
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 32حي البرانص شارع األرز 90090 -
طنجة الـمغرب»  إلى «الطابق األول
و  %50من الطابق الثانـي جانب
العمارة الكائنة بكزناية املنطقة
الصناعية رقم  52طنجـة .الطابق
األول و  %50من الطابق الثانـي جانب
العمارة الكائنة بكزناية املنطقة
الصناعية رقم  52طنجـة90090 .
طنجــة الـمغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  03مارس
 2022تحت رقم .258718
173I

CONSEILS EVERNAGE
AV ALLA EL FASSI N°17
IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc
 TASSNIM RUGSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
سوكوما  1رقم  1353مكرر مراكش
  40000مراكش املغرب.تعيين مسيرجديد للشركة
FIDUGEC
رقم التقييد في السجل التجاري
LES FILMS 7
.123585
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املؤرخ في  13شتنبر  2022تم تعيين
تأسيس شركة
مسير جديد للشركة السيد(ة)
FIDUGEC
الزهيري الحسين كمسيرآخر
BD OUED TENSIFT OULFA 315
تبعا لقبول استقالة املسير.
315 BD OUED TENSIFT
تم اإليداع القانوني باملحكمة OULFA، 20400، CASABLANCA
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر
MAROC
 2022تحت رقم .140898
 LES FILMS 7شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
172I

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي
عبد هللا ،زنقة  ،248رقم - 29
 20480الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
125777
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17شتنبر  2003تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LES :
.FILMS 7
غرض الشركة بإيجاز  - :االلنتاج
السمعي البصري.
 الوساطة السينمائية. االنتاج و املساعدة في االنتاج،تنفيد و توزيع االفالم الطويلة و
القصيرة و الوثائقية و الوصالت
االشهارية.
 و بصفة عامة كل العملياتالتجارية ،املالية ،او الصناعية
املنقولة و الثابتة التي تدخل في اطار
الهدف االجتماعي للشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
موالي عبد هللا ،زنقة  ،248رقم - 29
 20480الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بنسودة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بنسودة عنوانه(ا)
زنقة  4محمد عزيز لحبابي ،رقم 55
حي طارق 30000 1فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

الجريدة الرسمية
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السيد محمد بنسودة عنوانه(ا)
زنقة  4محمد عزيز لحبابي ،رقم 55
حي طارق 30000 1فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
شتنبر  2003تحت رقم .-
174I
STE ENT

TRANS VENT DE L›OUEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

STE ENT
NR 5 RUE KACEM ، 72000، ESSEMARA MAROC
TRANS VENT DE L›OUEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 10
زنقة تاونات الحي الحسني 72000 -
السمارة املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2777
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) كطي
حميد كمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .185
175I
SOCIETE BEMAFI

SOCIETE MAROC VERT
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE BEMAFI
رقم  32الطابق الثالت شارع الحسن
الثاني أحداف أزرو  ،53100 ،أزرو
املغرب
« SOCIETE MAROC VERTشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :مرآب
رقم  246جزئة يعقوب 51000 -
الحاجب املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.49827
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغييرنشاط الشركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغييرمقرالشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
إضافة مسيرثاني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير نشاط الشركة من تجارة
النباتات و األشجارإلى تحويل األموال
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تغير مقر الشركة من مرآب رقم 246
تجزئة يعقوب الحاجب إلى العنوان
الجديد مرآب رقم  98شارع الحسن
الثاني الحاجب
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :إضافة السيد يعقوبي ميمون
كمسيرثاني للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .3948
176I
IASCOMPTES sarl

RETAIL IT SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl
 18شارع بيرون طابق  1شقة 2
بلفدير ،20300 ،الدارالبيضاء
املغرب
 RETAIL IT SERVICESشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,23شارع
بورد ,طابق  ,3شقة  ,5الصخور
السوداء  20303 -الدارالبيضاء
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
559037
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها RETAIL :
.IT SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  - :تطوير
وتكامل تكنولوجيا املعلوماتية.
 تصميم واستشارات تكنولوجيااملعلوماتية.
 برمجة الحاسوب.عنوان املقر االجتماعي  ,23 :شارع
بورد ,طابق  ,3شقة  ,5الصخور
السوداء  20303 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الحسوني كريمة 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الحسوني كريمة
عنوانه(ا) حي القدس تجزئة املنزه
زنقة  4رقم  15سيدي البرنو�صي
 20610الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الحسوني كريمة
عنوانه(ا) حي القدس تجزئة املنزه
زنقة  4رقم  15سيدي البرنو�صي
 20610الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم .842101
177I

21153
AJBAR CONSULTING

STE REALTIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING
Bureaux Nour Rue EL Houssine
AL Khadar N°2 ، 30000، FES
املغرب
 STE REALTIVEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الكريم الخطابي إقامة بن مو�سى
الغواش الطابق الثاني 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
74359
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.REALTIVE
غرض الشركة بإيجاز  - :اإلنعاش
العقاري وإنجازأعمال البناء.
 شراء وبيع (أرا�ضي  ،شقق ،فيالت) ،
 إنجازاألشغال املختلفة. تجارة متنوعة..عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عبد الكريم الخطابي إقامة بن مو�سى
الغواش الطابق الثاني 30000 -
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية

21154

السيد محمد شفيق العبزيزي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد شفيق العبزيزي
عنوانه(ا) رياض األندلس عمارة 102
شقة  13حي الرياض  10000الرباط
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة ابراهمي عنوانه(ا)
زنقة  21رقم  4حي زينب عين هارون
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .4455
178I
STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

2رم طرافو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU
MARJE KHELAL AIN MELOUL
CENTRE COMMERCIAL
WILA CENTER BUREAU N°23
TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC
2رم طرافو شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مرج خالل
الوالية سنترمكتب رقم  45تطوان -
 93000تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
32357
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 2 :رم
طرافو.
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
البناء و التجارة املختلفة.
عنوان املقراالجتماعي  :مرج خالل
الوالية سنتر مكتب رقم  45تطوان -
 93000تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رفيق الجزولي 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ايمان الدخلي 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رفيق الجزولي عنوانه(ا)
دوار أكرازن مقريصات وزان 16200
وزان املغرب.
السيدة ايمان الدخلي عنوانه(ا)
 46حي الديزة شارع مسناوة مرتيل
 93000تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رفيق الجزولي عنوانه(ا)
دوار أكرازن مقريصات وزان 16200
وزان املغرب
السيدة ايمان الدخلي عنوانه(ا)
 46حي الديزة شارع مسناوة مرتيل
 93000تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .2156
179I
IMP SAHARA

ASIM PRESSING
إعالن متعدد القرارات

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك  14رقم 1
مكرر العيون ،70000 ،العيون
املغرب
« ASIM PRESSINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
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بند رقم  :11الذي ينص على
وعنوان مقرها االجتماعي :الوكالة
 01بلوك  Eرقم  70000 49العيون مايلي :تعيين السيدة ميمونة دادة ب
ت و  SH152807كمسيرة للشركة
املغرب.
لفترة غيرمحددة
«إعالن متعدد القرارات»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري:
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28أكتوبر
.25015
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي  2022تحت رقم .3185/2022
180I
املؤرخ في  21أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
FLASH ECONOMIE
قرار رقم  :01الذي ينص على
KASSAL FARMS
مايلي :الشريك السيدة حلمي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
أمينة  ،رقم ب ت و ، B24988
حل شركة
قامت ببيع وتحويل  500سهم
FLASH ECONOMIE
(خمسمائة سهم) من شركة «ASIM
Avenue des Forces armées
 ،  »PRESSINGإلى السيدة ميمونة
royales 28 ، 20000،
دادة ب ت و .SH152807الشريك
CASABLANCA MAROC
السيد اإلدري�سي سيدي سلما CIN
 KASSAL FARMSشركة ذات
 N ° SH109141قام ببيع وتحويل
املسؤولية املحدودة(في طور
 500سهم (خمسمائة سهم) من
التصفية)
شركة «  »ASIM PRESSINGإلى وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 44
السيدة ميمونة دادة ب ت و  CINشارع محمد السالوي  30000 -فاس
 ، N ° SH152807التي وافقت على
املغرب.
حل شركة
االستحواذ على  500سهم (خمسمائة
رقم التقييد في السجل التجاري
سهم) ) للشركة املذكورة.
.63299
قرار رقم  :02الذي ينص على
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
مايلي :قبول استقالة السيد
ااإلدري�سي سيدي سلما كمدير املؤرخ في  13أكتوبر  2022تقرر
للشركة وتعيين السيدة ميمونة دادة حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
ب ت و  SH152807كمسيرة الشركة  KASSAL FARMSمبلغ رأسمالها
 150.000درهم وعنوان مقرها
لفترة غيرمحددة.
قرار رقم  :03الذي ينص على اإلجتماعي رقم  44شارع محمد
مايلي :تغيير الشكل القانوني للشركة السالوي  30000 -فاس املغرب
نتيجة ل  :عدم وجود اي نشاط
من « »SARLإلى «»SARL AU
تجاري.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
و حدد مقر التصفية ب رقم 44
النظام األسا�سي التالية:
شارع محمد السالوي  30000 -فاس
بند رقم  :03الذي ينص على املغرب.
مايلي :تغيير الشكل القانوني للشركة
و عين:
من « »SARLإلى «»SARL AU
السيد(ة) محمد حمزة قسال و
بند رقم  :06الذي ينص على عنوانه(ا)  28زنقة تجزئة تجزئة واد
مايلي :السيدة ميمونة دادة شريك فاس  30000فاس املغرب كمصفي
وحيد براسمال 100 000درهم
(ة) للشركة.
بند رقم  :07الذي ينص على
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
مايلي :السيدة ميمونة دادة شريك على الصالحيات املخولة لهم محل
وحيد ب  1000حصة ب  100درهم املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
للحصة
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .5771
181I
FLASH ECONOMIE

AFRICAN PACK & LABELS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

السيد عبد املطلب مهاور 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فدان يوسف عنوانه(ا)
حي الصدري م  5زنقة  67رقم 12
 20000الدارالبيضاء املغرب.
السيد عبد املطلب مهاور
عنوانه(ا) حي يسرى اقامة املغرب
العربي زنقة  1عمارة  4رقم 12
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فدان يوسف عنوانه(ا)
حي الصدري م  5زنقة  67رقم 12
 20000الدارالبيضاء املغرب
السيد عبد املطلب مهاور
عنوانه(ا) حي يسرى اقامة املغرب
العربي زنقة  1عمارة  4رقم 12
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15يونيو
 2022تحت رقم .4128233
182I

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 AFRICAN PACK & LABELSشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  39زنقة
مارتيرعبد السالم بن بحوت تجزئة
 14الطابق  2رقم  90000 - 4طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
4128233
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
VIP FINANCE CENTER
املحدودة باملميزات التالية:
CASA COLLECTION
شكل الشركة  :شركة ذات
TEXTILE
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تأسيس شركة
.AFRICAN PACK & LABELS
VIP FINANCE CENTER
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
RUE IBN TOUMERT IMMEUBLE
الورق أو الورق املقوى.
عنوان املقر االجتماعي  39 :زنقة SARHOUNY APPARTEMENT
1 ، 28810، MOHAMMEDIA
مارتير عبد السالم بن بحوت تجزئة
MAROC
 14الطابق  2رقم  90000 - 4طنجة
CASA COLLECTION TEXTILE
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :وعنوان مقرها اإلجتماعي  1زنقة إبن
تومرت عمارة السرغني شقة رقم 1
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فدان يوسف  500 :حصة املحمدية املغرب  28810 -املحمدية
بقيمة  100درهم للحصة.
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
31641
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CASA :
.COLLECTION TEXTILE
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
املنتجات النسيجية
استيراد وتصديراملنسوجات.
عنوان املقر االجتماعي  1 :زنقة
إبن تومرت عمارة السرغني شقة
رقم  1املحمدية املغرب 28810 -
املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فؤاد الحرشاوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤاد الحرشاوي عنوانه(ا)
مدينتي عمارة  TR 3رقم  41البرنو�سي
 20600الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد الحرشاوي عنوانه(ا)
مدينتي عمارة  TR 3رقم  41البرنو�سي
 20600الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 10
أكتوبر  2022تحت رقم .2045
183I

21155
مكتب محاسبة

LAS PALMAS FM SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة  41شقة  2زنقة عالل بن عبد
هللا ص.ب  200الرشيدية ،52004 ،
الرشيدية املغرب
LAS PALMAS FM SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 13
شارع حسن التاني رقم  01مكرر حي
املسيرة بودنيب  52000 -بودنيب
الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2022/16235
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LAS :
.PALMAS FM SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة 13
شارع حسن التاني رقم  01مكرر حي
املسيرة بودنيب  52000 -بودنيب
الرشيدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ميلود معمري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

21156

السيد ميلود معمري عنوانه(ا)
زنقة سجلماسة رقم  17الحي الجديد
بودنيب الرشيدية  52000بودنيب
الرشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميلود معمري عنوانه(ا)
زنقة سجلماسة رقم  17الحي الجديد
بودنيب الرشيدية  52000بودنيب
الرشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 24
غشت  2022تحت رقم .1062/2022
184I
مكتب محاسبة

PNEUMATIQUE EL
MABKHOUTY SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة  41شقة  2زنقة عالل بن عبد
هللا ص.ب  200الرشيدية ،52004 ،
الرشيدية املغرب
PNEUMATIQUE EL
 MABKHOUTY SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم
 61زنقة الحرية الرشيدية 52000 -
الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2022/16255
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
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رقم التقييد في السجل التجاري
.424473
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد BS SOLUTIONS
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46
زركتوني رقم  2طابق 20200 - 6
الدار البيضاء اململكة املغربية نتيجة
ل  :نقص النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 46
زركتوني رقم  2طابق 20200 - 6
الدارالبيضاء اململكة املغربية.
و عين:
السيد(ة) محمد حرتي اللحيوي
و عنوانه(ا) rue verdi numéro 80
 3 étage 3 20200الدار 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 31
أكتوبر  2022تحت رقم .36002
186I

املؤرخ في  01غشت  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 super.maمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
غاليري فاميليا  ،مكتب  ، 10الطابق
األول  ،ركن شارع أسامة بن زيد
ودوفيرني  20200 -الدار البيضاء
اململكة املغربية نتيجة ل  :الخمول.
و حدد مقر التصفية ب غاليري
فاميليا  ،مكتب  ، 10الطابق األول
 ،ركن شارع أسامة بن زيد ودوفيرني
  20200الدار البيضاء اململكةاملغربية.
و عين:
السيد(ة) محمد ادناصر و
عنوانه(ا) تزنيت املرسس 20000
تزنيت 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 20
أكتوبر  2022تحت رقم .34614
187I

Finconseil

MACOSIS CONSULTING

تسمية الشركة متبوعة
بمختصر
اإلقتضاء
عند
تسميتها PNEUMATIQUE EL :
.MABKHOUTY SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :اصالح
املركبات
بيع العجالت بالتقصيط.
عنوان املقر االجتماعي  :كراج رقم
 61زنقة الحرية الرشيدية 52000 -
الرشيدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زكرياء املبخوتي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء املبخوتي عنوانه(ا)
الزنقة  05رقم  16حي املحيط
الرشيدية  52000الرشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء املبخوتي عنوانه(ا)
الزنقة  05رقم  16حي املحيط
الرشيدية  52000الرشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 26
غشت  2022تحت رقم .1084/2022
185I

SUPER.MA

Finconseil

حل شركة

BS SOLUTIONS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

Finconseil
bd zerktouni ، 20200، 140
casablanca maroc
 BS SOLUTIONSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46
زركتوني رقم  2طابق 20200 - 6
الدارالبيضاء اململكة املغربية.
حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

AGEXEA ENERGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

Finconseil
MACOSIS CONSULTING
bd zerktouni ، 20200، 140
RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE
casablanca maroc
LAKHDER GHILANE BD
 super.maشركة ذات املسؤولية
CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES
املحدودة(في طور التصفية)
MAROC
وعنوان مقرها اإلجتماعي غاليري
 AGEXEA ENERGIEشركة ذات
فاميليا  ،مكتب  ، 10الطابق األول
املسؤولية املحدودة
 ،ركن شارع أسامة بن زيد ودوفيرني
وعنوان مقرها اإلجتماعي 541
  20200الدارالبيضاء اململكةثجزئة ثغاث  2ثغاث  30000 -فاس
املغربية.
املغرب.
حل شركة
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
رقم التقييد في السجل التجاري
.158969
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
.63461
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09مارس  2022تم M&M MILITZER & MUNCH
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره AUTOMOTIVE LOGISTICS
« 500.000درهم» أي من « 500.000شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
درهم»  إلى « 1.000.000درهم» 
تحويل املقراالجتماعي للشركة
عن طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
JBE PARTNERS
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
14RUE LAFAYETTE IMMB
تم اإليداع القانوني باملحكمة
CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
التجارية بفاس بتاريخ  02يونيو
 ، 90000، TANGERاملغرب
 2022تحت رقم .2890
M&M MILITZER & MUNCH
188I
AUTOMOTIVE LOGISTICS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
FIDUGEC
الشريك الوحيد
LES FILMS 7
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الرباط املنطقة الحرة للتصدير
الشريك الوحيد
الفرع  3بلوك  26ب  90000 -طنجة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
املغرب.
FIDUGEC
تحويل املقراالجتماعي للشركة
BD OUED TENSIFT OULFA 315
رقم التقييد في السجل التجاري
315 BD OUED TENSIFT
.99291
OULFA، 20400، CASABLANCA
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
MAROC
املؤرخ في  28يوليوز  2022تم تحويل
 LES FILMS 7شركة ذات مسؤلية املقر االجتماعي الحالي للشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
من «طريق الرباط املنطقة الحرة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
للتصدير الفرع  3بلوك  26ب -
الفردوس عمارة ل  106شقة رقم  90000 1طنجة املغرب»  إلى «مكتب
 B-316الطابق الثالث مركز األعمال
  20230الدارالبيضاء املغرب.نوردامي الفرع  43أ املنطقة الحرة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
للتصدير 90000 - .طنجة املغرب».
رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.125777
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
املؤرخ في  02نونبر  2009تم تحويل  2022تحت رقم .256485
190I
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«اقامة الفردوس عمارة ل 106
ASH TECHNOLOGIES
شقة رقم  20230 - 1الدار البيضاء
ASH TECHNOLOGIES
املغرب» إلى «زاوية زنقة سبتة و زنقة
إعالن متعدد القرارات
البروفانس حي املستشفيات الطابق
ASH TECHNOLOGIES
الرابع  20503 -الدار البيضاء Bd Mohamed Zerktouni, ,21
املغرب».
Rés. ALBORJ, 6 éme étage,
تم اإليداع القانوني باملحكمة ،Casablanca - Maroc. ، 20250
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
الدارالبيضاء املغرب
نونبر  2009تحت رقم .343120
« ASH TECHNOLOGIESشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
189I
JBE PARTNERS

وعنوان مقرها االجتماعي 265 :شارع
الزرقطوني الطابق  9الرقم 92
الدارالبيضاء  20100 -الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.441085
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  24غشت 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت  50حصة مملوكة للسيد
عصام املالكي إلى السيد أنس صواب
الدين ذو الجنسية املغربية الحامل
للبطاقة الوطنية رقم W286886
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تفويت  50حصة مملوكة للسيد
عصام املالكي إلى السيد طارق صواب
الدين ذو الجنسية املغربية الحامل
للبطاقة الوطنية رقم W251238
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعديل النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغير الشكل القانوني من شركة ذات
املسؤلية املحدودة بشريك وحيد إلى
شركة ذات املسؤلية املحدودة
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
توسيع النشاط
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تقسيم الحصة الكاملة للشريك
الوحيد على الشركاء الجدد
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد أنس صواب
الدين ذو الجنسية املغربية الحامل
للبطاقة الوطنية رقم W286886
كمسير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
أكتوبر  2022تحت رقم .840088
191I

21157
excofi

MOUMENI BROTHER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

excofi
الشق  3عمارة لحبابي شارع الجوالن
ليدو فاس  ،31000 ،فاس املغرب
 MOUMENI BROTHERشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 593تجزئة الرياض طريق صفرو -
 30000فاس املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.68051
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) يحيى مومني
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
محمد مومني بتاريخ  15شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  04أكتوبر
 2022تحت رقم .5249
192I
CABINET EL KOUHEN

ARMAFORT
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KOUHEN
BD. ZERKTOUNI ، 20330، 52
CASABLANCA MAROC
« ARMAFORTشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :طريق 26
جماعة والد عزوزاقليم النواصر-
 27182الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.267193
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  07شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:

الجريدة الرسمية
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قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
زيادة في الراسمال بمبلغ 3.000.000
درهم من  3.000.000درهم الى
 6.000.000درهم و باصدار 30.000
حصة جديدة و مبلغ كل حصة
 100درهم باكتباب و تحرير مبلغ
 3.000.000درهم بمقاصة ديون
الشركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
توسيع غرض الشركة بنقل البضائع
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير الفصول  3و  6و  7من القانون
االسا�سي للشركة و املوافقة عليه
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
زيادة في الراسمال بمبلغ 3.000.000
درهم من  3.000.000درهم الى
 6.000.000درهم و باصدار 30.000
حصة جديدة و مبلغ كل حصة
 100درهم باكتباب و تحرير مبلغ
 3.000.000درهم بمقاصة ديون
الشركة
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
توسيع غرض الشركة بنقل البضائع
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير الفصول  3و  6و  7من القانون
االسا�سي للشركة و املوافقة عليه
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843585
193I
FIDUCIAIRE DU BUISSON

سيليروان SELLERWAN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU BUISSON
 271شارع محمد الزرقطوني طابق
 4شقة  ،20050 ، 9الدارالبيضاء
املغرب
سيليروان  SELLERWANشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،3زنقة
أيت أوريرشارع موالي يوسف
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
559671
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
سيليروان .SELLERWAN
غرض الشركة بإيجاز  :إستيراد و
تصدير جميع السلع الغذائية و غير
الغذائية و جميع املواد املصنعة غير
املنظمة ؛
تسويق و توزيع هذه السلع و املواد
في محل تجاري و عبراألنترنيت..
عنوان املقر االجتماعي  ،3 :زنقة
أيت أورير شارع موالي يوسف
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالعالي برادة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالعالي برادة عنوانه(ا)
 ،8شارع يعقوب املنصور شقة 63
املعاريف  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالعالي برادة عنوانه(ا)
 ،8شارع يعقوب املنصور شقة 63
املعاريف  20000الدار البيضاء
املغرب
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األسماء الشخصية والعائلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  24وصفات ومواطن الشركاء :
أكتوبر  2022تحت رقم .-
السيد زهير بندو عنوانه(ا) الديار
 194Iالجديدة زنقة  10رقم  133عين
الشق  20000الدارالبيضاء املغرب.
RADFID
األسماء الشخصية والعائلية
FRATELLI BUILDING
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد زهير بندو عنوانه(ا) الديار
الشريك الوحيد
الجديدة زنقة  10رقم  133عين
تأسيس شركة
الشق  20000الدارالبيضاء املغرب
RADFID
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ROCHES NOIRES
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
CASABLANCA ، 20000،
أكتوبر  2022تحت رقم .-
CASABLANCA MAROC
195I
 FRATELLI BUILDINGشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
OUTSOURCING ADVISORY
الوحيد
MESSAOUDI LAIT
وعنوان مقرها اإلجتماعي  23زنقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بوريد الطابق  3الصخور السوداء -
حل شركة
 20000الدارالبيضاء املغرب
OUTSOURCING ADVISORY
تأسيس شركة ذات مسؤلية
RUE AIT OURIR ، 22000، 47
محدودة ذات الشريك الوحيد
CASABLANCA MAROC
ي
:
رقم التقييد في السجل التجار
 MESSAOUDI LAITشركة ذات
560303
املسؤولية املحدودة(في طور
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
التصفية)
 08أكتوبر  2022تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي  36أ
بوليفارد دنفا  20000 -الدار
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
البيضاء املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
حل شركة
باملميزات التالية:
رقم التقييد في السجل التجاري
شكل الشركة  :شركة ذات
.128571
مسؤلية محدودة ذات الشريك
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الوحيد.
املؤرخ في  05شتنبر  2022تقرر حل
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  MESSAOUDI LAIT :مبلغ رأسمالها
.FRATELLI BUILDING
 10.000درهم وعنوان مقرها
غرض الشركة بإيجاز  :منعش اإلجتماعي  36أ بوليفارد دنفا -
عقاري.
 20000الدار البيضاء املغرب نتيجة
عنوان املقر االجتماعي  23 :زنقة ل  :وقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  36أ
بوريد الطابق  3الصخور السوداء -
بوليفارد دنفا  20000 -الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها املغرب.
و عين:
الشركة  99 :سنة.
السيد(ة) خالد مسعودي و
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
عنوانه(ا) حي السالم بلوك  23رقم
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زهير بندو  1.000 :حصة  20000 870سال املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
بقيمة  100درهم للحصة.
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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 12
أكتوبر  2022تحت رقم .842252
196I
GHIZLANE DOUBLANE

BST SADIK

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بني صادق حدبابا 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بني صادق حدبابا
عنوانه(ا) تجزئة النور رقم 119
السوالم برشيد  24000برشيد
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بني صادق حدبابا
عنوانه(ا) تجزئة النور رقم 119
السوالم برشيد  24000برشيد
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .29346
197I

GHIZLANE DOUBLANE
رقم  5عمارة العبدي شارع محمد
السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب
 BST SADIKشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 138
شارع التحريررانيا  4رانيا  5رانيا - 6
 24000الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الوحيد
محدودة ذات الشريك
STE FIDU-LIDOU SARL
رقم التقييد في السجل التجاري :
ACADEMIE ONE SCHOOL
19955
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تفويت حصص
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
STE FIDU-LIDOU SARL
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
N°35 AVENUE LALLA HASNA
محدودة ذات الشريك الوحيد
IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
باملميزات التالية:
ETAGE BUREAU 14 VN FES،
شكل الشركة  :شركة ذات
30000، FES MAROC
مسؤلية محدودة ذات الشريك
ACADEMIE ONE SCHOOL
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BST :
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
.SADIK
قرطاج اقامة فاطمة الزهراء عمارة
غرض الشركة بإيجاز :
س شقة  2طريق عين الشقف -
commercialisation des produits
 30000فاس املغرب.
cosmétiques et compliments en
تفويت حصص
.gros
رقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي 138 :
.73745
شارع التحرير رانيا  4رانيا  5رانيا - 6
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 24000الجديدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها املؤرخ في  04أكتوبر  2022تمت
الشركة  99 :سنة.
املصادقة على :

21159

رقم التقييد في السجل التجاري
.73745
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
الصحراوي فاطمة كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .4439/2022
199I

تفويت السيد (ة) شهير محمد
 140حصة اجتماعية من أصل 340
حصة لفائدة السيد (ة) ابن قريب
محمد بتاريخ  04أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) شهير محمد
 200حصة اجتماعية من أصل 340
حصة لفائدة السيد (ة) خايف هللا
خالد بتاريخ  04أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) بومدين رشيد
 130حصة اجتماعية من أصل 330
حصة لفائدة السيد (ة) سالمي عبد
السالم بتاريخ  04أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) بومدين رشيد
Notaire
 200حصة اجتماعية من أصل 330
حصة لفائدة السيد (ة) الصحراوي «»LA PERLE DE LA MEDINA
S.A.R.L.A.U
فاطمة بتاريخ  04أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) بولحدو عبد شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الكريم  70حصة اجتماعية من أصل
الشريك الوحيد
 330حصة لفائدة السيد (ة) سالمي
تحويل املقراالجتماعي للشركة
عبد السالم بتاريخ  04أكتوبر .2022
Notaire
تفويت السيد (ة) بولحدو عبد rue Abbas laamsadi ,bureaux,22
الكريم  60حصة اجتماعية من أصل n 21 et 22 ,troisième étage, fes ،
 330حصة لفائدة السيد (ة) ابن
30300، Fes Maroc
قريب محمد بتاريخ  04أكتوبر .2022
«»LA PERLE DE LA MEDINA
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 S.A.R.L.A.Uشركة ذات مسؤلية
التجارية بفاس بتاريخ  27أكتوبر
محدودة ذات الشريك الوحيد
 2022تحت رقم .4439/2022
 198Iوعنوان مقرها اإلجتماعي  ،16درب
بنيس ،الزيات فاس  30000فاس
STE FIDU-LIDOU SARL
املغرب.
ACADEMIE ONE SCHOOL
تحويل املقراالجتماعي للشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تعيين مسيرجديد للشركة
.25817
STE FIDU-LIDOU SARL
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
 N°35 AVENUE LALLA HASNAاملؤرخ في  07أكتوبر  2022تم تحويل
IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
ETAGE BUREAU 14 VN FES،
« ،16درب بنيس ،الزيات فاس
30000، FES MAROC
 30000فاس املغرب» إلى « رقم ،39
ACADEMIE ONE SCHOOL
شارع حجامة ،املدينة فاس 30000
شركة ذات املسؤولية املحدودة
فاس املغرب».
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
قرطاج اقامة فاطمة الزهراء عمارة
التجارية بفاس بتاريخ  21أكتوبر
س شقة  2طريق عين الشقف -
 2022تحت رقم .5637
 30000فاس املغرب.
200I
تعيين مسيرجديد للشركة
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ALLEGEANCE CONSULTING
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
TIFELT PROMOTION
املؤرخ في  17يونيو  2022تمت
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املصادقة على :
تعيين مسيرجديد للشركة
تفويت السيد (ة) حنان بركات
 500 ALLEGEANCE CONSULTINGحصة اجتماعية من أصل
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان  1.000حصة لفائدة السيد (ة) انور
و شارع لبنان اقامة لينى رقم  50&51غريش بتاريخ  17يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،90000 ،طنجة املغرب
 TIFELT PROMOTIONشركة ذات التجارية بطنجة بتاريخ  01يوليوز
 2022تحت رقم .5426
املسؤولية املحدودة
202I
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع
شارع طنطان وليبيا اقامة لينا
ADLANI CONSEIL
الطابق الرابع رقم  50و  51طنجة -
PARAPHARMACIE RAWAN
 90000طنجة املغرب.
GOLD
تعيين مسيرجديد للشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تأسيس شركة
.88739
ADLANI CONSEIL
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
RUE BIR ANZARANE
املؤرخ في  15أكتوبر  2022تم تعيين
IMMEUBLE SEVILLA RDC N°06
مسيرجديد للشركة السيد(ة) الزيات
، 90000، TANGER MAROC
احمد حسن كمسيروحيد
PARAPHARMACIE RAWAN
تبعا لقبول استقالة املسير.
 GOLDشركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أكتوبر وعنوان مقرها اإلجتماعي  54مجمع
 2022تحت رقم .258859
مسنانة الكولف العمارة رقم 54
201I
املحل رقم  90000 - 04طنجة

املغرب
idaraty
تأسيس شركة ذات املسؤولية
SOULIKA TRANS
املحدودة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
130501
تفويت حصص
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
idaraty
 12شتنبر  2022تم إعداد القانون
 rue tarik ibn ziad n)105 2emeاألسا�سي لشركة ذات املسؤولية
etage n 3 tanger ، 90000،
املحدودة باملميزات التالية:
tanger maroc
شكل الشركة  :شركة ذات
 SOULIKA TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة.
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تسمية الشركة متبوعة عند
الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
PARAPHARMACIE
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب RAWAN
 40شارع السالم الطابق .GOLD 90000 - 8
طنجة املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :بيع املواد
تفويت حصص
واملستلزمات الشبه طبية ،املنتوجات
ي
رقم التقييد في السجل التجار
التكميلية،مواد و خدمات التجميل و
.83941
الجمال..
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عنوان املقر االجتماعي 54 :
مجمع مسنانة الكولف العمارة رقم
 54املحل رقم  90000 - 04طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحراق عبد االله 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة الحراق زكية  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحراق عبد االله
عنوانه(ا) طنجة البالية مجمع ريكو
كوسطا العمارة رقم  8الطابق  3رقم
 90000 26طنجة املغرب.
السيدة الحراق زكية عنوانه(ا)
حي بوحوت زنقة رقم  15رقم 17
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحراق عبد االله
عنوانه(ا) طنجة البالية مجمع ريكو
كوسطا العمارة رقم  8الطابق  3رقم
 90000 26طنجة املغرب
السيدة الحراق زكية عنوانه(ا)
حي بوحوت زنقة رقم  15رقم 17
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  15شتنبر
 2022تحت رقم .9982
203I
CABINET NETFIDEXPERTISE

RANIANISS IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE
CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC
 RANIANISS IMMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
محمد سميحا طبق  10رقم 57

البيضاء  20200 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
560449
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.RANIANISS IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول.
عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة
محمد سميحا طبق  10رقم 57
البيضاء  20200 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد العالي محسين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد سعيد بنرغاي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العالي محسين
عنوانه(ا) الدارالبيضاء  20200الدار
البيضاء املغرب.
السيد سعيد بنرغاي عنوانه(ا)
الدار البيضاء  20200الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العالي محسين
عنوانه(ا) الدارالبيضاء  20200الدار
البيضاء املغرب
السيد سعيد بنرغاي عنوانه(ا)
الدار البيضاء  20200الدار البيضاء
املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  28االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .-
أكتوبر  2022تحت رقم .198/2022
204I
205I
METREK COMPTA PRO

STE LERHERIBI TRANS

مكتب بازوك للمحاسبة

STE AL MOLTAKA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إعالن متعدد القرارات

METREK COMPTA PRO
KISSARIAT AL HOUDA AV MED
V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI
SLIMANE MAROC
 STE LERHERIBI TRANSشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 45
مجموعة  09زنقة الزرقطوني -
 14250سيدي يحيى الغرب املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1681
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد املغيث
لغريبي  100حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
(ة) يونس لغريبي بتاريخ  17أكتوبر
.2022
تفويت السيد (ة) عبد الغني
لغريبي  400حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
(ة) يونس لغريبي بتاريخ  17أكتوبر
.2022
تفويت السيد (ة) زكرياء لغريبي
 200حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) يونس
لغريبي بتاريخ  17أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) زهرة ملبا�صي
 200حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) يونس
لغريبي بتاريخ  17أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) حياة حلي 100
حصة اجتماعية من أصل 1.000
حصة لفائدة السيد (ة) يونس لغريبي
بتاريخ  17أكتوبر .2022

مكتب بازوك للمحاسبة
زنقة امالل رقم 154سيدي بوملان
كردميت تنجداد الرشيدية ،
 ،52600تنجداد املغرب
« STE AL MOLTAKA SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
املحيط رقم  31تنجداد الرشيدية -
 52600تنجداد املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.3121
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17يونيو 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  : 1-الذي ينص على
مايلي :تفويت حصص السيد بن سكا
محمد(600حصة) لصالح االدري�سي
امحمد و اعبي احمد
قرار رقم  :2-الذي ينص على
مايلي :استقالة السيد بن سكا محمد
من تسيراالشركة
قرار رقم  : 3-الذي ينص على
مايلي :نقل املقر االجنماعي من شارع
املحيط رقم  31تنجداد الرشيدية الي
برانغرورن تغدوين الجديدة تنجداد
الرشيدية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
املقر االجنماعي برانغرورن تغدوين
الجديدة تنجداد الرشيدية
بند رقم  :8الذي ينص على مايلي:
حصص السيد االدري�سي امحمد
 900حصة -حصص السيد اعبي
احمد  900حصة

تفويت حصص

بند رقم  :17الذي ينص على
مايلي :تسيرمن طرف السيد االدري�سي
امحمد والسيد اعبي احمد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 15
يوليوز  2022تحت رقم .2022/720
206I
Séances Princières SARL AU

Séances Princières

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

Séances Princières SARL AU
صندوق البريد ،70000 ، 264
العيون املغرب
 Séances Princièresشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي زنقة
موالي رشيد الشطرالتاني شارع
عبد املالك بن مروان رقم - 58
 70000العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.37367
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  25أكتوبر  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
 األشغال العامة والخاصة نجارة املنيوم  -حديد  -بي في �سي دهان  -زجاج  -تركيبات كهربائية -جميع رجال شرطة الدولة
 حواجز األرصفة والصرفالصحي والطرق والشبكات املختلفة
()V.R.D
 معالجة وإنشاء حماماتالسكنية
واملباني
السباحة
والصناعية
 شراء وبيع وتجارة وسمسرةوتمثيل وتصنيع وتسويق واستيراد
وتصدير مواد البناء والتطوير وتوزيع
أي منتج أو مادة أو بضائع أو محركات
أو ملحقات.

21161

 تصنيع وتسويق مواد البناء ،وال سيما التكتالت والطوب والبالط
ومواد األنابيب وجميع املنتجات
املماثلة وذات الصلة القائمة على
األسمنت والح�صى والرمل والتراب
والجبس
 القيام بجميع األعمال الترابيةوالتسوية والرصف والقطران والعزل
املائي وكافة األعمال بجميع الحرف
 تأجير معدات وتوريد أصنافصيدلية وهياكل معدنية.
 تسويق املنتجات واملواد املتعلقةبمعالجة وتنقية املياه
 االستحواذ على جميع مواقعالورش واملمتلكات والحقوق املنقولة
وغير املنقولة بكافة أشكاله والترويج
لها وإعادة بيعها وتشغيلها.
 أعمال البستنة والحراسةواملساحات الخضراء وتركيب معدات
املراقبة وأنظمة األمن والنظافة
 أعمال السباكة والكهرباء..تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .3156/2022
207I
CHICHAOUA FINANCES SARL AU

TILDAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

CHICHAOUA FINANCES SARL
AU
APPT N°2 IMMEUBLE
MAYORCA HAY EL QODS
CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC
 TILDATشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق
الوطنية رقم , 207النقطة
الكيلومترية  92 500شيشاوة- .
 41000شيشاوة املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة

21162
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رقم التقييد في السجل التجاري
.563
JAMRI FRERES
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  27شتنبر  2022تم تعيين
تأسيس شركة
مسير جديد للشركة السيد(ة) ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE
خوشان نعيمة كمسيروحيد
CONFIANCE LAAYOUNE
تبعا لقبول استقالة املسير.
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى
تم اإليداع القانوني باملحكمة العيون  ،72000 ،املر�سى العيون
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 17
املغرب
أكتوبر  2022تحت رقم .639/2022
 JAMRI FRERESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
208I
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة
ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE CONFIANCE
زنقة يوسف بن تاشفين رقم 35
LAAYOUNE
شقة  70002 - 01املر�سى العيون
املغرب
MJS ELECTRONICS
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املحدودة
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
تفويت حصص
43531
ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
CONFIANCE LAAYOUNE
 18أكتوبر  2022تم إعداد القانون
شارع عالل بن عبد هللا املر�سى
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
العيون  ،72000 ،املر�سى العيون
املحدودة باملميزات التالية:
املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
 MJS ELECTRONICSشركة ذات املسؤولية املحدودة.
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تسمية الشركة متبوعة عند
الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها JAMRI :
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
.FRERES
املسيرة الخضراء رقم 70002 - 32
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
املر�سى العيون املغرب.
األسماك .نقل البضائع لحساب
الغير االستيراد والتصدير والتجارة
تفويت حصص
العامة...........
رقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي  :حي
.28557
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي النهضة زنقة يوسف بن تاشفين رقم
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تمت  35شقة  70002 - 01املر�سى العيون
املغرب.
املصادقة على :
املدة التي تأسست من أجلها
تفويت السيد (ة) هشام بوحمرة
الشركة  99 :سنة.
 1.000حصة اجتماعية من أصل
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) خالد درهم ،مقسم كالتالي:
بوحمرة بتاريخ  17أكتوبر .2022
السيد ياسين الجمري 340 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة حصة بقيمة  100درهم للحصة.
االبتدائية بالعيون بتاريخ  26أكتوبر
السيد محمد الجمري 330 :
 2022تحت رقم .3147/2022
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
209I
السيد حمزة الجمري  330 :حصة
ائتمانية الثقة العيون FIDUCIAIRE CONFIANCE
LAAYOUNE
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15
وصفات ومواطن الشركاء :
شتنبر  2022تحت رقم .837745
السيد ياسين الجمري عنوانه(ا)
211I
زنقة كرسيف رقم  61حي السالم
أكادير  80000اكاديراملغرب.
SARL
السيد محمد الجمري
عنوانه(ا)
HAÏR THERAPIE COIFFUREزنقة كرسيف رقم  61حي السالم
BEAUTE
أكادير  80000اكاديراملغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد حمزة الجمري عنوانه(ا)
تأسيس شركة
بلوك ا رقم  255حي الهدى 80000
SARL
اكاديراملغرب.
Maarif ، 20220، CASABLANCA
األسماء الشخصية والعائلية
MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
HAÏR THERAPIE COIFFUREالسيد ياسين الجمري عنوانه(ا)
 BEAUTEشركة ذات املسؤولية
زنقة كرسيف رقم  61حي السالم
املحدودة
أكادير  80000اكاديراملغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  18أكتوبر زنقة القائد األشطرو زنقة إبراهيم
النخيل ،الطابق  1رقم  ، 2املعاريف
 2022تحت رقم .3148/2022
  20370الدارالبيضاء املغرب210I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
SARL
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
MFOPADUMYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
560099
تفويت حصص
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 05
SARL
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
 Maarif ، 20220، CASABLANCAاألسا�سي لشركة ذات املسؤولية
MAROC
املحدودة باملميزات التالية:
 MFOPADUMYAشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
املسؤولية املحدودة.
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
تسمية الشركة متبوعة عند
شهرزاد  ،3الطابق  ،5رقم ،22
اإلقتضاء بمختصر تسميتها HAÏR :
النخيل  20130 -الدارالبيضاء
.THERAPIE COIFFURE-BEAUTE
املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :تجميل
تفويت حصص
وتصفيف شعرللرجال والنساء
رقم التقييد في السجل التجاري
 استيراد وشراء وبيع وتسويق
.522931
وجميع
التجميل
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي منتجات
املؤرخ في  29غشت  2022تمت مستحضرات التجميل األخرى..
عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ياكوبا مفوبا  1زنقة القائد األشطر و زنقة إبراهيم
حصة اجتماعية من أصل  1.000النخيل ،الطابق  1رقم  ، 2املعاريف -
حصة لفائدة السيد (ة) اياكنيني  20370الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
ابراهيم ماليك مفوبا بتاريخ 29
غشت .2022
الشركة  99 :سنة.
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الشركة 100.000« :درهم» عن طريق  :تقديم
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي :حصص نقدية أو عينية.
السيد رشيد السنتي�سي 700 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
التجارية بطنجة بتاريخ  24أكتوبر
السيد ادريس السنتي�سي  2022 300 :تحت رقم .258682
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
213I
األسماء الشخصية والعائلية
GHIZLANE DOUBLANE
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد السنتي�سي عنوانه(ا)
KINÉ AL AKHAWAYN
فيال نيرفانا زنقة سايس السوي�سي شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 10170الرباط املغرب.
الشريك الوحيد
السيد ادريس السنتي�سي
تأسيس شركة
عنوانه(ا)  ،52زنقة الترميدي الطابق
GHIZLANE DOUBLANE
 ،3الشقة  ، 19املعاريف  20370رقم  5عمارة العبدي شارع محمد
الدارالبيضاء املغرب.
السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب
األسماء الشخصية والعائلية
 KINÉ AL AKHAWAYNشركة
ومواطن مسيري الشركة:
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
السيد رشيد السنتي�سي عنوانه(ا)
الوحيد
فيال نيرفانا زنقة سايس السوي�سي وعنوان مقرها اإلجتماعي  1مكرر
 10170الرباط املغرب
تجزئة نجمة الجنوب الظافر2
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشطرالرابع  24000 -الجديدة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
املغرب
أكتوبر  2022تحت رقم .843731
تأسيس شركة ذات مسؤلية
212I
محدودة ذات الشريك الوحيد
SOFT ALTERNATIVE SARL

LARODEN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
RUE KADI AYAD RESIDENCE
LA RENCONTRE IMMEUBLE G
 ،N°552 ، 90000طنجة املغرب
 LARODENشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية اجزناية قطعة رقم - 313
 90102طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.88833
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27شتنبر  2022تم رفع
رأسمال الشركة بمبلغ قدره «50.000
درهم»  أي من « 50.000درهم»  إلى

رقم التقييد في السجل التجاري :
19959
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها KINÉ :
.AL AKHAWAYN
غرض الشركة بإيجاز :
.kinésithérapeute
عنوان املقر االجتماعي  1 :مكرر
تجزئة نجمة الجنوب الظافر 2
الشطر الرابع  24000 -الجديدة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.

21163

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يزيد خلفاوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يزيد خلفاوي عنوانه(ا)
دوار الغنادرة موالي عبد هللا 24000
الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يزيد خلفاوي عنوانه(ا)
دوار الغنادرة موالي عبد هللا 24000
الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .29345
214I
efg expert

MC SANITAIRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :رقم 12
خالد ابن الوليد الطابق التالث رقم
 90000 - 08طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد السعيدي 800 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد مراد الصابري  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد السعيدي عنوانه(ا)
فلوريال حمان الفطواكي رقم 11
 90000طنجة املغرب.
ي
السيد مراد الصابر عنوانه(ا)
زنقة الدكتور بنيعيش عمارة اسراء
ط  4الشقة  90000 33طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد السعيدي عنوانه(ا)
فلوريال حمان الفطواكي رقم 11
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .-
215I

efg expert
Av lalla Yacout 5eme, Appt D 39
، 20000، casablanca maroc
 MC SANITAIREشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12
خالد ابن الوليد الطابق التالث رقم
ALIANZA ADVISORY
 90000 - 08طنجة املغرب
LEAD BUSINESS
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
CONSULTING
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
131755
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
ALIANZA ADVISORY
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية  ،49زنقة جون جوريس ،الطابق
رقم  ،6حي غوتييه ،20060 ،
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الدارالبيضاء املغرب
املسؤولية املحدودة.
LEAD BUSINESS CONSULTING
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MC :
الشريك الوحيد
.SANITAIRE
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق ،5
غرض الشركة بإيجاز  :بيع وشراء  39شارع نورمندي  20100 -الدار
البيضاء املغرب
مواد البناء.
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21164

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
560353
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 16شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LEAD :
.BUSINESS CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة في املغرب هو:
 ممارسة مهنة املحاسب القانونيكما تحددها القوانين واألنظمة
النافذة وكما يمكن تحديدها في أي
نصوص تشريعية الحقة ؛
 جميع العمليات املتعلقة بهدفهااملؤس�سي في مجال االستشارات
باملعنى الواسع  ،وال سيما لصالح
الشركات واإلدارات والجمعيات
وبشكل عام  ،جميع الكيانات
االقتصادية واألشخاص الطبيعيين ؛
 وبصورة عامة  ،تنفيذ جميعالعمليات (املنقولة والعقارية واملالية
على وجه الخصوص) املتعلقة
بالكائن املذكور أعاله أو بأي �شيء
آخر مشابه أو مرتبط  ،من املحتمل
أن يعزز بشكل مباشر أو غير مباشر
الهدف الذي تسعى إليه الشركة ،
وامتداده أو تطوره..
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
 39 ،5شارع نورمندي  20100 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف سميرس 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد يوسف سميرس عنوانه(ا)
تجزئة شهرزاد ،فيال رقم  - 100دار
بوعزة  27223الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف سميرس عنوانه(ا)
تجزئة شهرزاد ،فيال رقم  - 100دار
بوعزة  27223الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .843880
216I

عمارة ج  2مكتب  20650املحمدية
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :تجزءة
اقامة بالزا 1شقة  2عمارة ج  2مكتب
املحمدية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .2417
217I

OURA FIN

AUDINORD SARL

اوروترنزاك

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

OURA FIN
lot tarik immeuble 4 1ére
étage appt 46 sidi moumen
casablanca، 20400،
CASABLANCA maroc
اوروترنزاك شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزءة
اقامة بالزا 1شقة  2عمارة ج 2
مكتب  20650 -املحمدية املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2287
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد اوروترنزاك مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تجزءة اقامة بالزا1
شقة  2عمارة ج  2مكتب 20650 -
املحمدية املغرب نتيجة ل  :ازم مالية.
و حدد مقر التصفية ب تجزءة
اقامة بالزا 1شقة  2عمارة ج  2مكتب
املحمدية  20650 -املحمدية املغرب.
و عين:
السيد(ة) جالل سوبيتي و
عنوانه(ا) تجزءة اقامة بالزا 1شقة 2

EPIC KARIM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

AUDINORD SARL
رقم  ،58الطابق السادس ،إقامة
لينا ،زاوية شارع محمد الخامس،
شارع طان طان وحي لبنان ،
TANGER MAROC ،90000
 EPIC KARIMشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
الرباط ،مجمع رياض سالم ،الشطر
ب اقامة أش ،الطابق األر�ضي
العلوي  90000 -طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.119053
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  EPIC KARIMمبلغ
رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي طريق الرباط،
مجمع رياض سالم ،الشطر ب
اقامة أش ،الطابق األر�ضي العلوي
  90000طنجة املغرب نتيجة ل :توقف النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب طريق
الرباط ،مجمع رياض سالم ،الشطر
ب اقامة أش ،الطابق األر�ضي العلوي
 90000 -طنجة املغرب.

و عين:
السيد(ة) أنس أجبار و عنوانه(ا)
زنقة اوروجواي رقم  ،35املصلى
 90000طنجة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18ماي
 2022تحت رقم .253789
218I
MOGADOR GESTION

ZOMA CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46
AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
 ZOMA CONSTRUCTIONشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تكمي
الجديد ترميكت  45000 -ورزازات
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
12031
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها ZOMA :
.CONSTRUCTION
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غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
أشغال البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :تكمي
الجديد ترميكت  45000 -ورزازات
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد بن خديجة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد بن خديجة
عنوانه(ا) دوار تحربيلت ترميكت
 45000ورزازات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد بن خديجة
عنوانه(ا) دوار تحربيلت ترميكت
 45000ورزازات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  19يوليوز
 2022تحت رقم .280/2022
219I
STE FIDUCONFIANCE

BEN HAO

إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
Imm 116, Bureaux Nada, Appt
9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،
FES MAROC
« BEN HAOشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 25 :شارع
 13حي الوفاق عين هارون فاس -
 30000فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.70379
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  02غشت 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:

الجريدة الرسمية

قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تخلي السيدة نفيسة
ابغتي ملشاشتي عن  500حصة
اجتماعية لفائدة السيد محمد
الهواري بمقت�ضى عقد التخلي املوقع
بتاريخ  02/08/2022واملسجل بتاريخ
 03/08/2022تحت عدد 34708 :
RE
قرار رقم  : 2الذي ينص على
مايلي :املوافقة على إستقالة السيدة
نفيسة ابغتي ملشاشتي من مهمة
تسييرالشركة وتسليمها اإلبراء
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تأكيد تعيين السيد محمد الهواري
ب.ت.و رقم  C974794مسير وحيد
للشركة ملدة غيرمحدودة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات املسؤولية املحدودة إلى
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
اعادة صياغة القانون االسا�سي
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و :7الذي ينص على
مايلي :املوافقة على تخلي السيدة
نفيسة ابغتي ملشاشتي عن 500
حصة اجتماعية لفائدة السيد
محمد الهواري بمقت�ضى عقد التخلي
املوقع بتاريخ  02/08/2022واملسجل
بتاريخ  03/08/2022تحت عدد :
RE 34708
بند رقم  :16الذي ينص على
مايلي :املوافقة على إستقالة السيدة
نفيسة ابغتي ملشاشتي من مهمة
تسييرالشركة وتسليمها اإلبراء و
تأكيد تعيين السيد محمد الهواري
ب.ت.و رقم  C974794مسير وحيد
للشركة ملدة غيرمحدودة
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات املسؤولية املحدودة إلى
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد

21165

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  30غشت
 2022تحت رقم .3550/022
220I
ائتمانية ياقوت

BOUSSOUIRE NETTOYAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت
 22الطابق السفلي عمارة رقم 23
اشراق سكن تامنصورت ،40300 ،
مراكش املغرب
BOUSSOUIRE NETTOYAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
السيفرجماعة حربيل تامنصورت -
 40300مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
129135
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 06
شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BOUSSOUIRE NETTOYAGE
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
وبيع مواد التنظيف.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
السيفر جماعة حربيل تامنصورت -
 40300مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوسوير عبداللطيف :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوسوير عبداللطيف
عنوانه(ا) دوارالسيفرحربيل 40300
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوسوير عبداللطيف
عنوانه(ا) دوارالسيفرحربيل 40300
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  22شتنبر
 2022تحت رقم .139647
221I
International Juris Consulting

Trade Intelligence
Consulting

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

International Juris Consulting
Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،
90000، TANGER Tanger
Trade Intelligence Consulting
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي املنطقة
الحرة  ،قصراملجاز ،وادي الرمل ،
قطعة  94152 - 140طنجة اململكة
املغربية.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.43717
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
استيراد إلعادة تصدير السلع
والخدمات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .12072
222I

الجريدة الرسمية
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International Juris Consulting

AMANATI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إضافة تسمية تجارية أو شعار

International Juris Consulting
Ave Mohamed V 45 Apt N°
10، 90000، TANGER Tanger
« AMANATIشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :ملتقى
شارع هولندا وشارع بلجيكا 90000 -
طنجة اململكة املغربية.
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.23315
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30شتنبر  2022تقرر
إضافة شعارتجاري للشركة وهو:
AL AMANA ANNEXE PRIVE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .11848
223I
FIDUCIAIRE LE POINT

TECHNO BEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE LE POINT
BD OUM ARABII EL 311
OULFA ، 20220، CASABLANCA
MAROC
 TECHNO BENشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 42
رقم  65شارع واد درعة الولفة -
 20220الدارالبيضاء املغرب .
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.151119
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02ماي  2017تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 TECHNO BENمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها

اإلجتماعي زنقة  42رقم  65شارع واد
درعة الولفة  20220 -الدارالبيضاء
املغرب نتيجة ل  :توقف تام عن
النشاط.
و حدد مقر التصفية ب زنقة
 42رقم  65شارع واد درعة الولفة -
 20220الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) إبراهيم بن عابد و
عنوانه(ا) املبنى األمامي دار بوعزة
عمارة-أ-رقم  27223 6الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) عمر بن عابد و
عنوانه(ا) رقم  42رقم  61شارع واد
درعة الولفة  20220الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) أحمد بن عابد و
عنوانه(ا) رقم  42رقم  61شارع واد
درعة الولفة  20220الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) صالح الدين بن عابد و
عنوانه(ا) رقم  42رقم  61شارع واد
درعة الولفة  20220الدارالبيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
ماي  2017تحت رقم .00634498
224I
ste controle balance sarl

STE HLM PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste controle balance sarl
appt 3 immb 1031. lot riad al
ismailia marjane 1. meknes
meknes، 50000، MEKNES
maroc
 STE HLM PROMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 38
زنقة القطارات ويسالن مكناس -
 50000مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
57447
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23غشت  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 :
.HLM PROMO
غرض الشركة بإيجاز - :منعش
عقاري
اشغال االلومينيوم
اشغال الخشب.عنوان املقر االجتماعي  :رقم 38
زنقة القطارات ويسالن مكناس -
 50000مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل امراني علوي
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد احسايني محمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيل امراني علوي
عنوانه(ا) القطارات رقم  38ويسالن
 50000مكناس املغرب.
السيد محمد احسايني عنوانه(ا)
القطارات رقم  38ويسالن 50000
مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد احسايني عنوانه(ا)
القطارات رقم  38ويسالن 50000
مكناس املغرب

السيد اسماعيل امراني علوي
عنوانه(ا) القطارات رقم  38ويسالن
 50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .3809
225I
مستامنة تيماديرش.م.م ش.و

AMALPEX SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

مستامنة تيماديرش.م.م ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق
الرابع الناظور ،62000 ،الناظور
املغرب
 AMALPEX SARL AUشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 182
شارعالجيش امللكي الناظور الناظور
 62000الناظور املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.17855
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) امال افرفاش
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
محمد اوعاس بتاريخ  13شتنبر
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم .4601
226I
ACTIONS FINANCE CONSEILS

GOLF MANAGEMENT ET
MARKETING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
خفض رأسمال الشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
 6زنـقـة قــدمــاء ال ـم ـراك ـشـي ـيـن م ـك ـتــب
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رق ــم  4جليز ،40000 ،مراكش
املغرب
GOLF MANAGEMENT ET
 MARKETINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 52
اقامة بالسيو جليز 182شارع محمد
البقال  40000 -مراكش املغرب.
خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.57837
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27شتنبر  2022تم
خفض رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 1.500.000,00درهم»  أي
من « 2.000.000,00درهم»  إلى
« 500.000,00درهم»  عن طريق :
تخفيض عدد األسهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .140922
227I
STE CROWN CONSULTING SARL

CERAMIC NEKOUR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CROWN CONSULTING
SARL
ANGLE RUE ALGERIE N°02
ET RUE HAJRAT NEKOUR
N°166,3EME ETAGE
B,ALHOCEIMA ، 32000،
ALHOCEIMA MAROC
 CERAMIC NEKOURشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الكراج
املتواجد بالبناية الكائنة بمركز
أجديرأيت يوسف و علي الحسيمة،
  32000الحسيمة املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3835

الجريدة الرسمية

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CERAMIC NEKOUR
غرض الشركة بإيجاز  :بيع الرخام
و الزليج
بيع مواد البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :الكراج
املتواجد بالبناية الكائنة بمركز
أجدير أيت يوسف و علي الحسيمة،
  32000الحسيمة املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فؤاد أهزاط  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد فؤاد أهزاط  1000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤاد أهزاط عنوانه(ا)
بحي املزمة أجدير  32000الحسيمة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد أهزاط عنوانه(ا)
بحي املزمة أجدير  32000الحسيمة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 30
غشت  2022تحت رقم .680
228I
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SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

D.NOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU
 59شارع االميرموالي عبد هللا ،
 ،54000خنيفرة املغرب
 D.NORشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي
بوعباد كهف النسور 54002 -
خنيفرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2967
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04أكتوبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 800.000درهم» أي من «100.000
درهم»  إلى « 900.000درهم»  عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  13أكتوبر
 2022تحت رقم .453
229I
SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

SIGHYAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU
 59شارع االميرموالي عبد هللا ،
 ،54000خنيفرة املغرب
 SIGHYADشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي
يحيى اوساعد  54202 -خنيفرة
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.669
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23شتنبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 500.000درهم» أي من «120.000
درهم»  إلى « 620.000درهم»  عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  17أكتوبر
 2022تحت رقم .457
230I
MARCHICA CONSEIL

pneumatique marchika
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
املغرب
 pneumatique marchikaشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق
الرئيسية رقم  293حي اوالد ابراهيم
الناظور  62010 -الناظور املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.17085
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23غشت  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) سمير مالح
 2.500حصة اجتماعية من أصل
 2.500حصة لفائدة السيد (ة) رشيد
مالح بتاريخ  23غشت .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  19شتنبر
 2022تحت رقم .4394
231I
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 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AUزنقة الكتوربنيعيش عمارة  9ش 47
NEW RENOV
طنجة  92000طنجة املغرب.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد محمد الحسوني عنوانه(ا)
FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
زنقة الكتوربنيعيش عمارة  9ش 47
NORD SARL AU
طنجة  92000طنجة املغرب
Avenue MOHAMED V ,116
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Résidence HADIKA Bureau N°2
التجارية بطنجة بتاريخ  01شتنبر
، 90000، TANGER MAROC
 2022تحت رقم .9284
 NEW RENOVشركة ذات مسؤلية
232I
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
salmageco
الصناعية كزناية قطعة رقم 580
SOCIÉTÉ BEKCH SERVICES
مكتب طابق  1طنجة 92000 -
SARL AU
طنجة املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري :
salmageco
130145
imm 63 lot dalila appt 21
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
zougha fes fes، 30000، fes
 22غشت  2022تم إعداد القانون
maroc
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
SOCIÉTÉ BEKCH SERVICES
باملميزات التالية:
 SARL AUشركة ذات مسؤلية
شكل الشركة  :شركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤلية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها اإلجتماعي 53اقامة
الوحيد.
رياض ياسامين شارع عين الشقف
تسمية الشركة متبوعة عند الطابق األول فاس  30050 -فاس
اإلقتضاء بمختصر تسميتها NEW :
املغرب.
.RENOV
تفويت حصص
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
رقم التقييد في السجل التجاري
التخطيط والتطوير.
.54715
عنوان املقر االجتماعي  :املنطقة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الصناعية كزناية قطعة رقم 580
املؤرخ في  24شتنبر  2022تمت
مكتب طابق  1طنجة 92000 -
املصادقة على :
طنجة املغرب.
تفويت السيد (ة) موالي هاشم
املدة التي تأسست من أجلها
اليوسفي العلوي  1.000حصة
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :اجتماعية من أصل  1.000حصة
لفائدة السيد (ة) الجياللي اصلع
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الحسوني  1.000 :بتاريخ  24شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية التجارية بفاس بتاريخ  05أكتوبر
 2022تحت رقم .5270
وصفات ومواطن الشركاء :
233I
السيد محمد الحسوني عنوانه(ا)
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salmageco
رقم التقييد في السجل التجاري:
STE BEKCH SERVICES SARL
.362767
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات املؤرخ في  29غشت  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
الشريك الوحيد
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعيين مسيرجديد للشركة
تفويت الشركة BADAA&BADAA
salmageco
ل  50000حصة اجتماعية لفائدة
imm 63 lot dalila appt 21
الشركة SILENT BELIVERS
zougha fes fes، 30000، fes
 GROUPبتاريخ  29اغسطس 2022
maroc
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
STE BEKCH SERVICES SARL AU
يحيط االجتماع العام علما باستقالة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد عبد هللا بدع من منصبه
الشريك الوحيد
كمسيرللشركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  53اقامة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
رياض ياسامين شارع عين الشقف اعتماد النظام األسا�سي املحدث بعد
الطابق األول فاس  30050 -فاس املعامالت القانونية املختلفة خالل
املغرب.
حياة الشركة
تعيين مسيرجديد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
.54715
شتنبر  2022تحت رقم .83844
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
235I
املؤرخ في  24شتنبر  2022تم تعيين
إئتمانيات الدريوش
مسير جديد للشركة السيد(ة) اصلع
Société DRIJAT FISH
الجاللي كمسيروحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبعا لقبول استقالة املسير.
تفويت حصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
إئتمانيات الدريوش
التجارية بفاس بتاريخ  05أكتوبر
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48
 2022تحت رقم .5270
 234Iص ب  ،92000 ،682العرائش
املغرب
 Société DRIJAT FISHشركة
NOVATIS
 LA MAISON MODERNE DUذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4
THE
شارع ابي البناء العاديدي 92000 -
إعالن متعدد القرارات
العرائش املغرب.
NOVATIS
تفويت حصص
الجسرإندستريز -البركة -شارع
رقم التقييد في السجل التجاري
الوطاسيين -املنطقة الصناعية
.2661
 26202برشيد املغرب
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 LA MAISON MODERNE DUاملؤرخ في  12أكتوبر  2022تمت
« THEشركة ذات املسؤولية
املصادقة على :
املحدودة»
تفويت السيد (ة) محمد
وعنوان مقرها االجتماعي 17 :شارع الدريجات  510حصة اجتماعية من
محمد ابدو سلم د اقامة رقم  2حي أصل  510حصة لفائدة السيد (ة)
بامليي  - -الدارالبيضاء املغرب.
محمد الدريجات بتاريخ  12أكتوبر
.2022
«إعالن متعدد القرارات»
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .1083
236I
Valoris Partners

Maimmadi Projet Driss 2

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

 استيراد وتصدير أي منتج أو
سلعة تتعلق بغرض الشركة ؛
وبشكل عام ،جميع املعامالت
املالية أو التجارية ،املنقولة أو غير
املنقولة املتعلقة بشكل مباشر أو
غير مباشر بغرض الشركة  ،أو التي
يحتمل أن تعزز أو تطور نشاط
الشركة..
عنوان املقر االجتماعي ،59 :
شارع الزرقطوني الطابق  6رقم - 18
 20250الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سعيدة ميمادي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سعيدة ميمادي عنوانه(ا)
تجزئة خالص رقم  2شارع موالي عبد
هللا الهرهورة  12040تمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سعيدة ميمادي عنوانه(ا)
تجزئة خالص رقم  2شارع موالي عبد
هللا الهرهورة  12040تمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .842885
237I

Valoris Partners
Bureau N°14, 3ème étage,
immeuble soft city oasis, 2 et
4 rue Abou Dhabi ، 20410،
casablanca maroc
 Maimmadi Projet Driss 2شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،59شارع
الزرقطوني الطابق  6رقم - 18
 20250الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
559551
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
MOGADOR GESTION
الوحيد.
LES GLACES BLANCHES
تسمية الشركة متبوعة عند
D›ESSAOUIRA
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.Maimmadi Projet Driss 2
الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :القيام
رفع رأسمال الشركة
بجميع عمليات التجزئة وتهيئة
MOGADOR GESTION
األرا�ضي من أجل عرضها للبيع على 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
شكل بقع أرضية من أجل البناء.
1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46
حيازة جميع األرا�ضي العارية أو AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
التي تشمل مبان سيتم هدمها ؛
44000، ESSAOUIRA MAROC
 استغالل أصول الشركة الناشئة
LES GLACES BLANCHES
عن طريق البيع أو تأجير البقع
 D›ESSAOUIRAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
األرضية ؛
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بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ميناء
املقراالجتماعي للشركة.
الصيد  44000 -الصويرة املغرب.
بند رقم  :12الذي ينص على
رفع رأسمال الشركة
مايلي :تسييرالشركة
ي
التجار
رقم التقييد في السجل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.1875
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  30شتنبر
اإلستثنائي
العام
بمقت�ضى الجمع
 2022تحت رقم .378/2022
املؤرخ في  08أبريل  2022تم
239I
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.300.000درهم»  أي من
M2S BEAUTY
« 200.000درهم»  إلى «1.500.000
M2S BEAUTY
درهم»  عن طريق  :تقديم حصص
شركة ذات املسؤولية املحدودة
نقدية أو عينية.
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
M2S BEAUTY
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  19يوليوز
زنقة  13أحمد املجاطي إقامة
 2022تحت رقم .267/2022
األلب طبقة  1رقم  8املعاريف الدار
238I
البيظاء  ،0 ،الدارالبيضاء املغرب
 M2S BEAUTYشركة ذات
MOGADOR GESTION
املسؤولية املحدودة
TELDJ CONCEPT
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 13
إعالن متعدد القرارات
أحمد املجاطي إقامة األلب طبقة 1
MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSEرقم  8املعاريف الدارالبيظاء  .-الدار
1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46
البيضاء املغرب
AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
تأسيس شركة ذات املسؤولية
44000، ESSAOUIRA MAROC
املحدودة
« TELDJ CONCEPTشركة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
املسؤولية املحدودة»
559377
وعنوان مقرها االجتماعي :دوار
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املساسة جماعة اوناغة  04 44000 -أكتوبر  2022تم إعداد القانون
الصويرة املغرب.
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
«إعالن متعدد القرارات»
املحدودة باملميزات التالية:
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
شكل الشركة  :شركة ذات
.5153
املسؤولية املحدودة.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تسمية الشركة متبوعة عند
املؤرخ في  30غشت 2022
اإلقتضاء بمختصر تسميتها M2S :
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي.BEAUTY :
غرض الشركة بإيجاز  :تشغيل
تحويل املقر االجتماعي للشركة الى
دوار اد الكريمي جماعة اوناغة اقليم صالونات و تصفيف الشعر
للسيدات و الرجال  ،وشراء وبيع
الصويرة.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي :املنتجات واإلكسسوارات املتعلقة
تسمية السيدة تيلدجا بنشتويا بالتصفيف والعناية بالشعر وبشكل
عام جميع األنشطة التي قد تكون
كمسيرة للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات مرتبطة بالنشاط  ،والعناية باألظافر
النظام األسا�سي التالية:
والتجميل.

الجريدة الرسمية
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وبإلضافة إلى ذلك  ،فإن جميع
املعامالت التجارية والصناعية،
وجميع العمليات املنقولة و العقارية
املالية املتعلقة بشكل مباشر أو غير
مباشراملذكورة أعاله أو من املحتمل
أن تعزز تطويرالشركة  ،وكذلك أي
مشاركة مباشرة أو غير مباشرة  ،بأي
شكل من األشكال  ،في الشركات التي
تسعى ألهداف مماثلة أو ذات صلة..
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة 13
أحمد املجاطي إقامة األلب طبقة 1
رقم  8املعاريف الدارالبيظاء  .-الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سليم عثماني  450 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة سناء الحلو  450 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد مهدي ويليام ماري 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سناء الحلو عنوانه(ا) 7
شارع الجيروند إقامة السرداري 3
الطابق  2الشقة  6الجيروند  .الدار
البيظاء املغرب.
السيد سليم عثماني عنوانه(ا)
 27زنقة ملصامدة الوازيس .الدار
البيظاء املغرب.
السيد مهدي ويليام ماري
عنوانه(ا) تجزئة صوفيا النخيالت
رقم  14تاركة .مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي ويليام ماري
عنوانه(ا) تجزئة صوفيا النخيالت
رقم  14تاركة .مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .842685
240I

mohammed boumzebra

STE OLAD ZIYAN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

mohammed boumzebra
N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH
BEN SALAH MAROC
 STE OLAD ZIYANشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
حمان الفطواكي الرقم 23200 - 2
الفقيه بن صالح املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1355
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) صالح فهادي
 5.000حصة اجتماعية من أصل
 5.000حصة لفائدة السيد (ة) عزيز
شركة بتاريخ  18أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
 25أكتوبر  2022تحت رقم .261
241I
KHM CONSULTING

LA SAUVAGINE DU GHARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KHM CONSULTING
 1زنقة ايت باعمران املمرب الطابق
االول الرقم  106تقاطع شارع محمد
الخامس و املقاومة ،20050 ،
الدارالبيضاء املغرب
LA SAUVAGINE DU GHARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط-
 41شارع املختارالغازوليت املحل
 10000 - 2الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
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رقم التقييد في السجل التجاري :
163509
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LA :
.SAUVAGINE DU GHARB
غرض الشركة بإيجاز  :الصيد
السياحي والصيد بجميع انواعه.
عنوان املقر االجتماعي  :الرباط-
 41شارع املختار الغازوليت املحل 2
  10000الرباط املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد لعلوي عبد املالك يوسف :
 24حصة بقيمة  100درهم للحصة.
LE JOURNAL DES ANNONCES
السيد طاسين ميشال  24 :حصة
LEGALES ET APPELS D’OFFRES (HANY
بقيمة  100درهم للحصة.
)COMMUNICATION
السيد رياض محمد  28 :حصة
بطوطة بابيي وكرطون
بقيمة  100درهم للحصة.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد العلوي عبد املالك ادريس :
الشريك الوحيد
 24حصة بقيمة  100درهم للحصة.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية LE JOURNAL DES ANNONCES
وصفات ومواطن الشركاء :
LEGALES ET APPELS D›OFFRES
السيد لعلوي عبد املالك يوسف )(HANY COMMUNICATION
عنوانه(ا) املغرب 2زنقة جبلة ابن OUAHA ILOT D COMMERCES /
عمرو م س ع السوي�سي الرباط MAGASIN N° 28 CASABLANCA
 10000الرباط املغرب.
 ،- ANFA، 20000الدارالبيضاء
السيد طاسين ميشال عنوانه(ا)
املغرب
 58طريق سيدي عبد الرحمان اقامة بطوطة بابيي وكرطون شركة ذات
دريم كاردن  3عين الذئاب البيضاء
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 20000الدارالبيضاء املغرب.
الوحيد
السيد رياض محمد عنوانه(ا) وعنوان مقرها اإلجتماعي  75شارع
تجزئة ليلفورنيا رقم  18كالفورنيا  11ينايرالطابق االول الشقة - 169
الدارالبيضاء  20000الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤلية
السيد العلوي عبد املالك ادريس
محدودة ذات الشريك الوحيد
عنوانه(ا) عمارة  4شقة  8زنقة حنين رقم التقييد في السجل التجاري :
559265
اكدال الرباط  10000الرباط املغرب

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لعلوي عبد املالك يوسف
عنوانه(ا) املغرب 2زنقة جبلة ابن
عمرو م س ع السوي�سي الرباط
 10000الرباط املغرب
السيد طاسين ميشال عنوانه(ا)
 58طريق سيدي عبد الرحمان اقامة
دريم كاردن  3عين الذئاب البيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
السيد رياض محمد عنوانه(ا)
تجزئة ليلفورنيا رقم  18كالفورنيا
الدارالبيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب
السيد العلوي عبد املالك ادريس
عنوانه(ا) عمارة  4شقة  8زنقة حنين
اكدال الرباط  10000الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .129714
242I

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :بطوطة
بابيي وكرطون.
غرض الشركة بإيجاز  :دراسة -
تصنيع  -استيراد  -شراء  -بيع  -معالجة
و توزيع جميع املنتجات املصنوعة
من الورق  -الكرتون و البالستيك و
جميع املواد العرضية او املشتقة من
هذه املواد  -جميع وسائل االتصال
ولجميع املكونات و املواد التي تدخل
في الصناعة الورقية او الكرتونية او
الياف صناعة الورق  -جميع السلع
املحتمل انتاجها على االت الورق او
الكرتون وجميع املنتجات التي يرتبط
تطويرها بالورق و الكرتون.
عنوان املقر االجتماعي  75 :شارع
 11يناير الطابق االول الشقة - 169
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سليمان بومزوغ :
 1000,00بقيمة  100,00درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سليمان بومزوغ عنوانه(ا)
دوار تيزة بني شيكر  62000الناظور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سليمان بومزوغ عنوانه(ا)
دوار تيزة بني شيكر  62000الناظور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .842380
243I

mohammed boumzebra

ETABLISSEMENT HACHEM
IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

mohammed boumzebra
N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH
BEN SALAH MAROC
ETABLISSEMENT HACHEM
 IMPORT EXPORTشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
بالطابق الثاني بحي الياسمين عمارة
الياسمين أالرقم  23200 - 5الفقيه
بن صالح املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1283
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شقة بالطابق الثاني بحي الياسمين
عمارة الياسمين أالرقم 23200 - 5
الفقيه بن صالح املغرب» إلى «شارع
عالل بن عبد هللا الشقة رقم 32
فضاء بالدي الطابق الرابع 23200 -
الفقيه بن صالح املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
 25أكتوبر  2022تحت رقم .262
244I
N2M CONSEIL-SARL

MELAZONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC
 MELAZONEشركة ذات املسؤولية
املحدودة

21171

األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي علي الشريف رقم  13الطابق ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح الدين مجعيط
االول  62000 -الناضور املغرب
عنوانه(ا) حي اوالد ابراهيم اقامة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
ايمن شقة  62000 12الناضور
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  :املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
24805
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في االبتدائية بالناضور بتاريخ 19
 23شتنبر  2022تم إعداد القانون أكتوبر  2022تحت رقم .4611
245I
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
N2M CONSEIL-SARL
شكل الشركة  :شركة ذات
BOUBSI CAR
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
حل شركة
.MELAZONE
N2M CONSEIL-SARL
غرض الشركة بإيجاز  :زراعة,
AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
تصدير واستيراد التبغ الخام -
ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
تصنيع ,استيراد ,تصدير وتوزيع التبغ
MAROC
املصنع  -االستيراد و التصدير.
 BOUBSI CARشركة ذات مسؤلية
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
موالي علي الشريف رقم  13الطابق
طور التصفية)
االول  62000 -الناضور املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املدة التي تأسست من أجلها املسيرة رقم  1الطابق االول ميضار
الشركة  99 :سنة.
الدريوش  62253 -الدريوش املغرب.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
حل شركة
درهم ،مقسم كالتالي:
رقم التقييد في السجل التجاري
السيد صالح الدين مجعيط
.9431
 340 :حصة بقيمة  100درهم
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
للحصة.
املؤرخ في  05شتنبر  2022تقرر حل
السيد محمد مجعيط  330 :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
الشريك الوحيد  BOUBSI CARمبلغ
السيد سمير سوطو  330 :حصة رأسمالها  500.000درهم وعنوان
بقيمة  100درهم للحصة.
مقرها اإلجتماعي شارع املسيرة رقم
األسماء الشخصية والعائلية  1الطابق االول ميضار الدريوش -
وصفات ومواطن الشركاء :
 62253الدريوش املغرب نتيجة ل :
السيد صالح الدين مجعيط انتهاء الغرض من الشركة.
عنوانه(ا) حي اوالد ابراهيم اقامة
و حدد مقر التصفية ب شارع
ايمن شقة  62000 12الناضور املسيرة رقم  1الطابق االول ميضار
املغرب.
الدريوش  62253 -الدريوش املغرب.
السيد محمد مجعيط عنوانه(ا)
و عين:
شارع املسيرة رقم 62000 608
السيد(ة) ابراهيم البوب�سي و
الناضور املغرب.
عنوانه(ا) دوار كدية الديب ميضار
السيد سمير سوطو عنوانه(ا)  62253الدريوش املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
هولندا  1069امستردام هولندا.

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
االبتدائية بالناضور بتاريخ 05
أكتوبر  2022تحت رقم .4515
246I
LE MONOPOLE

أفريكاوى
إعالن متعدد القرارات

أفريكاوى
شركة محدودة املسؤولية رأسمالها
 200.000درهم
املقراالجتماعي  :الدارالبيضاء،
طريق  110كلم  11500شارع
شفشاوني تجزئة ڭزارالحي الصناعي
سيدي البرنو�صي رقم  316طابق 4
محل 7
 )1الجمعية العامة الغير العادية
للشركاء قررت بتاريخ 18/08/2022
باألخص:
 أخذ بعين االعتبار بيع 1000حصة اجتماعية من قيمة  100درهم
للحصة من السيد حنين أنس لفائدة
السيد اسميرس محمد ياسر بتاريخ
.18/08/2022
 أخذ بعين االعتبار من بعد هذا البيع أن السيد اسميرس محمد
ياسر أصبح شريكا وحيدا للشركة
مالكا وحده  2000حصة اجتماعية
من قيمة  100درهم للحصة مكونة
لرأسمال الشركة.
 تحويل شكل الشركة منشركة محدودة املسؤولية إلى شركة
محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
 )2أنجز الوضع القانوني بكتابة
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ  19/10/2022تحت
رقم .841986
مقتطف من اجل االشهار
247I

N2M CONSEIL-SARL

STRATISARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC
 STRATISARKشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايلو
 38رقم  33املطاراوندا 62000 -
الناضور املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.16985
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 STRATISARKمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي ايلو  38رقم  33املطار
اوندا   62000 -الناضور املغرب
نتيجة ل  :انتهاء الغرض من الشركة.
و حدد مقر التصفية ب ايلو
 38رقم  33املطار اوندا  62000 -
الناضور املغرب.
و عين:
السيد(ة) رمسيس الخضر و
عنوانه(ا) حي لعرا�صي تجزئة الفيالت
رقم  62000 56الناضور املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 17
أكتوبر  2022تحت رقم .4581
248I
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STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA
املدة التي تأسست من أجلها
MYLIFESTYLE
الشركة  99 :سنة.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
مبلغ رأسمال الشركة60.000 :
الشريك الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:
تأسيس شركة
السيدة إيفرات ميريام كلير 600 :
STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
CHARAKA
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
AV YAKOUB EL MANSOUR
السيدة إيفرات ميريام كلير
RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE
عنوانه(ا)  1زنقة جنرال ليكليرك
B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 67700 GUELIZ MARRAKECH، 40000،سانت جين سافيرن فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
marrakech maroc
 MYLIFESTYLEشركة ذات مسؤلية ومواطن مسيري الشركة:
السيد إيفرات ميريام كلير
محدودة ذات الشريك الوحيد
عنوانه(ا)  1زنقة جنرال ليكليرك
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
االعمال زينيت زنقة مسلم تجزئة  67700سانت جين سافيرن فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بوكارالطابق الثالث شقة رقم 14
باب دكالة  40000 -مراكش املغرب التجارية بمراكش بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .140917
تأسيس شركة ذات مسؤلية
249I
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING
130245
FOOD PLAZA
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
إعالن متعدد القرارات
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
& ALPHAIZ CONSULTING
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
ENGINEERING
محدودة ذات الشريك الوحيد
TANGER TANGER، 90000،
باملميزات التالية:
TANGER MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات
« FOOD PLAZAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد.
الوحيد»
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :محمد السادس  ،سكن األندلس
.MYLIFESTYLE
رقم  2و  90000 - ، 53طنجة
غرض الشركة بإيجاز  :بيالت
املغرب.
متخصص في إعادة التأهيل البدني
«إعالن متعدد القرارات»
إدارة وتشغيل الصاالت الرياضية رقم التقييد في السجل التجاري:
واللياقة البدنية التي تقدم أنشطة
.55493
اللياقة البدنية.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تشغيل وإدارة مراكز اللياقة املؤرخ في  19شتنبر 2022
والعافية واالسترخاء والعناية
تم اتخاذ القرارات التالية:
بالجسم.
قرار رقم  :01الذي ينص على
عنوان املقر االجتماعي  :مركز مايلي :قرر املساهم الوحيد زيادة
االعمال زينيت زنقة مسلم تجزئة رأس مال الشركة من عشرة آالف
بوكار الطابق الثالث شقة رقم  14درهم ( 10،000.00درهم) إلى
باب دكالة  40000 -مراكش املغرب .خمسة ماليين وستمائة وأربعين

الجريدة الرسمية
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ألف ( 5،640،000.00درهم) أي
بزيادة خمسة ماليين وستمائة
وثالثين ألف درهم (5،630،000.00
درهم) يتم االكتتاب بتضمين الذمم
املدينة املسجلة في الحساب الجاري
املرتبط بالدائن بمبلغ خمسة
ماليين وستمائة وثالثين ألف درهم
( 5،630،000.00درهم) ليصبح
خمسة ماليين وستمائة وأربعين ألف
درهم ( 5،640،000.00درهم).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تم تحديد رأس املال بمبلغ خمسة
ماليين وستمائة وأربعين ألف درهم
( 5،640،000.00درهم)  ،مقسمة
إلى ستة وخمسين ألف وأربعمائة
( )56،400سهم  ،بواقع مائة
( )100درهم لكل منها  ،مرقمة من
 1إلى  56،400ومخصصة .بالكامل
للمساهم الوحيد ADLANI JALAL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13أكتوبر
 2022تحت رقم .258269
250I
ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

HINCOL GZENAYA
إعالن متعدد القرارات

قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :يقرر املساهم الوحيد زيادة
رأس مال الشركة من مليون وأربعمائة
وستين ألف ( )1،460،000.00إلى
ستة ماليين ( 6،000،000.00درهم)
 ،أي بزيادة أربعة ماليين وخمسمائة
وأربعين ألف درهم (4،540،000.00
درهم) إلى أن يتم االكتتاب بتضمين
الذمم املدينة املسجلة في الحساب
الجاري املرتبط بالدائن بمبلغ أربعة
ماليين وخمسمائة وأربعين ألف درهم
( 4،540،000.00درهم) ليصبح ستة
ماليين ( 6،000،000.00درهم).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تم تحديد رأس املال بمبلغ ستة
ماليين ( 6.000.000.00درهم) ،
مقسم إلى ستين ألف ( )60.000سهم
بواحد مائة ( )100درهم لكل منها ،
مرقمة من  1إلى  60.000ومخصصة
بالكامل للشريك الوحيد محمد
السوتوتي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  05أكتوبر
 2022تحت رقم ..258038
251I
SOCOGESE

SOCIETE RIAD AL
FOUTOUH

& ALPHAIZ CONSULTING
ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
TANGER TANGER، 90000،
تعيين مراقبي الحسابات
TANGER MAROC
SOCOGESE
« HINCOL GZENAYAشركة ذات شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
الوحيد»
« SOCIETE RIAD AL FOUTOUH
وعنوان مقرها االجتماعي :املنطقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة «
الصناعية اجزناية قطعة - 169
وعنوان مقرها االجتماعي 6 :و 8
 90000طنجة املغرب.
 Allée de Persée - 20000الدار
«إعالن متعدد القرارات»
البيضاء املغرب.
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
«تعيين مراقبي الحسابات»
. 84157
رقم التقييد في السجل التجاري:
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
.126691
املؤرخ في  20شتنبر 2022
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30يونيو 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:

21173

تقرر تعيين مراقبي الحسابات
خالل السنوات املالية التالية:
.2022-2023-2024
األشخاص الطبيعيون:
السيد(ة) سالوي عزالعرب
بصفته(ا) خبير محاسب والكائن
عنوانه(ا) ب :فاس  30000فاس
املغرب
األشخاص املعنويون:
« CHIZAUDITINGشركة ذات
الشركة املدنية املهنية للمحاماة «بكو�شي و حب�شي»
املسؤولية املحدودة»  بصفتها مدقق
EUROPE CUISINE
الحسابات والكائن مقرها االجتماعي
LAAYOUNE
ب :عمارة  46شقة  12حي النخيل شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
زواغة العليا 30000 ،فاس املغرب
الشريك الوحيد
واملسجلة بالسجل التجاري تحت
تأسيس شركة
رقم.53005 :
الشركة املدنية املهنية للمحاماة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
«بكو�شي و حب�شي»
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 6زنقة الفرابي ،شارع الراشدي،
 11غشت  2022تحت رقم
إقامة توبقال ،الطابق الثاني،
كوتيي Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6
.2022/834318
Résidence Toubkal, 2ème étage، 252I
 ،20330الدارالبيضاء املغرب
إئتمانيات الدريوش
EUROPE CUISINE LAAYOUNE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
Société RODA HORTISOL
الشريك الوحيد
MARRUECOS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزية رقم
 ،707حي القدس ،طريق سمارة،
الشريك الوحيد
عمارة أوبركا  70020 -العيون
تفويت حصص
املغرب
إئتمانيات الدريوش
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شارع عالل بن عبد هللا رقم  48ص
محدودة ذات الشريك الوحيد
ب  ،92000 ،682العرائش املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
Société RODA HORTISOL
43473
 MARRUECOSشركة ذات مسؤلية
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 04
محدودة ذات الشريك الوحيد
مارس  2022تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
املغرب الجديد رقم  92000 - 2196محدودة ذات الشريك الوحيد
العرائش املغرب.
باملميزات التالية:
تفويت حصص
شكل الشركة  :شركة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
مسؤلية محدودة ذات الشريك
.4093
الوحيد.
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
املؤرخ في  19أكتوبر  2022تمت اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.EUROPE CUISINE LAAYOUNE
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) رودا لوبيز
خو�سي  400حصة اجتماعية من
أصل  400حصة لفائدة السيد (ة)
قاسم الزهيري بتاريخ  19أكتوبر
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .1109
253I
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غرض الشركة بإيجاز  :جميع
اعمال النجارة من الخشب واالملنيوم
واملعادن وغيرها.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزية
رقم  ،707حي القدس ،طريق سمارة،
عمارة أوبركا  70020 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة851.600 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 الشركة  : EURO PVCمساهماتعينية بقيمة  851.600درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة  EURO PVCعنوانه(ا)
زاوية شارع الدار البيضاء و شارع
سبتة ،م.ص .طاسيال  ،2الدشيرة
الجيهادية  80650إنزكان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حفيظ هكاك عنوانه(ا)
حي تيليال ،رقم  ،1801تيكيوين
 80652أكاديراملغرب
السيد عي�سى هكاك عنوانه(ا)
رقم ف  ،31الوفاق ،بنسركاو 80014
أكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .4803
254I
FISCALITY CONSULTING CENTER

SOMARTEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FISCALITY CONSULTING
CENTER
AV PRINCE MY ABDELLAH
AHLAM B IMM 38 3EME
ETAGE APPT 13 MARRAKECH
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc
 SOMARTEMشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 10.5
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.7199
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) طارق توامي
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
محمد امين طيطي بتاريخ  21أكتوبر
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .853
256I

طريق اسفي حربيل محل رقم 4
صندوق البريد رقم 40000 - 12821
مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.113173
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SOMARTEMمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي كلم  10.5طريق اسفي
حربيل محل رقم  4صندوق البريد
رقم  40000 - 12821مراكش املغرب
نتيجة ل  :صعوبات في التمويل.
و حدد مقر التصفية ب كلم 10.5
طريق اسفي حربيل محل رقم 4
مستامنة شامة
صندوق البريد رقم 40000 - 12821
ABRAJ NADOR
مراكش املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عين:
تأسيس شركة
السيد(ة) محمد بنجيمة و
مستامنة شامة
عنوانه(ا) تجزئة الكلية رقم 20
 40000مراكش املغرب كمصفي (ة) شارع املسيرة رقم  142الطابق االول
الناظور شارع املسيرة رقم 142
للشركة.
ل
الطابق االو الناظور،62000 ،
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
الناظور
على الصالحيات املخولة لهم محل
املغرب
املخابرة و محل تبليغ العقود و
 ABRAJ NADORشركة ذات
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر لعرا�صي الناظور  62000 -الناظور
 2022تحت رقم .140877
املغرب
255I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
H.T SMART
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
POINT.S.RECOUR
24809
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 27شتنبر  2022تم إعداد القانون
تفويت حصص
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
H.T SMART
املحدودة باملميزات التالية:
رقم  1537حي األمل خريبكة ،
شكل الشركة  :شركة ذات
 ،25000خريبكة املغرب
 POINT.S.RECOURشركة ذات املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
مسؤلية محدودة ذات الشريك
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ABRAJ :
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي موطنة.NADOR :
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
 279االنبعاث  IIIخريبكة 25000 -
عقاري
خريبكة املغرب.

بيع القطع االرضية املجهزة
التصديرو االستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
لعرا�صي الناظور  62000 -الناظور
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد القادري  340 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ازريوح رشيد  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد اسباعي سمير  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد رشيد القادري 34000 :
بقيمة  100درهم.
السيد ازريوح رشيد 33000 :
بقيمة  100درهم.
السيد اسباعي سمير 33000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد القادري عنوانه(ا)
حي لعرا�صي زنقة لوتس رقم 02
 62000الناظور املغرب.
السيد سمير اسباعي عنوانه(ا)
شارع االمير سيدي محمد رقم 18
الناظور  62000الناظور املغرب.
السيد ازريوح رشيد عنوانه(ا)
العنوان  04زنقة ميشال انج طابق
 2شقة  8حي راسين الدار البيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد القادري عنوانه(ا)
حي لعرا�صي زنقة لوتس رقم 02
 62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 17
أكتوبر  2022تحت رقم .4586
257I
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SOCURE TECHNOLOGY
COMPANY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

 ،بطريقة تسهل النشاط أو تعززه أو
تطوره .للشركة في املغرب والخارج.
عنوان املقراالجتماعي  144 :زنقة
محمد سميحة إقامة جوهرة محمد
سميحة طابق  6رقم 20500 - 35
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة كويزهي سون 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كويزهي سون عنوانه(ا)
الصين  10000الصين الصين.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كويزهي سون عنوانه(ا)
الصين  10000الصين الصين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843765
258I

SOFICODEX
 41زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني
و الثالث  ،درب عمر ،20032 ،الدار
البيضاء املغرب
SOCURE TECHNOLOGY
 COMPANYشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  144زنقة
محمد سميحة إقامة جوهرة محمد
سميحة طابق  6رقم 20500 - 35
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560175
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
CAFIGEC
باملميزات التالية:
SOCIETE DES FILS
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك EXPLOITANT DE CARRIERE
الوحيد.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إضافة تسمية تجارية أو شعار
تسمية الشركة متبوعة عند
CAFIGEC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
rue al, fourat 2éme etage 39
SOCURE
TECHNOLOGY
maarif 39 rue al, fourat 2éme
.COMPANY
etage maarif، 20100، casa
غرض الشركة بإيجاز :
maroc
التكنولوجيا الذكية  ،وتطوير
تكنولوجيا نظام الكمبيوتر SOCIETE DES FILS EXPLOITANT ،
« DE CARRIEREشركة ذات
وتكنولوجيا الشبكات  ،وتكنولوجيا
املسؤولية املحدودة»
املعلومات  ،واملعدات امليكانيكية
والكهربائية  ،وتطوير البرمجيات  ،وعنوان مقرها االجتماعي 5 :زنقة
شارل فيل شقة  14بيلفيدير-
وتعزيز التكنولوجيا  ،وتطوير العلوم
 20300الدارالبيضاء املغرب.
والتكنولوجيا  ،واملؤسسات األخرى.
وبشكل أعم  ،جميع املعامالت «إضافة تسمية تجارية أو شعار»
املالية والتجارية والصناعية واملنقولة رقم التقييد في السجل التجاري:
.257387
وغيراملنقولة املتعلقة بشكل مباشرأو
كليا أو ً
غيرمباشر ً ،
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
جزئيا  ،بواحدة أو
أخرى من املعامالت املشار إليها أعاله املؤرخ في  29شتنبر  2022تقرر
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الشركة:
رأسمال
مبلغ
إضافة شعارتجاري للشركة وهو:
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
DFEDEC
السيد الجنان هشام 1.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  25حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
أكتوبر  2022تحت رقم .843038
 259Iوصفات ومواطن الشركاء :
السيد الجنان هشام عنوانه(ا)
طريق الكوف انفا  20100الدار
CAFIGEC
البيضاء املغرب.
GUESTY HOME
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد الجنان هشام عنوانه(ا)
تأسيس شركة
طريق الكوف انفا  20100الدار
CAFIGEC
البيضاء املغرب
rue al, fourat 2éme etage 39
تم اإليداع القانوني باملحكمة
maarif 39 rue al, fourat 2éme
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
etage maarif، 20100، casa
أكتوبر  2022تحت رقم .843797
maroc
260I
 GUESTY HOMEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
PREMIUM FINANCE
الوحيد
LITTLE LUXURY
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
مرس السلطان شقة رقم  3الطابق
الشريك الوحيد
االول  20100 -الدارالبيضاء املغرب
تحويل املقراالجتماعي للشركة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
PREMIUM FINANCE
APPARTEMENT N° 7
محدودة ذات الشريك الوحيد
IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
رقم التقييد في السجل التجاري :
SGT LEVET ET FERKLE
560213
MARRAKECH. ، 40000،
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
MARRAKECH MAROC
 30شتنبر  2022تم إعداد القانون
 LITTLE LUXURYشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي  52شارع
موالي رشيد شقة رقم  7الطابق
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الرابع جليز 40000مراكش املغرب.
الوحيد.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
تسمية الشركة متبوعة عند
رقم التقييد في السجل التجاري
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.122129
.GUESTY HOME
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة املؤرخ في  11أكتوبر  2022تم تحويل
اإليجارات و سينديك..
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع « 52شارع موالي رشيد شقة رقم 7
مرس السلطان شقة رقم  3الطابق الطابق الرابع جليز   40000مراكش
االول  20100 -الدارالبيضاء املغرب .املغرب»  إلى «شقة رقم  3الطابق
املدة التي تأسست من أجلها الثاني رقم  951تجزئة املسار طريق
آسفي  40000 -مراكش املغرب».
الشركة  99 :سنة.
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السيد شايب عبد الرحمان
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر عنوانه(ا) زنقة االمام الترميذي فيال
 90006 34طنجة املغرب.
 2022تحت رقم .140822
السيد الكمبوري عبد السالم
261I
عنوانه(ا) حي الزاودية زنقة الشهيد
cabinet fiduciaire jalal
السوني محمد رقم 90002 11
شركة نيارهاوس ش.ذ.م.م
طنجة املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
cabinet fiduciaire jalal
السيد شايب عبد الرحمان
rue
khalid ibn el walid n)5 30
عنوانه(ا) زنقة االمام الترميذي فيال
 90006 34 tanger tanger، 90000، tangerطنجة املغرب
maroc
السيد الكمبوري عبد السالم
شركة نيارهاوس ش.ذ.م.م شركة عنوانه(ا) حي الزاودية زنقة الشهيد
ذات املسؤولية املحدودة
السوني محمد رقم 90002 11
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
طنجة املغرب
اوركواي رقم  20طنجة 90000
تم اإليداع القانوني باملحكمة
طنجة املغرب
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2022تحت رقم .258801
املحدودة
262I
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
AAMAR CONSULTING
131681
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
GLOW CLINIC
 05أكتوبر  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
AAMAR CONSULTING
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira
، 70000، LAAYOUNE MAROC
املسؤولية املحدودة.
 GLOW CLINICشركة ذات
تسمية الشركة متبوعة عند
املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح
نيارهاوس ش.ذ.م.م.
غرض الشركة بإيجاز  :الترويج رقم  17عمارة ادرارمحج محمد - 6
 70000العيون املغرب
للعقار.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
اوركواي رقم  20طنجة 90000
رقم التقييد في السجل التجاري :
طنجة املغرب.
43565
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 24 100.000 :أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد شايب عبد الرحمان  500 :املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد الكمبوري عبد السالم  :املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
 500حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصرتسميتها GLOW :
.CLINIC
وصفات ومواطن الشركاء :

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

غرض الشركة بإيجاز  :صالون
التجميل
بيع مواد التجميل و العطور
التدليك و عدة خدمات.
عنوان املقر االجتماعي  :حي الفتح
رقم  17عمارة ادرار محج محمد - 6
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بوخليص فتيحة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة مو�سي صفاء  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بوخليص فتيحة
عنوانه(ا) اقامة باب السالم عمارة د
رقم  27223 3داربوعزة املغرب.
السيدة مو�سي صفاء عنوانه(ا)
حي موالي رشيد مجموعة ج رقم 111
 70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بوخليص فتيحة
عنوانه(ا) اقامة باب السالم عمارة د
رقم  27223 3داربوعزة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .3173/2022
263I
SOCIETE RKF CONSULTING

cafsool

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

SOCIETE RKF CONSULTING
LOT MOULIN IDRISSIA 13
ATLAS ET 5 BUREAU 23 ،
30000، FES MAROC
 cafsoolشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
بوشيبة الغف�صي تاونات 30000 -
تاونات املغرب.

تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1739
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01نونبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من «حي بوشيبة الغف�صي تاونات
  30000تاونات املغرب»  إلى «حيزريقه حط الغف�صي تاونات 30000 -
تاونات املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  15دجنبر
 2021تحت رقم .653
264I
روينداب أكسسوار

مجموعة مدارس الجوذة
العلمية

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

روينداب أكسسوار
 61شارع اللة الياقوت الطابق 2
رقم  ،20250 ، 62الدارالبيضاء
املغرب
مجموعة مدارس الجوذة العلمية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ليساسفة
اقامة الزيتون رقم 20000 - 19
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.303039
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد مجموعة مدارس
الجوذة العلمية مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي ليساسفة اقامة الزيتون
رقم  20000 - 19الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :غياب معامالت.
و حدد مقرالتصفية ب ليساسفة
اقامة الزيتون رقم  20000 - 19الدار
البيضاء املغرب.
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و عين:
السيد(ة) عبد الواحد بوسحابة
و عنوانه(ا) ليساسفة اقامة الزيتون
رقم  20000 19الدارالبيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :عبد
الواحد بوسحابة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .843924
265I
zarkal & associés

Audit Nearshore Services

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zarkal & associés
 131شارع عبد املومن الطابق  6رقم
 ،20100 ، 22الدارالبيضاء املغرب
 Audit Nearshore Servicesشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي نرشور
 ,1100 ,1شارع القدس ,سيدي
معروف 20520 - ،الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
560269
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Audit :
.Nearshore Services

غرض الشركة بإيجاز  :إنجاز
جميع خدمات ،مهمات و أعمال
التدقيق الخارجي.
عنوان املقر االجتماعي  :نرشور
 ,1100 ,1شارع القدس ,سيدي
معروف 20520 - ،الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة PKF Audit : 1.000
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة  PKF Auditعنوانه(ا)
 ,37شارع أنفرس  1130لوكسمبورغ
لوكسمبورغ.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جان ألفونس إرنست
مديرناش عنوانه(ا)  ,37شارع أنفرس
 1130لوكسمبورغ لوكسمبورغ
السيدة غيتة باكيلي رقيب
عنوانه(ا) ,11زنقة النغدوك 37525
تاالنغ فرنسا
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ -
تحت رقم .-
266I
LK CONSULTING SARL

SUPPORT GLASS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45
الطابق الثاث رقم  18تطوان ،
 ،93000تطوان املغرب
 SUPPORT GLASSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
سبتة املحنش  2رقم  101الشطر
الثاني تطوان  93000 -تطوان
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
32341
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SUPPORT GLASS
غرض الشركة بإيجاز  :استراد و
تصديرالزجاج.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
سبتة املحنش  2رقم  101الشطر
الثاني تطوان  93000 -تطوان
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ارديم سليم  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ارديم سليم عنوانه(ا)
االرا�ضي املنخفضة  0000االرا�ضي
املنخفضة االرا�ضي املنخفضة.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ارديم سليم عنوانه(ا)
االرا�ضي املنخفضة  0000الرا�ضي
املنخفضة الرا�ضي املنخفضة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  20أكتوبر
 2022تحت رقم .2139
267I

21177
Société somicoc

شركة هاماطيل

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

Société somicoc
Rue Abbas mssadi appt 2 VN
Fes، 30000، Fes Maroc
شركة هاماطيل شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1
شارع محمد الوكيلي م.ج 30000 -
فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.19951
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 400.000درهم» أي من «100.000
درهم»  إلى « 500.000درهم»  عن
طريق  :رفع القيمة اإلسمية لألسهم
املوجودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .4451
268I
N2M CONSEIL-SARL

ORIENTAL AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

N2M CONSEIL-SARL
AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC
 ORIENTAL AUTOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
الريغوالريس زنقة  210رقم - 6
 62000الناضور املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.17857
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11أكتوبر  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
التجارة.
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املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
«إعالن متعدد القرارات»
االبتدائية بالناضور بتاريخ 19
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
أكتوبر  2022تحت رقم .4610
.299
269I
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
FINCOSA MARRAKECH
املؤرخ في  08أكتوبر 2022
KSAR MOGADOR
تم اتخاذ القرارات التالية:
تعيين رئيس مجلس اإلدارة
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
FINCOSA MARRAKECH
تجديد مدة تعيين مراقبي الحسابات
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة للسنة املالية املمتدة من  2022الى
رقية عمارة  180بلوك  Bالطابق
2024
االول الشقة  ،40000 ، 7مراكش
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
املغرب
تجديد مدة مكتب مجلس االدارة
« KSAR MOGADORشركة
ملدة ثالث سنوات
املساهمة»
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 2
النظام األسا�سي التالية:
زنقة ابن بطوطة  44000 -الصويرة
بند رقم :.الذي ينص على مايلي.:
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
«تعيين رئيس مجلس اإلدارة»
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 27
رقم التقييد في السجل التجاري :أكتوبر  2022تحت رقم .419
.299
271I
في إطار الجمع العام اإلداري
CABINET CBA SARL
املؤرخ في  11أكتوبر  2022تقرر تعيين
BIBANES
السيد ازوالي دافيد رئيسا ملجلس
إعالن متعدد القرارات
إدارة شركة KSAR MOGADOR
CABINET CBA SARL
بتاريخ 11 :أكتوبر 2022
 27زنقة بابوم ،طابق  ،3شارع
وتتمثل الصالحيات املخولة له
فيما يلي :تسييىر الشركة و رئاسة محمد الخامس  ،20250 ،الدار
البيضاء املغرب
مجلس ادارة الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة « BIBANESشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 27
وعنوان مقرها االجتماعي 190 :شارع
أكتوبر  2022تحت رقم .419
 270Iانفا الدارالبيضاء  20013 -الدار
البيضاء املغرب.
FINCOSA MARRAKECH
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
KSAR MOGADOR
إعالن متعدد القرارات
.119301
FINCOSA MARRAKECH
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة املؤرخ في  05شتنبر 2022
رقية عمارة  180بلوك  Bالطابق
تم اتخاذ القرارات التالية:
االول الشقة  ،40000 ، 7مراكش
قرار رقم  :01الذي ينص على
املغرب
مايلي :تفويت السيد عمرالسقاط
« KSAR MOGADORشركة
الحامل للبطاقة الوطنية رقم
املساهمة»
 B413161ل 510حصة كتالي 173 :
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 2
حصة لسيدة عالية السقاط الحاملة
زنقة ابن بطوطة  44000 -الصويرة للبطاقة الوطنية رقم BE841067.
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 173حصة لسيدة كميليا السقاط
الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
 .BE809056و 160حصة لسيدة
زينة السقاط الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم .BE877010
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تفويت السيدة مارية السقاط
الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
 B430919ل 10حصص لسيدة
كميليا السقاط الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم : .BE809056
قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي :ابقاء السيد عمر السقاط
كمسيروحيد مع حق االستنفاع.
قرار رقم  :04الذي ينص على
مايلي :تحويل املقر االجتماعي من
 190شارع انفا الدار البيضاء ،الى
تجزئة سندباد  2 164عين دياب
تحت ار�ضي عمارة رقم ،164الدار
البيضاء.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :05الذي ينص على مايلي:
تحويل املقراالجتماعي من  190شارع
انفا الدارالبيضاء ،الى تجزئة سندباد
 2 164عين دياب تحت ار�ضي عمارة
رقم ،164الدارالبيضاء.
بند رقم  :06الذي ينص على
مايلي :الشركاء الثالث السيدة عالية
السقاط ،السيدة كميليا السقاط
والسيدة زينة السقاط مساهمون
بتساوي ب  1.000حصة.
بند رقم  :07الذي ينص على مايلي:
رأس مال الشركة محدد في 100.000
درهم منسوب إلى السيدات عالية
السقاط ،كميليا السقاط و زينة
السقاط بدون انتفاع وسيد عمر
السقاط بالنتفاع فقط.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .843121
272I

THALAL CONSULTANTS

UNLIMITED MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS
N° 23 RUE TARIK BNOU
ZIAD APPT N°8 GUELIZ
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
UNLIMITED MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
مسلم  ،تجزئة بوكار ،سنترزينيت
بزنس الطابق الخامس باب - 25
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
130091
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 06
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.UNLIMITED MARRAKECH
غرض الشركة بإيجاز  :مطور
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
مسلم  ،تجزئة بوكار  ،سنتر زينيت
بزنس الطابق الخامس باب - 25
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد دفيد نيتو  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة دونيا شوقي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة دفيد نيتو عنوانه(ا)
املكيس ،الفيال رقم  24طريق
ورزازات  40000مراكش املغرب.
السيدة دونيا شوقي عنوانه(ا)

الجريدة الرسمية
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حي الهنا  2رقم  43000 - 2060قلعة
السراغنة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد دفيد نيتو عنوانه(ا)
املكيس ،الفيال رقم  24طريق
ورزازات  40000مراكش املغرب
السيدة دونيا شوقي عنوانه(ا)
حي الهنا  2رقم  43000 2060قلعة
السراغنة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .140748
273I
fidact

BERGERAC TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidact
رقم  22بلوك  Eحي السالم ،
 ،14200سيدي سلمان املغرب
 BERGERAC TRANSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبد العزيزإقامة موالي عبد
العزيزرقم  14000 - 04القنيطرة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
67067
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 11
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BERGERAC TRANS

غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لحساب الغيروطنيا و دوليا.
عنوان املقر االجتماعي  59 :شارع
موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد
العزيز رقم  14000 - 04القنيطرة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بنعي�سى طيبة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنعي�سى طيبة عنوانه(ا)
دار بالعامري  ،املركز  14200سيدي
سليمان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنعي�سى طيبة عنوانه(ا)
دار بالعامري ،املركز  14200سيدي
سليمان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ
 26أكتوبر  2022تحت رقم
.4241/2022
274I
سيكوجيس شمم

CAFE RESTAURANT
L›AIGLE BLEU sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

سيكوجيس شمم
 98شارع عبد الكريم الخطابي ،
 ،32000الحسيمة املغرب
CAFE RESTAURANT L›AIGLE
 BLEU sarlشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
ميرادور األسفل  32000 -الحسيمة
املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.1187

21179

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29شتنبر  2022تقرر حل
CAFE RESTAURANT L’AIGLE
 BLEU sarlشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
ميرادور األسفل  32000 -الحسيمة
املغرب نتيجة القتصدي.
و عين:
السيد(ة) عز الدين أوخيار و
عنوانه(ا)  4شارع عالل بن عبد هللا
 32000الحسيمة املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  29شتنبر  2022وفي حي
ميرادور األسفل  32000 -الحسيمة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 14
أكتوبر  2022تحت رقم .262
275I

فرح  6الطابق االر�ضي ايموزار كندر
صفرو  31000 -صفرو املغرب نتيجة
لحل مسبق.
و عين:
السيد(ة) مصطفى لزراك و
عنوانه(ا) حي اللة عربية ايموزار
كندر صفرو  31000صفرو املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  31أكتوبر  2022وفي فرح 6
الطابق االر�ضي ايموزار كندر صفرو
  31000صفرو املغرب.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .226/22
276I
FIDUCIAIRE BM-COMPTA

GROUPE S.H TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

SAVOIR EXPERT

تأسيس شركة

BARAE MINI MARKET

FIDUCIAIRE BM-COMPTA
شارع محمد الخامس عمارة 84
مكتب رقم  ،90000 ، 22طنجة
املغرب
 GROUPE S.H TRANSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قيسارية
وادي الذهب شارع زرياب املحل رقم
 9طنجة  90000 -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
55999
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2012تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAVOIR EXPERT
N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
VILLE NOUVELLE ، 31000،
SEFROU MAROC
 BARAE MINI MARKETشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :فرح 6
الطابق االر�ضي ايموزاركندرصفرو
  31000صفرو املغرب.قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.3073
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  31أكتوبر  2022تقرر
حل  BARAE MINI MARKETشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي

الجريدة الرسمية

21180

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GROUPE S.H TRANS
غرض الشركة بإيجاز  - :النقل
الوطني و الدولي للبضائع.
االستيراد و التصدير لكل املوادو آليات.
 كراء جميع أجهزة النقل.عنوان املقر االجتماعي  :قيسارية
وادي الذهب شارع زرياب املحل رقم
 9طنجة  90000 -طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة60.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام السباعي 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام السباعي عنوانه(ا)
شارع هارون الرشيد عمارة  58طابق
 2الشقة  90000 7طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام السباعي عنوانه(ا)
شارع هارون الرشيد عمارة  58طابق
 2الشقة  90000 7طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  03غشت
 2012تحت رقم .3416
277I
ADVISORIS

I REGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ADVISORIS
Quartier des hôpitaux,
N°5 avenue des pléiades
résidence IMRANE RDC APPT
B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC
 I REGIEشركة ذات املسؤولية
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  14شارع
لوسيرن إقامة لطيفة  ،الطابق األول
املكاتب رقم  3حي املستشفيات
الدارالبيضاء  20503الدارالبيضاء
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.468851
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عادل تامر
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) يوسف
الوادي بتاريخ  20شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .842582
278I
FIDUCIAIRE ZOHOUR

STE UNIVERS WATER SAIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR
AVENUE ISMILIA 103 BIS
ZOHOUR 1، 300060، FES
MAROC
STE UNIVERS WATER SAIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 20
 Eتجزئة املنزه سايس طريق سيدي
حرازم فاس  30060 -فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.56823
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20أكتوبر  2022تقرر حل
 STE UNIVERS WATER SAISشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  20.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 20
 Eتجزئة املنزه سايس طريق سيدي
حرازم فاس  30060 -فاس املغرب

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

نتيجة لعدم تحقيق الهدف الدي
تأسست من أجله الشركة.
و عين:
السيد(ة) بدر الندري و عنوانه(ا)
رقم  E 20تجزئة املنزه سايس طريق
سيدي حرازم فاس  30600فاس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  20أكتوبر  2022وفي رقم 20
 Eتجزئة املنزه سايس طريق سيدي
حرازم فاس  30060 -فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .4420/2022
279I
املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

ERRMILI AGRICULTURE
BIOLOGIQUE SARL/AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

املستامنة الشرقية لتقنيات
املحاسبة
شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم
 18مكرر الطابق الثاني رقم ، 7
 ،60000وجدة املغرب
ERRMILI AGRICULTURE
 BIOLOGIQUE SARL/AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :طريق
مغنية تجزئة لعلج زنقة رجب رقم
 11وجدة  6000 -وجدة املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.33849
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  27شتنبر  2022تقرر
حل ERRMILI AGRICULTURE
 BIOLOGIQUE SARL/AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
مغنية تجزئة لعلج زنقة رجب رقم 11
وجدة  6000 -وجدة املغرب نتيجة
الزمة القطاع.

و عين:
السيد(ة) نورالدين الرميلي و
عنوانه(ا) شارع محمد الخامس غار
البارود زنقة ابوالحناء رقم  20وجدة
 60000وجدة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  27شتنبر  2022وفي طريق
مغنية تجزئة لعلج زنقة رجب رقم 11
وجدة  60000 -وجدة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .1682
280I
soulinad.consult

TAOUFIKCRONO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

soulinad.consult
الطابق اآلول شارع االمام البصيري
الزنقة  645الرقم  2مكرر ،20000 ،
البيضاء املغرب
 TAOUFIKCRONOشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الجعافرة جماعة موالي عبد هللا -
 24000الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
19929
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TAOUFIKCRONO
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غرض الشركة بإيجاز  :مركز
تجميع ومراقبة تاكوغراف  -تركيب
التاكوجرافات وأدوات القياس
املنظمة
تركيب والتحكم في تاكوغرافات
.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
الجعافرة جماعة موالي عبد هللا -
 24000الجديدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سالمي توفيق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سالمي توفيق عنوانه(ا)
الرقم  15الزنقة 24000 565
الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سالمي توفيق عنوانه(ا)
الرقم  15الزنقة 24000 565
الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .29329
281I
AVIS DE CONSTITUTION

أناضيف كونساي

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AVIS DE CONSTITUTION
N 166, LOT CHAHDIA ETG 2 EL
OULFA ، 20220، CASABLANCA
MAROC
أناضيف كونساي شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  166اقامة
الشهدية الطابق الثاني األلفة -
 20220الدارالبيضاء املغرب

الجريدة الرسمية

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
548269
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
أناضيف كونساي.
غرض الشركة بإيجاز  :مشورة
ودعم اإلدارة.
تأسيس الشركات
تقديم كافة الخدمات املالزمة
لهذا النشاط وعلى وجه الخصوص:
خدمات السكرتارية واملحاسبة
والخدمات القانونية والضريبية
وتكنولوجيا املعلومات وخدمات
االتصاالت.
االستشارات في التنظيم والتسويق
والتمويل.
املساعدة وتقديم الخدمات في
مجاالت إدارة األعمال وإدارة األعمال.
تنظيم وتنشيط الدورات
التدريبية والندوات واملؤتمرات
لجميع أنواع الجمهور..
عنوان املقر االجتماعي 166 :
اقامة الشهدية الطابق الثاني األلفة
  20220الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عي�سى أناضيف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عي�سى أناضيف عنوانه(ا)
حي القدس  01رقم 47900 229
زاكورة املغرب.

21181

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عي�سى أناضيف عنوانه(ا)
حي القدس  01رقم 47900 229
زاكورة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
يونيو  2022تحت رقم .829306
282I
ETS VERIF CABINET COMPTABLE

Sté Cerfs.Blancs Security
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد بلقا�ضي سيدي عبد
هللا  500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد زروك البالوي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بلقا�ضي سيدي عبد هللا
عنوانه(ا) حي السالم  2بلوك د رقم
 39السمارة  72000السمارة املغرب.
السيد زروك البالوي عنوانه(ا)
زنقة أحمد سالم ولد أفريط رقم 27
السمارة  72000السمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلقا�ضي سيدي عبد هللا
عنوانه(ا) حي السالم  2بلوك د رقم
 39السمارة  72000السمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  27يناير
 2022تحت رقم .23/2022
283I

ETS VERIF CABINET
COMPTABLE
AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC
 Sté Cerfs.Blancs Securityشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم
 4بلوك 1رقم  09مكرر السمارة -
 72000السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
موثق
رقم التقييد في السجل التجاري :
«الشركة نورتن ريال أسطيت
2595
ديفلوبمانت»
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشركة ذات املسؤولية
 25يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
إعالن متعدد القرارات
شكل الشركة  :شركة ذات
موثق
املسؤولية املحدودة.
شارع أبي الدرداء اقامة بشرى
تسمية الشركة متبوعة عند الطابق األول مكتب رقم  16ساحة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  Sté :األمم طنجة شارع أبي الدرداء اقامة
.Cerfs.Blancs Security
بشرى الطابق األول مكتب رقم 16
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
ساحة األمم طنجة ،90000 ،طنجة
الحراسة و خدمات أخرى.
املغرب
عنوان املقراالجتماعي  :حي السالم
«الشركة نورتن ريال أسطيت
 4بلوك 1رقم  09مكرر السمارة -
ديفلوبمانت»
 72000السمارة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الشركة ذات املسؤولية املحدودة
الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة.
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
ذات الشريك الوحيد»
درهم ،مقسم كالتالي:

21182

الجريدة الرسمية

وعنوان مقرها االجتماعي :طنجة الرزيني معين مسير الشركة ،والسيد
حسنونة زنقة موالي ادريس عمارة كريم سرحان الحامل لبطاقة
موالي ادريس  3الطابق األول رقم التعريف الوطنية رقم ل ،150464
الساكن بطنجة ،زنقة موالي ادريس،
 22طنجة حسنونة زنقة موالي
إقامة موالي ادريس ،3رقم  .32عين
ادريس عمارة موالي ادريس 3
الطابق األول رقم  90000 22طنجة مسير للشركة غير شريك- .وبمحضر
تابع قدم السيد عبد السالم الرزيني
املغرب.
استقالته من تسيير الشركة ،قبلها
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري :منه الشريك الوحيد ومنحه االبراء
على تسييرها.
.30353
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
التجارية بطنجة بتاريخ  30شتنبر
املؤرخ في  30غشت  2022تم اتخاذ
 2022تحت رقم .10787
القرارات التالية:
284I
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في 16
Laanab shop
و 30غشت  ،2022وهب السادة
لعنب شوب
والسيدات :كريم الرزيني  250حصة شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
وعبد السالم الرزيني  250حصة
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
ونادية الرزيني  125حصة وعنبر
Laanab shop
الرزيني  125حصة ،أي ما مجموعه
 750حصة من رأسمال الشركة حي املجاعرة قرية تاونات ،34500 ،
قرية با محمد تاونات املغرب
املذكورة وذلك لفائدة أخيهم السيد
يونس الرزيني املالك أصال ل  250لعنب شوب شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
حصة ،ونتيجة لذلك أصبح مالكا
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
لجميع حصص الشركة والبالغة
املجاعرة قرية تاونات  34500 -قرية
 1000حصة .وبناءا عليه فان
با محمد املغرب
الشركة تبقى قائمة حيث أصبح
تأسيس شركة ذات مسؤلية
السيد يونس الرزيني :ابن عبد القادر
محدودة ذات الشريك الوحيد
وباتريسيا ،والحامل لبطاقة التعريف رقم التقييد في السجل التجاري :
الوطنية رقم ك ،208350و الساكن
2199
بأمراح الشلوح ،دار الورد ،رقم ،7
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
حي جامع املقراع بطنجة ،الشريك
 21أكتوبر  2022تم إعداد القانون
الوحيد .تعديل فصول الشركة- :
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
الفصل  :1الشركة أصبحت ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤولية محدودة الشريك الوحيد.
 الفصل  :2اسمها «الشركة نورتن باملميزات التالية:شكل الشركة  :شركة ذات
ريال أسطيت ديفلوبمانت» الشريك
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي :اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :لعنب
 الفصل  6و :7رأسمال الشركة شوب.غرض الشركة بإيجاز  :مقهى.
قدره  100000درهم مقسم الى
عنوان املقر االجتماعي  :حي
 1000حصة قيمتها  100درهم في
ملكية الشريك الوحيد السيد يونس املجاعرة قرية تاونات  34500 -قرية
الرزيني - .الفصل  :13السيد يونس با محمد املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس لعنب عنوانه(ا) حي
املجاعرة قرية تاونات  34500تاونات
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس لعنب عنوانه(ا) حي
املجاعرة قرية تاونات  34500تاونات
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .557
285I
املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

A 48

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

املستامنة الشرقية لتقنيات
املحاسبة
شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم
 18مكرر الطابق الثاني رقم ، 7
 ،60000وجدة املغرب
 A 48شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
املناررقم  163زنقة ابتهال حي
االندلس وجدة  6000 -وجدة
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.37043
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  11أكتوبر  2022تقرر حل
 A 48شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي تجزئة املنار رقم  163زنقة
ابتهال حي االندلس وجدة 6000 -
وجدة املغرب نتيجة الزمة القطاع.

و عين:
السيد(ة) عبد الرحمان باكاد
و عنوانه(ا) محج جون جوريس
 93500بونتان  93500باريس فرنسا
 93500باريس فرنسا كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  11أكتوبر  2022وفي تجزئة
املنار رقم  163زنقة ابتهال حي
االندلس وجدة  60000 -وجدة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .1666
286I
CABINET CBA SARL

OZAC IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

CABINET CBA SARL
 27زنقة بابوم ،طابق  ،3شارع
محمد الخامس  ،20250 ،الدار
البيضاء املغرب
« OZAC IMMOBILIERشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :ميدان
الروضاني  ،شارع طانطان  ،عمارة
لينا  ،الطابق الرابع  ،رقم - 51
 90090طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.36957
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تبرع السيد عمرالسقاط لوجه
هللا ٬بجميع حصصه  100حصة
على بناته الثالث السيدات ،عالية
السقاط ،كميليا السقاط و زينة
السقاط مع الحفاظ على االنتفاع
التام.
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :حق التصويت املمنوح للمنتفع
في جميع قرارات الجمع العام العادي
وغيرالعادي.
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قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي :تثبيت السيد عمر السقاط في
مهامه كمديروحيد للشركة.
قرار رقم  :04الذي ينص على
مايلي :اعتماد نظام اسا�سي جديد
لشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :06الذي ينص على
مايلي :الشركاء الثالث السيدة عالية
السقاط ،السيدة كميليا السقاط
والسيدة زينة السقاط مساهمون
بتساوي ب  1.000حصة.
بند رقم  :07الذي ينص على مايلي:
رأس مال الشركة محدد في 100.000
درهم منسوب إلى السيدات عالية
السقاط ،كميليا السقاط و زينة
السقاط بدون انتفاع والسيد عمر
السقاط بالنتفاع فقط.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  03أكتوبر
 2022تحت رقم .257939
287I
FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

ALQUIMAROC SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
avenue beethoven, immeuble
opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC
 ALQUIMAROC SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,14شارع
موالي إسماعيل ,إقامة موالي
إسماعيل الطابق الثالث رقم الشقة
 90000 - 9طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
131407

الجريدة الرسمية

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ALQUIMAROC SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :تهدف هذه
االشركة اساسا الى :
بيع وتأجير وتجميع وتركيب
معدات الهياكل املعدنية لسقاالت
صب الخرسانة وغيرها من األعمال
املتنوعة املرتبطة بها.
شراء دراسة التصميم وإدراك
وتصنيع جميع املواد واملنتجات
واملعدات الالزمة للشركة.
بصفة عامة جميع العمليات
التجارية ,املالية ,الصناعية والعقارية
التي تتعلق بصفة مباشرة باملواضيع
املشارإليها أعاله أوأي موضوع مشابه
له أو يمكنه املساهمة في النمو تحت
أي نوع لحساب الشركة الخاصة. .
عنوان املقر االجتماعي ,14 :
شارع موالي إسماعيل ,إقامة موالي
إسماعيل الطابق الثالث رقم الشقة
 90000 - 9طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد العمراني 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد العمراني عنوانه(ا)
كبيال  3ل  93200 5املضيق املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد العمراني عنوانه(ا)
كبيال  3ل  93200 5املضيق املغرب

21183

تم اإليداع القانوني باملحكمة لهم محل املخابرة و محل تبليغ
التجارية بطنجة بتاريخ  18أكتوبر العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية
 :ال صالحية املخولة لهم
 2022تحت رقم .258471
تم اإليداع القانوني باملحكمة
288I
التجارية بطنجة بتاريخ  18أكتوبر
FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 2022تحت رقم .258425
MAGHREB SHIPPING
289I

SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
avenue beethoven, immeuble
opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC
MAGHREB SHIPPING SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ,47شارع
يوسف ابن تاشفين إقامة الشهبة
ب 2مكتب رقم 90000 - 183
طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.60145
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15شتنبر  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد MAGHREB
 SHIPPING SARL AUمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  ,47شارع يوسف ابن
تاشفين إقامة الشهبة ب 2مكتب
رقم  90000 - 183طنجة املغرب
نتيجة ل  :نهاية االشغال.
و حدد مقر التصفية ب  47شارع
يوسف ابن تاشفين إقامة الشهبة
ب 2مكتب رقم  90000 - 183طنجة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) احمد الفضلي و
عنوانه(ا) زنقة العراق إقامة اينصا
الطابق الثاني رقم  90000 21طنجة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة

MOB&YAGO FOR BUILDING

MOB&YAGO FOR
BUILDING M&YFB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOB&YAGO FOR BUILDING
HAY CHAIBAT OLD ZAARIA
BENGUERIR ، 43150،
BENGUERIR MAROC
MOB&YAGO FOR BUILDING
 M&YFBشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الشعيبات اوالد الزعرية إبن جرير-
 43150إبن جريراملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3505
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
MOB&YAGO FOR BUILDING
.M&YFB
غرض الشركة بإيجاز  :إنشاء
البنايات السكنية و غيرالسكنية.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الشعيبات اوالد الزعرية إبن جرير -
 43150إبن جريراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

21184

الجريدة الرسمية

األسماء الشخصية والعائلية
LOGIPRIME TRANSPORT
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  AGOURYA YOUSSEFشركة ذات مسؤلية محدودة ذات
عنوانه(ا) HAY CHAIBAT ARGAZ
الشريك الوحيد
BENGUERIR 43150 BENGUERIR
حل شركة
.MAROC
LOGIPRIME TRANSPORT
السيدة
 2 BOUNAGUIيعقوب املنصور طابق التاني رقم
 MOUHSSINEعنوانه(ا) HAY
 ،90000 ، 3طنجة املغرب
CHAIBAT ARGAZ BENGUERIR
 LOGIPRIME TRANSPORTشركة
.43150 BENGUERIR MAROC
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
األسماء الشخصية والعائلية
الوحيد(في طور التصفية)
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  AGOURYA YOUSSEFوعنوان مقرها اإلجتماعي  5شارع
عنوانه(ا)  HAY CHAIBAT ARGAZابن تاشفين طابق التاني شقة - 3
 90000طنجة املغرب.
BENGUERIR 43150 BENGUERIR
حل شركة
MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 14
.98467
أكتوبر  2022تحت رقم .-
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
 290Iاملؤرخ في  09شتنبر  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
FLASH ECONOMIE
ذات الشريك الوحيد LOGIPRIME
ALU EXPRESS BUILDING
 TRANSPORTمبلغ رأسمالها
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 100.000درهم وعنوان مقرها
الشريك الوحيد
اإلجتماعي  5شارع ابن تاشفين طابق
تغييرنشاط الشركة
التاني شقة  90000 - 3طنجة املغرب
ALU EXPRESS BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات نتيجة ل  :عدم وجود السوق الكافي..
و حدد مقر التصفية ب  5شارع
الشريك الوحيد
مقرها االجتماعي زاوية اللة الياقوت ابن تاشفين طابق التاني شقة - 3
و زنقة العرعارعمارة  9الطابق  90000 4طنجة املغرب.
الشقة  17اقامة كاليزالدارالبيضاء
و عين:
رأسمالها  100000درهم
السيد(ة) اجضيض عبدالحميد
رقم التقييد في السجل التجاري
و عنوانه(ا) حي السالم زنقة حمدون
501303
بلحاج رقم  90000 72طنجة املغرب
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
كمصفي (ة) للشركة.
املؤرخ في  22شتنبر  2022تم تغيير
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
نشاط الشركة إلى شركة لترويج
على الصالحيات املخولة لهم محل
العقارات
تعديل الفصل  3من النظام املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  20التجارية بطنجة بتاريخ  29أكتوبر
 2022تحت رقم .10719
أكتوبر  2022تحت رقم .842430
292I
291I
GLOBAL IMPRESSION DU NORD
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STE HEAVY TRUCK
املغرب.
STE HEAVY TRUCK
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد حسام احمادش عنوانه(ا)
تأسيس شركة
اقامة الدالية  2زنقة الدالية  2شارع
STE HEAVY TRUCK
املجد النرجس ب فاس  30000فاس
fes ، 30000، fes MAROC
 STE HEAVY TRUCKشركة ذات املغرب
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
التجارية بفاس بتاريخ  26أكتوبر
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
 2022تحت رقم .4411
الدالية  2زنقة الدالية  2شارع املجد
293I
النرجس ب فاس  30000 -فاس
املغرب
LE PREMIER CONSEIL
تأسيس شركة ذات مسؤلية
MARRAKECH SOLUTIONS
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
74321
LE PREMIER CONSEIL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
APPT 23 3°ETAGE IMM
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية AAMARA RUE AL IRAQ HAY
محدودة ذات الشريك الوحيد
MENARA MARRAKECH ،
باملميزات التالية:
40000، MARRAKECH MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات
MARRAKECH SOLUTIONS
مسؤلية محدودة ذات الشريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  ZENITH BUSINESS STE :زنقة مسلم
.HEAVY TRUCK
تجزئة بوكارالطابق الثالث الشقة
غرض الشركة بإيجاز  :نقل رقم  14باب دكالة  40000 -مراكش
البضائع
املغرب
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الدالية  2زنقة الدالية  2شارع املجد
املحدودة
النرجس ب فاس  30000 -فاس
رقم التقييد في السجل التجاري :
املغرب.
129971
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشركة  99 :سنة.
100.000
الشركة:
مبلغ رأسمال
 04أكتوبر  2022تم إعداد القانون
درهم ،مقسم كالتالي:
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
السيد حسام احمادش  1.000 :املحدودة باملميزات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
شكل الشركة  :شركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
املسؤولية املحدودة.
وصفات ومواطن الشركاء :
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد حسام احمادش عنوانه(ا)
اقامة الدالية  2زنقة الدالية  2شارع اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املجد النرجس ب فاس  30000فاس .MARRAKECH SOLUTIONS

الجريدة الرسمية
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غرض الشركة بإيجاز * :رجل
أعمال القيام بصلة وصل بين
مجموعة من األشخاص من أجل
تحقيق االتفاقيات التجارية املالية.
*سنديك العمارات
*تنظيف الواجهات املتاجر
والشقق (مقاول).
عنوان املقر االجتماعي  :مركز
 ZENITH BUSINESSزنقة مسلم
تجزئة بوكار الطابق الثالث الشقة
رقم  14باب دكالة  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد امليلودي زعزاع 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد سعيد اعراب  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امليلودي زعزاع عنوانه(ا)
املسيرة  3حرف ب اقامة النسيم رقم
 40000 52مراكش املغرب.
السيد سعيد اعراب عنوانه(ا)
اقامة بريستيجيا عمارة  163شقة
 12مدخل اوبال كولف سيتي 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد امليلودي زعزاع عنوانه(ا)
املسيرة  3حرف ب اقامة النسيم رقم
 40000 52مراكش املغرب
السيد سعيد اعراب عنوانه(ا)
اقامة بريستيجيا عمارة  163شقة
 12مدخل اوبال كولف سيتي 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .140613
294I
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مكتب الدراسات القانونية والجبائية

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

GRAIN HOUSE
INTERNATIONAL

ANOUAR INVEST

S.A.T.D.N

باختصارGHI
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
GRAIN HOUSE
 INTERNATIONALباختصارGHI
«شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :كلم 6300
طريق الرباط عين السبع 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.45075
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08غشت  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم
بوتكراي من مهامه كمتصرف
قراررقم  :2-الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد حسن بوتكراي متصرفا
جديدا للشركة ملدة ( )5سنوات أي
إلى حين انعقاد الجمع العام العادي
املدعو للبث في حسابات سنة 2026
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
استقالة متصرف
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
تعيين متصرف جديد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
شتنبر  2022تحت رقم .838285
295I

إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
« ANOUAR INVESTشركة
املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،92 :شارع
املقاومة  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.171461
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08غشت  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :-1الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم
بوتكراي من مهامه كمتصرف
قرار رقم  :-2الذي ينص على
مايلي :تعيين شركة ANOUAR
 PARTICIPATIONSفي ممثلها السيد
الهاشمي بوتكراي متصرفا جديدا 
للشركة ملدة ( )6سنوات أي إلى حين
انعقاد الجمع العام العادي املدعو
للبث في حسابات سنة .2027
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
استقالة متصرف
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
تعيين متصرف جديد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
أكتوبر  2022تحت رقم .840619
296I

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU
 59شارع االميرموالي عبد هللا ،
 ،54000خنيفرة املغرب
 S.A.T.D.Nشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 52
زنقة أطلس حي االمل 54450 -
مريرت املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1929
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16شتنبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«رقم  52زنقة أطلس حي االمل -
 54450مريرت املغرب»  إلى «زنقة
 48رقم  47حي الكورس 54000 -
خنيفرة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  28شتنبر
 2022تحت رقم .432
297I
SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SOBENAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU
FES, AV DES FAR IMM SAIDI
BUREAU FATH 2EME ETAGE
APPT N °7 VN ، 30000، fès
Maroc
 SOBENALشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 380
تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة
  30000فاس املغرب.حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري
.56367
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SOBENALمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 380تجزئة النماء الحي الصناعي
بنسودة  30000 -فاس املغرب نتيجة
ل  :عدم تحقيق الغرض اإلجتماعي.
و حدد مقر التصفية ب رقم 380
تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة -
 30000فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) عزيز الشاهدي و
عنوانه(ا) رقم  30شارع إمام مالك
 30000فاس املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :رقم 380
تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .4364
298I
مكتب الدراسات القانونية والجبائية

MEDIMMOB

إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
« MEDIMMOBشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،92 :شارع
املقاومة  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.59705
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08غشت  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم االبتدائية بتطوان بتاريخ  16غشت
بوتكراي من مهامه كمتصرف
 2022تحت رقم .2281
قراررقم  :2-الذي ينص على مايلي:
300I
تعيين السيد حسن بوتكراي متصرفا
جديدا للشركة ملدة ( )6سنوات أي
SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU
إلى حين انعقاد الجمع العام العادي
CLINIQUE FLORANCE
املدعو للبث في حسابات سنة 2027
إعالن متعدد القرارات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
SOCIETE FIDU SOUMAYA
النظام األسا�سي التالية:
SARL-AU
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
FES, AV DES FAR IMM SAIDI
استقالة متصرف
بند رقم  :2-الذي ينص على مايليBUREAU FATH 2EME ETAGE :
تعيين متصرف جديد
APPT N °7 VN ، 30000، fès
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Maroc
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ « CLINIQUE FLORANCE 07شركة
أكتوبر  2022تحت رقم .840618
ذات املسؤولية املحدودة»
299I
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 8
شارع القري  30000 -فاس املغرب.
STE FIDUCONFIANCE
«إعالن متعدد القرارات»
ALTEN DELIVERY CENTER
رقم التقييد في السجل التجاري:
MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.62851
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
إنشاء فرع تابع للشركة
املؤرخ في  14شتنبر  2022تم اتخاذ
STE
FIDUCONFIANCE
القرارات التالية:
Imm 116, Bureaux Nada,
قرار رقم األول :الذي ينص على
Appt 9, Bd Med V, V.N, Fès ،
مايلي :تحليل الوضع املالي للشركة و
30000، FES MAROC
 ALTEN DELIVERY CENTERرفع راسمال الشركة من 3350000
 MAROCشركة ذات مسؤلية درهم إلى  6900000درهم
قرار رقم الثاني :الذي ينص على
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :فاس مايلي :تخفيض رأسمال الشركة من
شور ،ب  ،1بالطو  ،404-405فاس  6900000درهم إلى  4000000درهم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
  30000فاس املغرب.النظام األسا�سي التالية:
إنشاء فرع تابع للشركة
ل
بند رقم األو  :الذي ينص على
رقم التقييد في السجل التجاري
مايلي :تحليل الوضع املالي للشركة و
.32051
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي رفع راسمال الشركة من 3350000
املؤرخ في  30يونيو  2022تقرر إنشاء درهم إلى  6900000درهم
بند رقم الثاني :الذي ينص على
فرع تابع للشركة تحت التسمية  -و
الكائن بالعنوان شور  2محل رقم مايلي :تخفيض رأسمال الشركة من
 004منتزه تطوان شور طريق كابو  6900000درهم إلى  4000000درهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
نيغرو بلدية مرتيل تطوان 93150 -
مرتيل املغرب و املسير من طرف التجارية بفاس بتاريخ  18أكتوبر
السيد(ة)  2022 Didier René Henriتحت رقم .4400
301I
 MARCHETو إدريس ربيع .

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

LA NORD AFRICAINE DES
ALIMENTS DE BETAIL
ختصارAFRICALIM
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
LA NORD AFRICAINE DES
 ALIMENTS DE BETAILختصار
« AFRICALIMشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :اقامة
االمل الشطر ،3املجموعة 6
عمارة 21املحل رقم ، 11املكتب
رقم  20000 - 2الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.248559
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  09غشت  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم
بوتكراي من مهامه كمتصرف
قرار رقم  :2-الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد حسن بوتكراي
متصرفا جديدا للشركة ملدة اربع
( )4سنوات أي إلى حين انعقاد
الجمع العام العادي املدعو للبث في
حسابات سنة 2025
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
استقالة متصرف
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
تعيين متصرف جديد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
شتنبر  2022تحت
302I
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SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

S.A.T.D.N

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU
 59شارع االميرموالي عبد هللا ،
 ،54000خنيفرة املغرب
 S.A.T.D.Nشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي زنقة
 48رقم  47حي الكورس 54000 -
خنيفرة املغرب.
تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
1929
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16شتنبر  2022تم حذف
األنشطة التالية من نشاط الشركة
الحالي :
 االستيراد و التصدير التعدين واستغالل املحاجر.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  28شتنبر
 2022تحت رقم .432
303I
مكتب الدراسات القانونية والجبائية

CAHIMSA

إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
« CAHIMSAشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املنطقة
الصناعية سلوان  62000 -اقليم
الناظور املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.2331
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  09غشت  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  28شتنبر التجارية بفاس بتاريخ  24أكتوبر
بوتكراي من مهامه كمتصرف
 2022تحت رقم .4363/022
 2022تحت رقم .432
قراررقم  :2-الذي ينص على مايلي:
306I
305I
تعيين السيد حسن بوتكراي متصرفا
جديدا للشركة ملدة ( )5سنوات أي
مكتب الدراسات القانونية والجبائية
SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU
إلى حين انعقاد الجمع العام العادي
ANOUAR AL MOSTAKBAL
SO.DIS.IMP
إعالن متعدد القرارات
املدعو للبث في حسابات سنة  2026شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
مكتب الدراسات القانونية
الشريك الوحيد
النظام األسا�سي التالية:
قفل التصفية
والجبائية
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
SOCIETE FIDU SOUMAYA
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
استقالة متصرف
SARL-AU
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
FES, AV DES FAR IMM SAIDI
املغرب
تعيين متصرف جديد
تم اإليداع القانوني باملحكمة BUREAU FATH 2EME ETAGE
ANOUAR AL MOSTAKBAL
APPT N °7 VN ، 30000، fès
«شركة املساهمة»
االبتدائية بالناضور بتاريخ 18
Maroc
وعنوان مقرها االجتماعي ،92 :شارع
أكتوبر  2022تحت رقم .4587
 SO.DIS.IMP 304Iشركة ذات مسؤلية
املقاومة  20000 -الدارالبيضاء
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب.
SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 22
«إعالن متعدد القرارات»
S.A.T.D.N
رقم التقييد في السجل التجاري:
تجزئة النخيل شارع عالل بن عبد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
هللا  30000 -فاس املغرب.
.153823
الشريك الوحيد
قفل التصفية
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري  :املؤرخ في  09غشت  2022تم اتخاذ
SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
.42693
القرارات التالية:
SARL AU
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
قرار رقم  :1-الذي ينص على
 59شارع االميرموالي عبد هللا ،
املؤرخ في  10أكتوبر  2022تقرر حل مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم
 ،54000خنيفرة املغرب
 SO.DIS.IMPشركة ذات مسؤلية بوتكراي من مهامه كمتصرف
 S.A.T.D.Nشركة ذات مسؤلية
قراررقم  :2-الذي ينص على مايلي:
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي زنقة
رأسمالها  100.000درهم وعنوان تعيين السيد حسن بوتكراي متصرفا
 48رقم  47حي الكورس  54000 -مقرها اإلجتماعي رقم  22تجزئة جديدا للشركة ملدة ( )5سنوات أي
خنيفرة املغرب.
النخيل شارع عالل بن عبد هللا  -إلى حين انعقاد الجمع العام العادي
توسيع نشاط الشركة
 30000فاس املغرب نتيجة لعدم املدعو للبث في حسابات سنة 2026
رقم التقييد في السجل التجاري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
تحقيق الغرض اإلجتماعي.
.1929
النظام األسا�سي التالية:
و عين:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
السيد(ة) إبراهيم الزكاري بلخياط
املؤرخ في  16شتنبر  2022تمت
و عنوانه(ا)  22تجزئة النخيل شارع استقالة متصرف
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
عالل بن عبد هللا  30000فاس
الشركة الحالي :
تعيين متصرف جديد
 الدراسات واألشغال الكهربائية املغرب كمصفي (ة) للشركة.تم اإليداع القانوني باملحكمة
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
 ،تركيب وصيانة مصادر الطاقة
املتجددة (األلواح الشمسية  ،بتاريخ  10أكتوبر  2022وفي رقم  22التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
تجزئة النخيل شارع عالل بن عبد شتنبر  2022تحت رقم .838284
توربينات الرياح )...،
307I
هللا  30000 -فاس املغرب.
 -دراسة وتركيب أنظمة الري.
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مكتب الدراسات القانونية والجبائية

ANWAR GREEN GROUP
باختصار
AGG
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية والجبائية

FIRST QUALITY FOODS
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
« FIRST QUALITY FOODSشركة
املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
مديحي الرقم  9حد السوالم -
 26100برشيد املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.4053
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  09غشت  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم
بوتكراي من مهامه كمتصرف
قرار رقم  :2-الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد حسن بوتكراي
متصرفا جديدا للشركة ملدة سنة أي
إلى حين انعقاد الجمع العام العادي
املدعو للبث في حسابات سنة 2022
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
استقالة متصرف
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
تعيين متصرف جديد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  16شتنبر
 2022تحت رقم .920
309I

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
ANWAR GREEN GROUP
باختصار« AGGشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
بوركون زنقة جعفرابن حبيب إقامة
املشرق  ،2الطابق األول ،رقم - 3
 20000الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.471351
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  09غشت  2022تم اتخاذ
القرارات التالية
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم
بوتكراي من مهامه كمتصرف
قرار رقم  :2-الذي ينص على
مايلي :تعيين شركة ANOUAR
 PARTICIPATIONSفي ممثلها السيد
الهاشمي بوتكراي متصرفا جديدا 
للشركة ملدة ( )1سنة أي إلى حين
انعقاد الجمع العام العادي املدعو
للبث في حسابات سنة .2022
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
مكتب الدراسات القانونية والجبائية
استقالة متصرف
ANWAR DEVELOPPEMENT
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
إعالن متعدد القرارات
تعيين متصرف جديد
مكتب الدراسات القانونية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
والجبائية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
شتنبر  2022تحت رقم .837930
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
308I
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ANWAR DEVELOPPEMENT
«شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،92 :شارع
املقاومة  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.187091
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  09غشت  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم
بوتكراي من مهامه كمتصرف
قرار رقم  :2-الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد حسن بوتكراي
متصرفا جديدا للشركة ملدة ()1
سنة أي إلى حين انعقاد الجمع العام
العادي املدعو للبث في حسابات سنة
2022
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
استقالة متصرف
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
تعيين متصرف جديد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
شتنبر  2022تحت رقم .837932
310I
NEW CHALLENGE CONSULTING

EXENA MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW CHALLENGE
CONSULTING
 186شارع ابراهيم الروداني حي
الهدى  ،25000 ،خريبكة املغرب
 EXENA MAROCشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  186شارع
ابراهيم الروداني حي الهدى الطابق
الثالث  25000 -خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
7815
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها EXENA :
.MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
التنظيف.
عنوان املقراالجتماعي  186 :شارع
ابراهيم الروداني حي الهدى الطابق
الثالث  25000 -خريبكة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الدعلي كمال 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الدعلي كمال عنوانه(ا)
عمارة  1شقة  1تجزئة اية 25000
خريبكة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الدعلي كمال عنوانه(ا)
عمارة  1شقة  1تجزئة اية 25000
خريبكة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  26شتنبر
 2022تحت رقم .448
311I
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GLOBAL IMPRESSION DU NORD

AZUL PECHE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

AZUL PECHE
 2يعقوب املنصور طابق التاني رقم
 ،90000 ، 3طنجة املغرب
 AZUL PECHEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
محمد الخامس إقامة الحنان 4
برج خليج طنجة  90000 -طنجة
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.82551
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09غشت  2022تقرر حل
 AZUL PECHEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع محمد
الخامس إقامة الحنان  4برج خليج
طنجة  90000 -طنجة املغرب نتيجة
لعدم القدرة على مواصلة النشاط.
و عين:
ر
السيد(ة) رشيد ز اع و عنوانه(ا)
القطاع  17زنقة املوز بلوك رقم 14
حي الرياض الرباط  10100الرباط
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  09غشت  2022وفي شارع
محمد الخامس إقامة الحنان  4برج
خليج طنجة  90000 -طنجة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  17أكتوبر
 2022تحت رقم .11557
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مكتب الدراسات القانونية والجبائية

MAROC SAMAD
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب

الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
« MAROC SAMADشركة
املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :كلم 6،3
شارع موالي اسماعيل عين السبع -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.303227
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08غشت  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :قبول استقالة السيد ابراهيم
بوتكراي من مهامه كمتصرف
قراررقم  :2-الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد حسن بوتكراي متصرفا
جديدا للشركة ملدة ( )3سنوات أي
إلى حين انعقاد الجمع العام العادي
املدعو للبث في حسابات سنة 2024
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
استقالة متصرف
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
تعيين متصرف جديد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
شتنبر  2022تحت رقم .837924
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SE.TRA.SAAD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU
FES, AV DES FAR IMM SAIDI
BUREAU FATH 2EME ETAGE
APPT N °7 VN ، 30000، fès
Maroc
 SE.TRA.SAADشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)

21189

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجيش امللكي إقامة السعيدي
مكاتب الفتح الشقة رقم 7الطابق
الثاني  30000 -فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.56211
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  SE.TRA.SAADمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع الجيش
امللكي إقامة السعيدي مكاتب الفتح
الشقة رقم 7الطابق الثاني 30000 -
فاس املغرب نتيجة ل  :عدم تحقيق
الغرض اإلجتماعي.
و حدد مقر التصفية ب شارع
الجيش امللكي إقامة السعيدي
مكاتب الفتح الشقة رقم 7الطابق
الثاني  30000 -فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد سعد بناني و
عنوانه(ا) رقم 9إقامة الياسمين
شقة  6شارع أبن الخطيب فاس
 30000فاس املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :شارع الجيش
امللكي إقامة السعيدي مكاتب الفتح
الشقة رقم 7الطابق الثاني
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .4393
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مكتب التوثيق

A.K.T PRIMOS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب التوثيق
شارع الحسن الثاني اقامة الشالل 1
رقم  ،93000 ، 3تطوان املغرب
 A.K.T PRIMOS SARLشركة ذات

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقليم
شفشاون جماعة أمتاراملحل املسمى
املصبغة  93000 -شفشاون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
1743
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 26شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها A.K.T :
.PRIMOS SARL
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :إقليم
شفشاون جماعة أمتار املحل املسمى
املصبغة  93000 -شفشاون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مرزوق اكتو عنوانه(ا)
تجزئة العيون زنقة  17رقم  ،1حي
الشرف  90070طنجة املغرب.
السيد جمال اكتو عنوانه(ا)
البرانص  ،2تجزئة نرجس شارع
القرنفل رقم  44الطابق  2رقم 3
 90010طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مرزوق اكتو عنوانه(ا)
تجزئة العيون زنقة  17رقم  ،1حي
الشرف  90070طنجة املغرب
السيد جمال اكتو عنوانه(ا)
لبرانص  ،2تجزئة نرجس شارع
القرنفل رقم  44الطابق  2رقم 3
 90010طنجة املغرب .
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بشفشاون بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .119/2022
315I

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببن احمد بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .38/2022
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إئتمانية الوفاء

STE ALYASSAMINE DE COMPTABILITE

SOCIETE BIEN ETRE

STVR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79
سطات  ،26000 ،سطات املغرب
 SOCIETE BIEN ETREشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
اوالد صفية جماعة رأس العين ابن
احمد  26050 -ابن احمد املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.343
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25يوليوز  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SOCIETE BIEN ETREمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي دوار اوالد صفية جماعة
رأس العين ابن احمد  26050 -ابن
احمد املغرب نتيجة ل 1- :توالي
الخسارة
 2املنافسة 3أزمة كوفيد.و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد
صفية جماعة رأس العين ابن احمد -
 26050ابن احمد املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الحكيم مكروم
و عنوانه(ا) جماعة راس العين ابن
احمد  26050ابن احمد املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية.

تأسيس شركة

حل شركة

STE

ALYASSAMINE DE
COMPTABILITE
BD MED V IMM YASMINE
3EME ETAGE N°10 BENI
MELLAL ، 20300، BENI MELLAL
MAROC
 STVRشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة
عند تجزئة عثمان الحي االداري
الطابق الثالث  23000 -بني مالل
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
13335
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها .STVR :
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :مساكنة
عند تجزئة عثمان الحي االداري
الطابق الثالث  23000 -بني مالل
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة40.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد قديري همون  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد قديري همون عنوانه(ا)
زنقة العيون رقم 1حي العيون
 54450مريرت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد قديري همون عنوانه(ا)
زنقة العيون رقم 1حي العيون
 54450مريرت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .1083
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SOCIETE RKF CONSULTING

ITRAV D›INGENIERIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
العمومية.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة ك
شقة  4النخيل  2الزنقة ابن الخطيب
فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد أمين الخضار :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد محمد أمين الخضار :
 1000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد أمين الخضار
عنوانه(ا) إقامة ك شقة  4النخيل
 2الزنقة ابن الخطيب فاس 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد أمين الخضار
عنوانه(ا) إقامة ك شقة  4النخيل
 2الزنقة ابن الخطيب فاس 30000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01مارس
 2022تحت رقم .54529
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SOCIETE RKF CONSULTING
LOT MOULIN IDRISSIA 13
ATLAS ET 5 BUREAU 23 ،
30000، FES MAROC
 ITRAV D›INGENIERIEشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
ك شقة  4النخيل  2الزنقة ابن
الخطيب فاس  30000 -فاس
املغرب
FIDUCIAIRE AMER FISC
تأسيس شركة ذات مسؤلية
MOHAMED AMINE
محدودة ذات الشريك الوحيد
LITANDIM ALHAFALAT
رقم التقييد في السجل التجاري :
71597
S.N.C
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة التضامن
 17نونبر  2021تم إعداد القانون
تأسيس شركة
FIDUCIAIRE AMER FISC
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد BD ANNASR IMMB CHOURAK
1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
باملميزات التالية:
NADOR MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك MOHAMED AMINE LITANDIM
 ALHAFALAT S.N.Cشركة
الوحيد.
التضامن
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ITRAV :
بروكسيل حي السالم زايو 62000
.D’INGENIERIE

الجريدة الرسمية
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الناظور املغرب
تأسيس شركة التضامن
رقم التقييد في السجل التجاري :
24729
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات
التالية:
شكل الشركة  :شركة التضامن.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
MOHAMED AMINE LITANDIM
.ALHAFALAT S.N.C
غرض الشركة بإيجاز  :تنظيم
الحفالت.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
بروكسيل حي السالم زايو 62000
الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فؤاد لكحل  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ايوب الشدالوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤاد لكحل عنوانه(ا) حي
السالم زايو  62000الناظور املغرب.
السيد ايوب الشدالوي عنوانه(ا)
حي بوزوف زايو  62000الناظور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد لكحل عنوانه(ا) حي
السالم زايو  62000الناظور املغرب
السيد ايوب الشدالوي عنوانه(ا)
حي بوزوف زايو  62000الناظور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 13
أكتوبر  2022تحت رقم .4563
319I

الفيروز

TRANS LEOPARD FORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الفيروز
الزنقة  2الرقم  1حي الصافي برشيد
 ،26100 ،برشيد املغرب
 TRANS LEOPARD FORTشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13شارع
محمد الخامس .الطابق الثالث
تجزئة اليسر 26100برشيد -
 26100برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
17185
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها TRANS :
.LEOPARD FORT
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لحساب الغير
االتجار.
عنوان املقر االجتماعي  13 :شارع
محمد الخامس .الطابق الثالث
تجزئة اليسر  26100برشيد -
 26100برشيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة60.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة امينة صادق  450 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد املعطي عبيدات 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة امينة صادق عنوانه(ا)
دوار البهالة سيدي بن حمدون
 26100برشيد املغرب.

21191

السيد عبد املعطي عبيدات
POLY PIECES
عنوانه(ا)  07تجزئة الليمونة حي
EQUIPEMENTS
السالم بوجنيبة  25100خريبكة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية مالءمة النظام األسا�سي للشركة
فيديسييرراجيكا fiduciaire rageca
ومواطن مسيري الشركة:
 26اقامة املحمدي زنقة رابعة
السيدة امينة صادق عنوانه(ا)
العدوية الطابق الرابع رقم 34
دوار البهالة سيدي بن حمدون
الجيروند  ،20500 ،الدارالبيضاء
 26100برشيد املغرب
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
POLY PIECES EQUIPEMENTS
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  21أكتوبر
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
 2022تحت رقم .1070
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
 320Iابراهيم الرداني رقم 20026 - 26
الدارالبيضاء املغرب.
الغديري عبد العزيز
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
RESTRAME SAFI
رقم التقييد في السجل التجاري:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.65464
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تغييرنشاط الشركة
املؤرخ في  07أكتوبر  2022تقرر
الغديري عبد العزيز
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع
الرقم  67شارع الحرية اسفي مقتضيات القانون :مالءمة النظام
اسفي ،46000 ،اسفي املغرب
االسا�سي للشركة
 RESTRAME SAFIشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤلية محدودة ذات الشريك التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
الوحيد
أكتوبر  2022تحت رقم .843035
وعنوان مقرها االجتماعي
322I
الشماعیة ،طريق مراكش عمالة
فيديسييرراجيكا fiduciaire rageca
الیوسفیة  46053 -الشماعیة
POLY PIECE EQUIPEMENT
املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغييرنشاط الشركة
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
فيديسييرراجيكا fiduciaire rageca
.2291
 26اقامة املحمدي زنقة رابعة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
العدوية الطابق الرابع رقم 34
املؤرخ في  19أكتوبر  2022تم تغيير
الجيروند  ،20500 ،الدارالبيضاء
نشاط الشركة من «مستغل مقهى « 
املغرب
إلى «مطور عقارات
POLY PIECE EQUIPEMENT
أي عملیات سمسرة وإحالة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وتحويل
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
وتمثیل».
ابراهيم الرداني الرقم 20026 - 26
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الدارالبيضاء املغرب.
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 21
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
أكتوبر  2022تحت رقم .269
.65464
321I
فيديسييرراجيكا fiduciaire rageca
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07أكتوبر  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
االشغال املختلفة و توريد.تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أكتوبر  2022تحت رقم .843035
323I
فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

أسايس اوزيكا ش م م -
ASSAISSE OUZEKA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

فيكوج دو سوس ش م م للشريك
الوحيد
 ،45شارع العقبة،44000 ، ،
الصويرة املغرب
أسايس اوزيكا ش م م ASSAISSE -
 OUZEKA SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجررقم
 18مركزسيدي حماد او حامد -
 44000الصويرة املغرب.
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.763
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28غشت  2022تم اإلعالم
بوفاة الشريك أحمد كيري ,شريك
قيد حياته في رأسمال الشركة بقيمة
 469حصة و توزيع حصصه على
ً
الورثة تبعا لرسم اإلراثة املؤرخ في 07
يونيو  2022بالشكل األتي :
السيد(ة) محمد كيري 80 ،
حصة.
السيد(ة) خديجة دجرو 58 ،
حصة.
السيد(ة) يونس كيري 221 ،
حصة.
السيد(ة) بشرى كيري 110 ،
حصة.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.COM’ACTUS Company
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
دراسات املشاريع ،تكوين/استشارة،
تنظيم املحافل ،خدمات معلوماتية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الراحة زنقة توارشيت رقم 783
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سمية الصادقي عنوانه(ا)
محج محمد السادس عمارة السمارة
الشقة  07حي الفتح العيون 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سلمى الصادقي عنوانه(ا)
محج محمد السادس عمارة السمارة
الشقة  07حي الفتح العيون 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .3152
326I

السيد علي السعيدي الحسني
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  24العلوي  1.000 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
أكتوبر  2022تحت رقم .411
األسماء الشخصية والعائلية
324I
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي السعيدي الحسني
SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU
العلوي عنوانه(ا) تجزئة العبدالوي
SOLIATRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات رقم  54000 79خنيفرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تأسيس شركة
السيد علي السعيدي الحسني
SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
العلوي عنوانه(ا) تجزئة العبدالوي
SARL AU
رقم  54000 79خنيفرة املغرب
 59شارع االميرموالي عبد هللا ،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 ،54000خنيفرة املغرب
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  19أكتوبر
 SOLIATRAVشركة ذات مسؤلية
 2022تحت رقم .461
محدودة ذات الشريك الوحيد
325I
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 70
مركب األرز  54000 -خنيفرة املغرب
COM’ACTUS Company
تأسيس شركة ذات مسؤلية
COM›ACTUS Company
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
4603
COM’ACTUS Company
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
محج محمد السادس عمارة
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية السمارة الشقة  07حي الفتح العيون
محدودة ذات الشريك الوحيد  ،70000 ،العيون املغرب
 COM’ACTUS Companyشركة
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
مسؤلية محدودة ذات الشريك الوحيد
مستامنة شامة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوحيد.
الراحة زنقة توارشيت رقم 783
CASARI
تسمية الشركة متبوعة عند
العيون  70000 -العيون املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
.SOLIATRAV
مستامنة شامة
محدودة ذات الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  - :أشغال
رقم التقييد في السجل التجاري  :شارع املسيرة رقم  142الطابق االول
مختلفة
الناظور شارع املسيرة رقم 142
43535
 تجارةالطابق االول الناظور،62000 ،
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 ممون حفالت. 18أكتوبر  2022تم إعداد القانون
الناظور املغرب
 CASARIشركة ذات املسؤولية
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  70األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
املحدودة
مركب األرز  54000 -خنيفرة املغرب .محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املدة التي تأسست من أجلها باملميزات التالية:
الشركة  99 :سنة.
موسكو رقم  04الطابق الثاني
شكل الشركة  :شركة ذات
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مسؤلية محدودة ذات الشريك الشقة رقم  04لعري الشيخ الناظور
  62000الناظور املغربالوحيد.
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد يونس فوركة عنوانه(ا)
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
بارا بنسودة
حي اوالد ميمون زنقة  111رقم 34
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  :الناظور  62000الناظور املغرب.
24751
قفل التصفية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
SERHOUAL ABDELKADER
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في االبتدائية بالناضور بتاريخ 06
 19شتنبر  2022تم إعداد القانون
أكتوبر  2022تحت رقم .4517
N 14 RUE ABDELKRIM
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
BENJELLOUN 2EME ETAGE V.N 327I
املحدودة باملميزات التالية:
، 30000، FES MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات
FIDORO MULTI-SERVICES
بارا بنسودة شركة ذات املسؤولية
املسؤولية املحدودة.
LOUJAYNE D›OR
املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
ذات
محدودة
مسؤلية
ذات
شركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :دكان رقم
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الوحيد
الشريك
.CASARI
 6اقامة بوعنان بنسودة املركزفاس
تحويل املقراالجتماعي للشركة
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
فاس  30000فاس املغرب.
FIDORO MULTI-SERVICES
عقاري
قفل التصفية
GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA
بيع القطع االرضية
رقم التقييد في السجل التجاري :
اشغال مختلفة او البناء.
، 73000، DAKHLA MAROC
.43201
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
 LOUJAYNE D›ORشركة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
موسكو رقم  04الطابق الثاني الشقة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املؤرخ في  19شتنبر  2022تقرر حل
رقم  04لعري الشيخ الناظور -
الوحيد
بارا بنسودة شركة ذات املسؤولية
 62000الناظور املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
املدة التي تأسست من أجلها
املسجد ،زنقة الطرف األزرق ،الرقم
الشركة  99 :سنة.
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ،20الداخلة 73000 - .الداخلة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
دكان رقم  6اقامة بوعنان بنسودة
املغرب.
درهم ،مقسم كالتالي:
املركز فاس فاس  30000فاس
تحويل املقراالجتماعي للشركة
السيد فوركة يونس  200 :حصة
املغرب نتيجة لركود الحركة وتقلص
رقم التقييد في السجل التجاري
بقيمة  100درهم للحصة.
املداخيل.
.14993
السيد العيدي جمال  800 :حصة
و عين:
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد(ة) منير فارس و عنوانه(ا)
السيد فوركة يونس  20000 :املؤرخ في  03أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من  107تجزءة املنتزه  2تغات فاس
بقيمة  100درهم.
السيد العيدي جمال « 80000 :شارع املسجد ،زنقة الطرف األزرق 300000 ،فاس املغرب كمصفي (ة)
بقيمة  100درهم.
الرقم  ،20الداخلة 73000 - .للشركة.
األسماء الشخصية والعائلية
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
الداخلة املغرب» إلى «شارع املسجد،
وصفات ومواطن الشركاء :
حي املسيرة  ،1الرقم  ،20الطابق بتاريخ  19شتنبر  2022وفي دكان رقم
السيد فوركة يونس عنوانه(ا)
الثالث ،الداخلة 73000 - .الداخلة  6اقامة بوعنان بنسودة املركز فاس
حي اوالد ميمون زنقة  111رقم 34
فاس  30000فاس املغرب.
املغرب».
الناظور  62000الناظور املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد العيدي جمال عنوانه(ا)
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ  20التجارية بفاس بتاريخ  25أكتوبر
هولندا  99135هولندا هولندا.
 2022تحت رقم .4385
األسماء الشخصية والعائلية أكتوبر  2022تحت رقم .1743
329I
328I
ومواطن مسيري الشركة:
SERHOUAL ABDELKADER

21193
TRANSPORT MESSAGERIE INTERNATIONAL

TRANSPORT MESSAGERIE
INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TRANSPORT MESSAGERIE
INTERNATIONAL
DOUAR MOULAY JAAFER
SIDI ABDELLAH GHIAT
MARRAKECH DOUAR
MOULAY JAAFER SIDI
ABDELLAH GHIAT
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
transport messagerie
 internationalشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارموالي
جعفرسيدي عبد هللا غيات مراكش
  40000مراكش املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
121771
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 20
دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
transport
messagerie
:
.international
غرض الشركة بإيجاز  :وسيط
نقل البضائع.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
موالي جعفر سيدي عبد هللا غيات
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد رشيد أخشان  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة ضحى النيخ  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد أخشان عنوانه(ا)
دوار موالي جعفر سيدي عبد هللا
غيات مراكش  40000مراكش
املغرب.
السيدة ضحى النيخ عنوانه(ا)
املسيرة 1عمارة البركة  657شقة 04
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد أخشان عنوانه(ا)
دوار موالي جعفر سيدي عبد هللا
غيات مراكش  40000مراكش
املغرب
السيدة ضحى النيخ عنوانه(ا)
املسيرة 1عمارة البركة  657شقة 04
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  13يناير
 2022تحت رقم .131709
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prism conseils

هيلتي طخونس

HEALTY TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

prism conseils
rue abou el hassan lmarini
résidence amira 2 appt 25 ،
50000، meknès maroc
هيلتي طخونس HEALTY TRANS
 SARL AUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة نهرو
إقامة جوهرة  25رقم  2الطابق
األول م ج مكناس  50000 -مكناس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
57423
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :هيلتي
طخونس HEALTY TRANS SARL
.AU
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع الوطنية والدولية لحساب
الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
نهرو إقامة جوهرة  25رقم  2الطابق
األول م ج مكناس  50000 -مكناس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسن العبودي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن العبودي عنوانه(ا)
 1شارع لال أسماء الشقة  5م ج فاس
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن العبودي عنوانه(ا)
 1شارع لال أسماء الشقة  5م ج فاس
 30000فاس املغرب
السيد سعيدة فضيلي عنوانه(ا)
 586اديور اجداد بني امحمد مكناس
 50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  14أكتوبر
 2022تحت رقم .3756
331I
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FIDUCIAIRE AMER FISC
األسماء الشخصية والعائلية
CHEFCHAWN COLOR
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ميمون عبد الرحول
SARL D’AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات عنوانه(ا) الحي الجديد زايو 62000
الشريك الوحيد
الناظور املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
FIDUCIAIRE AMER FISC
ومواطن مسيري الشركة:
BD ANNASR IMMB CHOURAK
السيد ميمون عبد الرحول
1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
عنوانه(ا) الحي الجديد زايو 62000
NADOR MAROC
الناظور املغرب
CHEFCHAWN COLOR SARL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 D’AUشركة ذات مسؤلية محدودة االبتدائية بالناضور بتاريخ  08نونبر
ذات الشريك الوحيد
 2021تحت رقم .4346
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
332I
سيدي عثمان رقم  263 - 261زايو
إئتمانية الوفاء
 62000الناظور املغرب
AMARI ENERGIE SOLAIRE
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
إئتمانية الوفاء
23137
شارع عالل الفا�سي الرقم 79
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04نونبر  2021تم إعداد القانون سطات  ،26000 ،سطات املغرب
AMARI ENERGIE SOLAIRE
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات أوالد عياد جماعة القراقرة البروج -
مسؤلية محدودة ذات الشريك  26250البروج املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
7199 CHEFCHAWN COLOR SARL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
.D’AU
غرض الشركة بإيجاز  :بيع  15يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
العقاقير
املحدودة باملميزات التالية:
انتاج الصباغة
شكل الشركة  :شركة ذات
اشغال مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع املسؤولية املحدودة.
سيدي عثمان رقم  263 - 261زايو
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها AMARI :
 62000الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها .ENERGIE SOLAIRE
غرض الشركة بإيجاز  1- :بيع
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :لوحات الطاقة الشمسية ولوازمها
 2األشغال املختلفة للبناء.درهم ،مقسم كالتالي:
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
السيد ميمون عبد الرحول :
 1.000حصة بقيمة  100درهم أوالد عياد جماعة القراقرة البروج -
 26250البروج املغرب.
للحصة.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العماري محمد 750 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد العماري جالل 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العماري محمد عنوانه(ا)
دوار اوالد عياد القراقرة البروج
سطات  26250البروج املغرب.
السيد العماري جالل عنوانه(ا)
دوار اوالد عياد القراقرة البروج
سطات  26250البروج املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العماري محمد عنوانه(ا)
دوار اوالد عياد القراقرة البروج
سطات  26250البروج املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  17أكتوبر
 2022تحت رقم .1294/2022
333I
Rogesa

A.N BEST CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Rogesa
Av Mohamed Ben Abderahman
n°18 ، 93000، Tètouan Maroc
 A.N BEST CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
السعيدية قيسارية النصررقم - 19
 93000تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
32333
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26شتنبر  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 A.N :
.BEST CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
السعيدية قيسارية النصر رقم - 19
 93000تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد درجاج عادل 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة بخات ندى  2.500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد درجاج عادل عنوانه(ا)
شارع جبل الهكار زنقة  4رقم 11
طابق  3منزل رقم  10تطوان 93000
تطوان املغرب.
السيدة بخات ندى عنوانه(ا)
شارع جبل الهكار زنقة  4رقم 11
طابق  3منزل رقم  10تطوان 93000
تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بخات ندى عنوانه(ا)
شارع جبل الهكار زنقة  4رقم 11
طابق  3منزل رقم  10تطوان 93000
تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  20أكتوبر
 2022تحت رقم .2132
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21195

STE ATHMAN BATI SARL
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
شركة نرجس كاش
درهم ،مقسم كالتالي:
STE NARJISS CASHالسيد نبيل مجاهد 1.000 :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
وصفات ومواطن الشركاء :
تأسيس شركة
السيد نبيل مجاهد عنوانه(ا)
STE NARJISS CASH SARL AU
بشارع القرويين النرجس رقم 219
N° 287 AV EL WAFAA RTE
 30000فاس املغرب.
SEFROU LOTS EL WAFAE
األسماء الشخصية والعائلية
II GROUPE I ، 30000، FES
ومواطن مسيري الشركة:
MAROC
السيد نبيل مجاهد عنوانه(ا)
شركة نرجس كاش STE NARJISS-
 CASHشركة ذات مسؤلية محدودة بشارع القرويين النرجس رقم 219
 30000فاس املغرب
ذات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 287
شارع الوفاء طريق صفرو وتجزئة التجارية بفاس بتاريخ  20أكتوبر
الوفاء  IIمجموعة  1فاس  2022 30000 -تحت رقم .4311
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فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
LOGIFIN
محدودة ذات الشريك الوحيد
POWERTECH
رقم التقييد في السجل التجاري :
MANUFACTURER
74233
MOROCCO
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SARL AU
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
باملميزات التالية:
LOGIFIN
شكل الشركة  :شركة ذات
RUE OUED ZIZ, RES 20
مسؤلية محدودة ذات الشريك CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
الوحيد.
5, TANGER ، 90010، TANGER
تسمية الشركة متبوعة عند
MAROC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة POWERTECH MANUFACTURER
نرجس كاش .STE NARJISS CASH-
 MOROCCO SARL AUشركة
غرض الشركة بإيجاز  :منجز ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
عمليات صندوق الضمانة او الكفالة
الوحيد
التسبيقات او القروض.املداخيل وعنوان مقرها اإلجتماعي اإلقامة
واالداءات والضمانة.
رقم  21شارع الشاوية يوسف ابن
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  287تاشفين رشيد رضا طنجة طنجة
شارع الوفاء طريق صفرو وتجزئة
 90000طنجة املغرب
الوفاء  IIمجموعة  1فاس 30000 -
تأسيس شركة ذات مسؤلية
فاس املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري :
131627
الشركة  99 :سنة.
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
POWERTECH MANUFACTURER
.MOROCCO SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج:
 .1تصنيع وصيانة وشراء وتوزيع
وبيع وتركيب املضخات الحرارية
وأنظمة الطاقة الشمسية.
 .2التكييف والتبريد الصناعي.
 .3االستيراد والتصدير.
 .4وبشكل أعم  ،جميع املعامالت
التجارية والصناعية واملالية
واملنقولة وغير املنقولة التي قد تكون
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر
بغرض الشركة وأي أغراض مماثلة
أو ذات صلة قد تعزز توسيعها أو
تطويرها..
عنوان املقر االجتماعي  :اإلقامة
رقم  21شارع الشاوية يوسف ابن
تاشفين رشيد رضا طنجة طنجة
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة15.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة MIRIAM LARROZA
 LOPEZ : 150حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة MIRIAM LARROZA
 LOPEZعنوانه(ا) ESPAGNE
.35350 CORUNA ESPAGNE
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة MIRIAM LARROZA
 LOPEZعنوانه(ا) ESPAGNE
35350 CORUNA ESPAGNE
السيد PABLO FERNANDEZ
 LLAVEROعنوانه(ا) ESPAGNE
35350 CORUNA ESPAGNE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .258744
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CHAMI CONSEILS

ORNX LAAYOUNE 1

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شارع محج محمد
السادس عمارة ارينا الطابق الرابع
شقة  ،70000 ، 08العيون املغرب
 ORNX LAAYOUNE 1شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح
محج محمد السادس عمارة ارينا
الطابق الرابع رقم  08العيون -
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
43203
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ORNX :
.LAAYOUNE 1
غرض الشركة بإيجاز  :تطوير
وتمويل وبناء وتشغيل مشاريع
الطاقة املتجددة وإنتاج الهيدروجين
األخضر..
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عنوان املقر االجتماعي  :حي
الفتح محج محمد السادس عمارة
ارينا الطابق الرابع رقم  08العيون -
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب 99سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد PETER ANTONY GISH
 : 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد PETER ANTONY GISH
عنوانه(ا) الواليات املتحدة االمريكية
 06101كونيتيكت الواليات املتحدة
االمريكية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد PETER ANTONY GISH
عنوانه(ا) الواليات املتحدة االمريكية
 06101كونيتيكت الواليات املتحدة
االمريكية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  03أكتوبر
 2022تحت رقم .2923
337I
BASMA HOLDING

الشركة املغربية للرخام
والجرانيت

*CMMG *SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

BASMA HOLDING
« N°15, 1 er étage de
» l’immeuble « LES DUNES
lotissement « La Colline » lot
n° 31, Casablanca CasablancaMaroc، 20000، CASABLANCA
MAROC
الشركة املغربية للرخام والجرانيت
* CMMG *SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية  -سيدي معروف ولد

حدو 1029 ،كم ب 20280 - 042
 الدارالبيضاء  20280 -الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.230901
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09شتنبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) برادة
سوني أمينة كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
شتنبر  2022تحت رقم .31950
338I
CHAMI CONSEILS

ORNX BOUJDOUR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شارع محج محمد
السادس عمارة ارينا الطابق الرابع
شقة  ،70000 ، 08العيون املغرب
 ORNX BOUJDOURشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح
محج محمد السادس عمارة ارينا
الطابق الرابع رقم  08العيون -
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
43185
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
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 MARKETING AGENCYشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 112
شقة رقم  8رياض توالل  1مكناس -
 50050مكناس املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.56805
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«عمارة  112شقة رقم  8رياض توالل
 1مكناس  50050 -مكناس املغرب» 
إلى «شارع القوات امللكية املسلحة
بيزناس سانتر رقم  13الطابق 5
املكتب رقم  13املدينة الجديدة
مكناس  50000 -مكناس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم إيصال رقم
.40411122012014
340I

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ORNX :
.BOUJDOUR
غرض الشركة بإيجاز  :تطوير
وتمويل وبناء وتشغيل مشاريع
الطاقة املتجددة وإنتاج الهيدروجين
األخضر.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الفتح محج محمد السادس عمارة
ارينا الطابق الرابع رقم  08العيون -
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد Mr PETER ANTONY
 GISH : 1.000حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد Mr PETER ANTONY
 GISHعنوانه(ا) الواليات املتحدة
االمريكية  06101كونيتيكت
الواليات املتحدة االمريكية.
FIDU ALIMTYAZ
األسماء الشخصية والعائلية STE BABA EL OUADGHIRI
ومواطن مسيري الشركة:
SARL
السيد Mr PETER ANTONY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 GISHعنوانه(ا) الواليات املتحدة
تأسيس شركة
االمريكية  06101كونيتيكت
FIDU ALIMTYAZ
الواليات املتحدة االمريكية
َ 13زنقة  ،عبد الكريم بن جلون
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مكاتب أشرف ،مكتب  14الطابق 2
االبتدائية بالعيون بتاريخ  29شتنبر
فاس FES MAROC ،30000 ،
 2022تحت رقم .2909/2022
STE BABA EL OUADGHIRI SARL 339I
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواروالد
ائتمانية أكيدي
الطيب العليا  R/Dفاس 30000 -
CUSTOMERCY DIGITAL
فاس املغرب
MARKETING AGENCY
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
ائتمانية أكيدي
74317
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني،
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشقة  ،12الطابق الثالث (م.ج)
حمرية مكناس  ،50000 ،مكناس  17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املغرب
CUSTOMERCY DIGITAL
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.BABA EL OUADGHIRI SARL
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
األرا�ضي
منعش عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار والد
الطيب العليا  R/Dفاس 30000 -
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الودغيري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد الغني بابا  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الودغيري عنوانه(ا)
تجزئة األندلس رقم ب  61األندلس
عين الشقف موالي يعقوب ،فاس
 30000فاس املغرب.
السيد عبد الغني بابا عنوانه(ا)
شارع بور سعيد زنقة ايطاليا رقم 17
الزهور 2فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الودغيري عنوانه(ا)
تجزئة األندلس رقم ب  61األندلس
عين الشقف موالي يعقوب ،فاس
 30000فاس املغرب
السيد عبد الغني بابا عنوانه(ا)
شارع بور سعيد زنقة ايطاليا رقم 17
الزهور فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .4407/022
341I

21197
BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

BRANDIUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS
 399الطابق  2مكتب  5تجزئة جنة
الزيتون  1بنسودة فاس ،30000 ،
فاس املغرب
 BRANDIUMشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6زنقة
ضاية عوا الطابق الرابع الشقة 16
الرباط  10000 -الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
163527
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BRANDIUM
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات اإلدارية
الطباعة
تاجر.
عنوان املقر االجتماعي  6 :زنقة
ضاية عوا الطابق الرابع الشقة 16
الرباط  10000 -الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد توفيق بوكرن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.

الجريدة الرسمية

21198

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد توفيق بوكرن عنوانه(ا)
رقم  26بلوك ب حي كريو زواغة
العليا فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد توفيق بوكرن عنوانه(ا)
رقم  26بلوك ب حي كريو زواغة
العليا فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .8147
342I
BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

GRAND INOX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عنوان املقراالجتماعي  :املحل رقم
 1حي جديد زواغة فاس 30000 -
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مصطفى بوخريص 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد سمير البطاح  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى بوخريص
عنوانه(ا) فاس  30000فاس املغرب.
السيد سمير البطاح عنوانه(ا)
فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى بوخريص
عنوانه(ا) فاس  30000فاس املغرب
السيد سمير البطاح عنوانه(ا)
فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .4378
343I

BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS
 399الطابق  2مكتب  5تجزئة جنة
الزيتون  1بنسودة فاس ،30000 ،
فاس املغرب
 GRAND INOXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم
etablissement darwinier
 1حي جديد زواغة فاس 30000 -
STE ABATAL
فاس املغرب
MULTISERVICES SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املحدودة
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
74289
etablissement darwinier
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
HAY EL MASSIRA 02 RUE SAKIA
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
EL HAMRA N° 20 DAKHLA ،
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
73000، dakhla maroc
املحدودة باملميزات التالية:
STE ABATAL MULTISERVICES
شكل الشركة  :شركة ذات
 SARL AUشركة ذات مسؤلية
املسؤولية املحدودة.
محدودة ذات الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي HAY
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ENNAHDA 01 NR 330 BIR
.GRAND INOX
 )GUENDOUZ DAKHLA (Mغرض الشركة بإيجاز  :تاجر
 73000الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الفوالذ املقاوم للصدأ بالتقسيط.
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محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
22817
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
ABATAL MULTISERVICES SARL
.AU
غرض الشركة بإيجاز  .1 :الصيد
 .2تاجرالسمك.
 - 3تجهيز وحفظ األسماك
والقشريات والرخويات.
 .4شراء وبيع واستيراد وتصدير
األسماك.
 .5التجارة العامة.
 .6مستثمرفي مجال األسماك.
 .7شراء وبيع منتجات األسماك
واملأكوالت البحرية.
 - 8تربية املحار واألسماك
واملأكوالت البحرية واملحاروبلح البحر
وأذن البحر .إعادة التدوير
 .10االستيراد  -التصديروالتجارة.
 11التجارة العامة. 18نقل البضائع لحساب الغير..عنوان املقر االجتماعي HAY :
ENNAHDA 01 NR 330 BIR
 )GUENDOUZ DAKHLA (M 73000الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد عباد  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد عباد عنوانه(ا) حي
املسيرة  04زنقة  03رقم  01الداخلة
 73000الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد عباد عنوانه(ا) حي
املسيرة  04زنقة  03رقم  01الداخلة
 73000الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 18
أكتوبر  2022تحت رقم .1718
344I
PROMORI

PROMORI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

PROMORI
طريق  109الدرابنة ،املجمع ،A
الطابق الثالت ،املكتب  A.10سيدي
معروف  ،27182 ،الدارالبيضاء
املغرب
 PROMORIشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي طريق 109
الدرابنة ،املجمع  ،Aالطابق الثالت،
املكتب  A.10سيدي معروف -
 27182الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.476741
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26شتنبر  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
 البناء ،األشغال العمومية
و الهندسة املدنية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .842246
345I
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SOCOGESE

ESPACE TOURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
خفض رأسمال الشركة

الجريدة الرسمية

رقم التقييد في السجل التجاري
62735
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تم
تغيير تسمية الشركة من «MSN
 »PHARMAإلى «.»MSN PRO-M
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .4417/022
347I

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
 ESPACE TOURSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي البقعة
رقم  123تجزئة النماء الحي
NEW CHALLENGE CONSULTING
الصناعي بنسودة  30000 -فاس
YARA MAROC
املغرب.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
.22475
NEW CHALLENGE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
CONSULTING
املؤرخ في  26أكتوبر  2022تم
 186شارع ابراهيم الروداني حي
خفض رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 1.500.000,00درهم»  أي الهدى  ،25000 ،خريبكة املغرب
 YARA MAROCشركة ذات
من « 2.500.000,00درهم»  إلى
مسؤلية محدودة ذات الشريك
« 1.000.000,00درهم» عن طريق :
الوحيد
تخفيض عدد األسهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي  186شارع
التجارية بفاس بتاريخ  28أكتوبر ابراهيم الروداني حي الهدى الطابق
الثالث  25000 -خريبكة املغرب
 2022تحت رقم .2022/4457
تأسيس شركة ذات مسؤلية
346I
محدودة ذات الشريك الوحيد
SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU
رقم التقييد في السجل التجاري :
MSN PHARMA
7839
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26شتنبر  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
تغييرتسمية الشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
SOCIETE FIDU SOUMAYA
محدودة ذات الشريك الوحيد
SARL-AU
باملميزات التالية:
FES, AV DES FAR IMM SAIDI
شكل الشركة  :شركة ذات
 BUREAU FATH 2EME ETAGEمسؤلية محدودة ذات الشريك
APPT N °7 VN ، 30000، fès
الوحيد.
Maroc
تسمية الشركة متبوعة عند
 MSN PHARMAشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها YARA :
مسؤلية محدودة ذات الشريك
.MAROC
الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
وعنوان مقرها االجتماعي القطعة البناء.
 19الحي الصناعي عين الشقف -
عنوان املقراالجتماعي  186 :شارع
 30000فاس املغرب.
ابراهيم الروداني حي الهدى الطابق
الثالث  25000 -خريبكة املغرب.
تغييرتسمية الشركة
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
املدة التي تأسست من أجلها
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :أكتوبر  2022تحت رقم .842245
349I
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مراد أيوبي  1.000 :حصة
SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU
بقيمة  100درهم للحصة.
MED TEX
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
الشريك الوحيد
السيد مراد أيوبي عنوانه(ا) 1170
حل شركة
تجزئة الفتح  25000خريبكة املغرب.
SOCIETE FIDU SOUMAYA
األسماء الشخصية والعائلية
SARL-AU
ومواطن مسيري الشركة:
FES, AV DES FAR IMM SAIDI
السيد مراد أيوبي عنوانه(ا) BUREAU FATH 2EME ETAGE 1170
تجزئة الفتح  25000خريبكة املغرب
APPT N °7 VN ، 30000، fès
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Maroc
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  03أكتوبر
 MED TEXشركة ذات مسؤلية
 2022تحت رقم .469
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
348I
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي والد
DYAR GROUPE ESSOUSSI
يوسف والد الطيب  30000 -فاس
DYAR GROUPE ESSOUSSI
املغرب.
حل شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.28479
توسيع نشاط الشركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
DYAR GROUPE ESSOUSSI
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تقرر حل
طريق  109الدرابنة ،املجمع ،A
الطابق الثالت ،املكتب  A.10سيدي شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
معروف  ،27182 ،الدارالبيضاء الشريك الوحيد  MED TEXمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
املغرب
مقرها اإلجتماعي والد يوسف والد
DYAR GROUPE ESSOUSSI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات الطيب  30000 -فاس املغرب نتيجة
ل  :عدم تحقيق الغرض اإلجتماعي.
الشريك الوحيد
و حدد مقر التصفية ب والد
وعنوان مقرها االجتماعي طريق 109
يوسف والد الطيب  30000 -فاس
الدرابنة ،املجمع  ،Aالطابق الثالت،
املغرب.
املكتب  A.10سيدي معروف -
و عين:
 27182الدارالبيضاء املغرب.
السيد(ة) محمد سعد بناني
توسيع نشاط الشركة
و عنوانه(ا) رقم 9إقامة الياسمين
رقم التقييد في السجل التجاري
شقة  6شارع أبن الخطيب 30000
.476745
فاس املغرب كمصفي (ة) للشركة.
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
املؤرخ في  26شتنبر  2022تمت على الصالحيات املخولة لهم محل
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط املخابرة و محل تبليغ العقود و
الشركة الحالي :
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :والد
يوسف والد الطيب .
تأجيروبيع العقارات.
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السيدة زبوت خديجة عنوانه(ا)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
STE APOLLO
التجارية بفاس بتاريخ  26أكتوبر بلوك  8رقم 349بوعكاز املحاميد
 2022تحت رقم .4404
INTERNATIONAL SARL AU
مراكش  40160مراكش املغرب.
350I
األسماء الشخصية والعائلية شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
ALMOURAJIAA CONSEILS
تفويت حصص
السيدة زبوت خديجة عنوانه(ا)
ROAYA AGRI
LABRASS MULTISERVICES SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بلوك  8رقم 349بوعكاز املحاميد رقم  21شارع االميرموالي عبد هللا ،
الشريك الوحيد
مراكش  40160مراكش املغرب
 ،70000العيون املغرب
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة STE APOLLO INTERNATIONAL
ALMOURAJIAA CONSEILS
التجارية بمراكش بتاريخ  08شتنبر
 SARL AUشركة ذات مسؤلية
بوتبرة اوريكة الحوز ،42452 ،
محدودة ذات الشريك الوحيد
 2021تحت رقم .127320
مراكش املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
351I
 ROAYA AGRIشركة ذات مسؤلية
الحسني زنقة معركة الدشيرة رقم
محدودة ذات الشريك الوحيد
 07العيون  70000 -العيون املغرب.
MJ MANAGEMENT
وعنوان مقرها اإلجتماعي بوتبرة
تفويت حصص
اوريكة الحوز  42452 -مراكش
MH DRO SARL
رقم التقييد في السجل التجاري
املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.25187
تأسيس شركة ذات مسؤلية
تحويل الشكل القانوني للشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
MJ MANAGEMENT
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
املؤرخ في  14يونيو  2022تمت
3RUE
IBN
TOUMART
118269
املصادقة على :
RESIDENCES
HIKMAT
2EME
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تفويت السيد (ة) عدنان وباعوس
 30غشت  2021تم إعداد القانون  500 ETAGE N4 TANGER ، 90000،حصة اجتماعية من أصل
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
TANGER MAROC
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
محدودة ذات الشريك الوحيد
محسن املرجي بتاريخ  12غشت
 MH DRO SARLشركة ذات
باملميزات التالية:
.2022
املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤلية محدودة ذات الشريك و عنوان مقرها االجتماعي ZONE
 INDUSTRIELLE GZENAYA LOTاالبتدائية بالعيون بتاريخ  12غشت
الوحيد.
 2022تحت رقم .2514
تسمية الشركة متبوعة عند N° 6 TANGER TANGER 90000
353I
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
طنجة.
.ROAYA AGRI
تحويل الشكل القانوني للشركة
CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,
غرض الشركة بإيجاز  :انتاج
رقم التقييد في السجل التجاري
AUDIT & CONSEILS
وتسويق املنتجات الفالحية.
AGRI KACEM
.76653
عنوان املقر االجتماعي  :بوتبرة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
اوريكة الحوز  42452 -مراكش
قفل التصفية
املؤرخ في  13يونيو  2022تم تحويل
املغرب.
CABINET ABID EXPERTISE
املدة التي تأسست من أجلها الشكل القانوني للشركة من «شركة
& COMPTABLE, AUDIT
الشركة  99 :سنة.
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
CONSEILS
مبلغ رأسمال الشركة 10.000 :ذات املسؤولية املحدودة».
N° 45 AV HASSAN II IMM
درهم ،مقسم كالتالي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
السيدة زبوت خديجة 100 :
غشت
15
بتاريخ
بطنجة
التجارية
FES MAROC
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
.8547
رقم
تحت
2022
 AGRI KACEMشركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
املسؤولية املحدودة
352I
وصفات ومواطن الشركاء :
LABRASS MULTISERVICES SARL

وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شقة
رقم  10الطابق  3إقامة أجياد 4 ،
زنقة األخطال فاس  30000 -فاس
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.65729
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  02شتنبر  2022تقرر
حل  AGRI KACEMشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شقة رقم  10الطابق 3
إقامة أجياد  4 ،زنقة األخطال فاس
  30000فاس املغرب نتيجة لعدمتحقيق هدف وغرض الشركة
و عين:
السيد(ة) عبد السالم فرحي
و عنوانه(ا) إقامة امرود  5طابق
 2شقة  6جنان كاليفورني عين
الشق  30000الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  02شتنبر  2022وفي شقة رقم
 10الطابق  3إقامة أجياد  4 ،زنقة
األخطال فاس  30000 -فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .4355/2022
354I
ADVISORY PARTNERS

REAL ESTATE PRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

ADVISORY PARTNERS
 165شارع عبد املؤمن حي
املستشفيات بناية أ الطابق األول
الدارالبيضاء  ،20160 ،الدار
البيضاء املغرب
 REAL ESTATE PROشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  11شارع
عين السردون سيل  21000 -الدار
البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري
.389095
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23يونيو  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 175.000درهم» أي من «100.000
درهم»  إلى « 275.000درهم»  عن
طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .842690
355I
SMOUNIAMINA

AU - DELA DE LA
MENUISERIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
IMMB 13 RUE MARMOUCHA
ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،
30000، FES MAROC
AU - DELA DE LA MENUISERIE
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقـم
 131اقـامــة النـمــاء الحي الصـنـاعــي
بــن ســودة ف ــاس  30000 -ف ــاس
الـم ـغــرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
74213
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AU - :
.DELA DE LA MENUISERIE SARL
غرض الشركة بإيجاز  :م ـقــاولــة
الـنـج ــارة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقـم
 131اقـامــة النـمــاء الحي الصـنـاعــي
بــن ســودة ف ــاس  30000 -ف ــاس
الـم ـغــرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد م ـح ـمــد الـع ـبــدالوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عـبــد الـرحـمــان الـمــوجـت ـهــد
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد م ـح ـمــد الـع ـبــدالوي
عنوانه(ا) فـال  27تـجــزئــة الـحـديـقــة
ق 4تـغــات فــاس  30000ف ــاس
الـم ـغــرب.
السيد عـبــد الـرحـمــان الـمــوجـت ـهــد
عنوانه(ا) رقـم  27الشقة  3شارع
يـوسـف ابـن تـاشـفين واد فـاس ف ــاس
 30000ف ــاس الـم ـغــرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد م ـح ـمــد الـع ـبــدالوي
عنوانه(ا) فـال  27تـجــزئــة الـحـديـقــة
ق 4تـغــات فــاس  30000ف ــاس
الـم ـغــرب
السيد عـبــد الـرحـمــان الـمــوجـت ـهــد
عنوانه(ا) رقـم  27الشقة  3شارع
يـوسـف ابـن تـاشـفين واد فـاس ف ــاس
 30000ف ــاس الـم ـغــرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  19أكتوبر
 2022تحت رقم .5548/2022
356I
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ديوان االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

CULTUMA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان االستاذ العلمي املجاطي
محمد الصوفي موثق
 87عمارة كوفيكوم الطابق االول
طنجة  ،90000 ،طنجة املغرب
 CULTUMAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة 5 ،
شارع يوسف ابن تاشفين  ،الطابق
الثاني  ،الشقة  90000 - 3طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
131737
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CULTUMA
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
االرا�ضي الفالحية  ،السقوية او البور
و تربية املوا�شي و تسويق املنتوجات و
تصديرها..
عنوان املقر االجتماعي  :طنجة ،
 5شارع يوسف ابن تاشفين  ،الطابق
الثاني  ،الشقة  90000 - 3طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة80.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد امبارك محصون 800 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امبارك محصون عنوانه(ا)
طريق كاب سبارطيل رقم  195فيال
لال عزيزة  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد امبارك محصون عنوانه(ا)
طريق كاب سبارطيل رقم  195فيال
لال عزيزة  90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .258890
357I
LOGISTIQUE TRANSPORT TSOUKI

LOGISTIQUE TRANSPORT
TSOUKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LOGISTIQUE TRANSPORT
TSOUKI
 29شارع عمرابن العاص رقم 26
الطابق التالت  29شارع عمرابن
العاص رقم  26الطابق التالت،
 ،90010طنجة املغرب
LOGISTIQUE TRANSPORT
 TSOUKIشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  29عمرو
بن العاص الطابق الثالث رقم 26
طنجة طنجة  90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
130779
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 27
شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

الجريدة الرسمية
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
TRANSPORT

LOGISTIQUE

.TSOUKI
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع وطنيا و دوليا.
عنوان املقر االجتماعي  29 :عمرو
بن العاص الطابق الثالث رقم 26
طنجة طنجة  90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد صهيب التسوكي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة كوتر التسوكي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كوتر التسوكي عنوانه(ا)
تجزئة عواطف الشطر 1قطعة 12
طابق رقم  4طنجة  90000طنجة
املغرب.
السيد صهيب التسوكي عنوانه(ا)
حي التضامن قطاع الفضيلة زنقة
 28العوينة  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كوتر التسوكي عنوانه(ا)
تجزئة عواطف الشطر 1قطعة 12
طابق رقم  4طنجة  90000طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27شتنبر
 2022تحت رقم .0922130779
358I
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ERAFYAN CENTRE
السيدة سهيلة الكيحل عنوانه(ا)
ENFANT LEADER
تجزئة الحي الجديد الشطر الثاني
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات رقم  112العرائش  92000العرائش
الشريك الوحيد
املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
ERAFYAN CENTRE
ومواطن مسيري الشركة:
LOT. LES FONCTIONNAIRES N
السيدة سهيلة الكيحل عنوانه(ا)
 ،146 LARACHE ، 92000العرائش تجزئة الحي الجديد الشطر الثاني
رقم  112العرائش  92000العرائش
املغرب
املغرب
 ENFANT LEADERشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  20شتنبر
الوحيد
 2022تحت رقم .971
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
359I
رقم  1بحي شعبان  2اقامة كتالونيا
 3رقم  873العرائش 92000 -
BUSINESS CENTER.COM
العرائش املغرب
LEAGUE OF BUSINESSMEN
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
تأسيس شركة
7101
BUSINESS CENTER.COM
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شارع عبد املومن رقم  236إقامة
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
ف  8الطابق الثاني رقم ،20390 ، 6
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
الدارالبيضاء املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
LEAGUE OF BUSINESSMEN
باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
الشريك الوحيد
مسؤلية محدودة ذات الشريك وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
الوحيد.
املومن رقم  236زنقة باسكي اقامة
تسمية الشركة متبوعة عند ف 8الطابق الثاني رقم 27182 - 6
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الدارالبيضاء املغرب
.ENFANT LEADER
تأسيس شركة ذات مسؤلية
غرض الشركة بإيجاز  :التعليم
محدودة ذات الشريك الوحيد
األولي الخصو�صي.
رقم التقييد في السجل التجاري :
عنوان املقر االجتماعي  :املحل
560527
رقم  1بحي شعبان  2اقامة كتالونيا 3
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
رقم  873العرائش  92000 -العرائش  31أكتوبر  2022تم إعداد القانون
املغرب.
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
املدة التي تأسست من أجلها محدودة ذات الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة.
باملميزات التالية:
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
شكل الشركة  :شركة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
مسؤلية محدودة ذات الشريك
السيدة سهيلة الكيحل  1.000 :الوحيد.
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
تسمية الشركة متبوعة عند
األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.LEAGUE OF BUSINESSMEN
وصفات ومواطن الشركاء :

غرض الشركة بإيجاز  :الغرض
من الشركة في املغرب وفي الخارج:
اكتساب مساهمات مباشرة أوغير
مباشرة في جميع الشركات املغربية أو
األجنبية.
إدارة وعقد مشاركات في جميع
الشركات الوطنية أو الدولية.
اقتناء األوراق املالية واألسهم
والشهرة واألوراق املالية والتصرف
فيها وإدارتها ؛
شركة قابضة مالية وإدارية تعمل
في جميع قطاعات النشاط.
 الترويج العقاري بكافة أشكاله.إيجارات جميع العقارات.
الخدمات املالية.
املشورة بشأن خدمات التنظيم
واإلدارة ؛
مشورة إدارة الثروات ؛
 الدراسة واالستحواذ بجميعأشكاله ونقله واستغالله وبيعه
وإعادة بيعه أو التمثيل املباشر أو
غير املباشر لجميع براءات االختراع
والعالمات التجارية والعمليات
والتراخيص املتعلقة بهذه األنشطة.
جميع العمليات التجارية  ،جميع
املنتجات الخام أو املصنعة ؛
تشغيل جميع الصناعات وجميع
األعمال.
تجارة عامة.
االستيراد والتصدير.
وبشكل أعم  ،جميع املعامالت
التجارية واملالية واملنقولة وغير
املنقولة املتعلقة بشكل مباشر أو
كليا أو ً
غير مباشر ً ،
جزئيا  ،بأحد
األشياء املحددة أو بأي أشياء مماثلة
أو مرتبطة..
عنوان املقراالجتماعي  :شارع عبد
املومن رقم  236زنقة باسكي اقامة
ف 8الطابق الثاني رقم 27182 - 6
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد جابر بن حمان 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جابر بن حمان عنوانه(ا)
 33زنقة داوود الظاهري املعاريف
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جابر بن حمان عنوانه(ا)
 33زنقة داوود الظاهري املعاريف
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .844014
360I
N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE SOSTA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC
 SOCIETE SOSTAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
عمان رقم  62000 - 63الناضور
املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.13903
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  23غشت  2022تقرر
حل  SOCIETE SOSTAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عمان رقم  62000 - 63الناضور
املغرب نتيجة النتهاء الغرض من
الشركة.

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
و عين:
السيد(ة) اشرف سلوم و االبتدائية بالعيون بتاريخ  31أكتوبر
عنوانه(ا) حي اوالد ابراهيم الزنقة  2022تحت رقم .3189/2022
 102رقم  62000 69الناضور املغرب
362I
كمصفي (ة) للشركة.
TARGET PARTNERS
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
LEILA MANAGEMENT
بتاريخ  23غشت  2022وفي شارع
SYSTEME
عمان رقم  62000 - 63الناضور
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املغرب.
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  21شتنبر
TARGET PARTNERS
 2022تحت رقم .4426
Cité Guynemer, N° 45, Rue 1, 361I
Etage RDC ، 20410، Casablanca
fiduazizi
Maroc
STE OMITI
LEILA MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات
 SYSTEMEشركة ذات مسؤلية
fiduazizi
محدودة ذات الشريك الوحيد
شارع عمراملختارحي القدس شارع
وعنوان مقرها اإلجتماعي  03زنقة
عمراملختارحي القدس،7000 ،
أيت اورير ,شارع موالي يوسف- ,
العيون املغرب
 20250الدارالبيضاء املغرب
« STE OMITIشركة ذات املسؤولية
تأسيس شركة ذات مسؤلية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي :مدينة
رقم التقييد في السجل التجاري :
الوحدة بلوك  Bبدون رقم مدينة
560489
الوحدة بلوك  Bبدون رقم 70000
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أكتوبر  2022تم إعداد القانون
العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
رقم التقييد في السجل التجاري :محدودة ذات الشريك الوحيد
.9333
باملميزات التالية:
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
شكل الشركة  :شركة ذات
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تم اتخاذ مسؤلية محدودة ذات الشريك
القرارات التالية:
الوحيد.
قرار رقم  :01الذي ينص على
تسمية الشركة متبوعة عند
مايلي 01- :رفع راس مال الشركة من اإلقتضاء بمختصر تسميتها LEILA :
 4 000 000درهم الى .MANAGEMENT SYSTEME 8 000 000
درهم
غرض الشركة بإيجاز  • :تقديم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات خدمات لدعم إدارة املشاريع؛
النظام األسا�سي التالية:
• االستيراد والتصدير؛
بند رقم  :01الذي ينص على
• تجارة الجملة والتجزئة ؛
مايلي 01- :رفع راس مال الشركة من
• التجارة اإللكترونية؛
 4 000 000درهم الى 8 000 000
• األعمال والخدمات املتصلة
درهم.
باملوضوع املذكور أعاله؛

21203

• إنشاء وتشغيل مواقع الويب
(نشر وتشغيل مواقع الويب  ،البيع
بالتجزئة عبر اإلنترنت  ،نشر املحتوى
اإللكتروني ،التكوين عبر اإلنترنت ،
إلخ) ؛
• الشراء و البيع واالتجار
والسمسرة والتمثيل والتسويق
والتوزيع لجميع األشياء واملنتجات و
املواد والسلع ؛
• الخدمات التجارية بجميع
أنواعها :وكيل بالعمولة ،مزود
أعمال ،إلخ ؛
• خدمات االستشارة و املرافقة ؛
• املشاركة في رأس املال بجميع
الوسائل وفي جميع أنواع األعمال أو
الشركات ؛
• استيراد وتصدير جميع أنواع
السلع أواملنتجات أوالسلع أوالحلول
أو الخدمات ؛
• وبشكل عام  ،جميع املعامالت
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشرأو
غير مباشر باألنشطة املذكورة أعاله
أو التي من املحتمل أن تعزز تنفيذها
وتطويرها..
عنوان املقر االجتماعي  03 :زنقة
أيت اورير ,شارع موالي يوسف- ,
 20250الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زرك�ضي رشيد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زرك�ضي رشيد عنوانه(ا)
رقم  44شارع موالي علي الشريف
النجاح  80000اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زرك�ضي رشيد عنوانه(ا)
رقم  44شارع موالي علي الشريف
النجاح  80000اكاديراملغرب.

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 31أكتوبر  2022تحت رقم .843985
363I
FLASH ECONOMIE

TEAM TALENT
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد عبد الرحيم الشتاوتاوعبد
الرحيم الشتاوتاو  50 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد ايت بن سالم
عنوانه(ا) دوار اكشتيم نزدار املهارة
 83000تارودانت املغرب.
السيد عبد الرحيم الشتاوتاو
عنوانه(ا) دوار اغيل لحسون سكورة
 45000ورززات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد ايت بن سالم
عنوانه(ا) دوار اكشتيم نزدار املهارة
 83000تارودانت املغرب
السيد عبد الرحيم الشتاوتاو
عنوانه(ا) دوار اغيل لحسون سكورة
 45000ورززات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكاديربتاريخ  12ماي 2022
تحت رقم .109771
364I

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
TEAM TALENT CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ايت
مهند بلوك  05زنقة  25رقم 10
تيكوين  80000 -أكاديراملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
51387
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
FLASH ECONOMIE
 17مارس  2022تم إعداد القانون
OPAL ERGO
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املحدودة باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
خطإ
استدراك ٍ
املسؤولية املحدودة.
خطإ وقع بالجريدة
استدراك ٍ
تسمية الشركة متبوعة عند
الرسمية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TEAM :
FLASH ECONOMIE
.TALENT CONSULTING
Avenue des Forces armées
غرض الشركة بإيجاز - :
royales 28 ، 20000،
االستشارات اإلدارية وإدارة األعمال
CASABLANCA MAROC
 التدريب في اإلدارة وإدارة األعمال. OPAL ERGOشركة ذات مسؤلية
عنوان املقر االجتماعي  :حي ايت
محدودة ذات الشريك الوحيد
مهند بلوك  05زنقة  25رقم 10
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية
تيكوين  80000 -أكاديراملغرب.
زنقة املحيط و شارع عمربن العاص
املدة التي تأسست من أجلها
عمارة اوه الطابق  2الشقة 9
الشركة  99 :سنة.
الصخور السوداء  20000 -الدار
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
البيضاء املغرب.
درهم ،مقسم كالتالي:
خطإ وقع بالجريدة
إستدراك
ٍ
السيد سعيد ايت بن سالم  50 :الرسمية عدد  5736بتاريخ
 05أكتوبر .2022
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
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بدال من  :رقم التقييد في السجل
السيد عبد الرحمان رزوق 500 :
التجاري 3990
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
يقرأ  :رقم التقييد في السجل
األسماء الشخصية والعائلية
التجاري 3991
وصفات ومواطن الشركاء :
الباقي بدون تغيير.
السيدة جميلة رزوق عنوانه(ا)
 365Iاقامة الرياض االلفة مج  14مدخل 2
رقم  24االلفة  20000الدارالبيضاء
FLASH ECONOMIE
املغرب.
LA GUSTERIA
السيد عبد الرحمان رزوق
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا) حي النخلة  1رقم 1090
تأسيس شركة
قلعة السراغنة  43000قلعة
FLASH ECONOMIE
السراغنة املغرب.
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
األسماء الشخصية والعائلية
CASABLANCA MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
 LA GUSTERIAشركة ذات
السيدة جميلة رزوق عنوانه(ا)
املسؤولية املحدودة
اقامة الرياض االلفة مج  14مدخل 2
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
رقم  24االلفة  20000الدارالبيضاء
العالية  2مجموعة  14عمارة 2
املغرب
رقم  13-12داربوعزة 20000 -
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الدارالبيضاء املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
تأسيس شركة ذات املسؤولية
أكتوبر  2022تحت رقم .841781
املحدودة
366I
رقم التقييد في السجل التجاري :
558731
CABINET ASOFI
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
IMMO AL HAMBRA
 30شتنبر  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تفويت حصص
املحدودة باملميزات التالية:
CABINET ASOFI
شكل الشركة  :شركة ذات
5AV DE LA MARCHE VERTE RES
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LA :
90000، TANGER MAROC
.GUSTERIA
 IMMO AL HAMBRAشركة ذات
غرض الشركة بإيجاز  :مشغل
املسؤولية املحدودة
املقهى.
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7شارع أبو
تجزئة
:
االجتماعي
املقر
عنوان
العالء املعري اقامة ابن الخطيب
العالية  2مجموعة  14عمارة 2
بلوك أ رقم  90000 - 23طنجة
رقم  12-13دار بوعزة 20000 -
املغرب.
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
املدة التي تأسست من أجلها
رقم التقييد في السجل التجاري
الشركة  99 :سنة.
.68491
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة جميلة رزوق  500 :حصة املؤرخ في  28شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
بقيمة  100درهم للحصة.
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تفويت السيد (ة) الحسن شتح
 20حصة اجتماعية من أصل 80
حصة لفائدة السيد (ة) مروان شنتح
بتاريخ  28شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .258865
367I
صباح انفو

شركة تر -بالست

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

صباح انفو
عمارة بنشليخة الرقم  08ابن جرير
عمارة بنشليخة الرقم  08ابن جرير،
 ،43150ابن جريراملغرب
شركة تر -بالست شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
بنشليخة الرقم  08بن جريرابن
جرير 43150ابن جريراملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
3513
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  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
تر  -بالست.
غرض الشركة بإيجاز :
Fabrication de plaques, feuilles,
tubes, tuyaux et profilés en
.matières plastiques
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
بنشليخة الرقم  08بن جرير ابن
جرير  43150ابن جريراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد رحالي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد يوسف الطلوحي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد رحالي عنوانه(ا)
عمارة22الرقم  02اسيف دال
مراكش  4000مراكش املغرب.
السيد يوسف الطلوحي عنوانه(ا)
كتيبة دعم مسرح أغادير 80000
اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد رحالي عنوانه(ا)
عمارة22الرقم  02اسيف دال
مراكش  4000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .386/2022
368I
موثقة

PERFECT BETON

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثقة
 217شارع ابراهيم الروداني،
التقاطع،اقامة الفتح الطابق
األول ،رقم  ،02طريق الجديدة،
الدارالبيضا ء 217 .شارع ابراهيم
الروداني ،التقاطع،اقامة الفتح
الطابق األول ،رقم  ،02طريق
الجديدة ،الدارالبيضا ء،20000 ،
الدارالبيضاء املغرب
 PERFECT BETONشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بارك
عمارة  25الطابق السفلي شقة رقم
 3سيدي معروف  20280 -الدار
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

21205

رقم التقييد في السجل التجاري
.709885
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19يونيو  2019تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ايمن خطاط
 75حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة السيد (ة) فؤاد خطاط
بتاريخ  19يونيو .2019
تفويت السيد (ة) ايمن خطاط
 10حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة السيد (ة) خديجة
عزفي بتاريخ  19يونيو .2019
تفويت السيد (ة) ايمن خطاط
 5حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة السيد (ة) زينب خطاط
بتاريخ  19يونيو .2019
تفويت السيد (ة) ايمن خطاط
 5حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة السيد (ة) سارة خطاط
بتاريخ  19يونيو .2019
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
يوليوز  2019تحت رقم .709411
369I

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  31أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد LILYA’S JEWELRY
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
املومن رقم  236زنقة باسكي اقامة
ف 8الطابق الثاني رقم 20000 - 6
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل  :عدم
تحقيق غرض الشركة.
و حدد مقرالتصفية ب شارع عبد
املومن رقم  236زنقة باسكي اقامة
ف 8الطابق الثاني رقم 20000 - 6
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) شيماء غالب وعنوانه(ا)
إقامة بالي عمارة  2الشقة  4شارع
الهاشمي الفياللي عين الشق 20000
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود
و الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .844014
370I

حل شركة

CABINET ELKHALFI

BUSINESS CENTER.COM

LILYA’S JEWELRY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

«HERALIS
»CONSTRUCTION

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم  236إقامة
ف  8الطابق الثاني رقم  ،20390 ، 6شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة
 LILYA’S JEWELRYشركة ذات
CABINET ELKHALFI
مسؤلية محدودة ذات الشريك
N 2 LOT AMMAR Sidi bennour،
الوحيد(في طور التصفية)
24350، Sidi bennour Maroc
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
«»HERALIS CONSTRUCTION
املومن رقم  236زنقة باسكي اقامة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
ف 8الطابق الثاني رقم 20000 - 6
الشريك الوحيد
الدارالبيضاء املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 266
حل شركة
ي
ل
رقم التقييد في السجل التجار
الطابق االو تجزئة الوفاء  1سيدي
بنور  24350سيدي بنور املغرب
.560527

21206

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3431
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
«.»HERALIS CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري
اعمال او تشييد متنوعة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 266
الطابق االول تجزئة الوفاء  1سيدي
بنور  24350سيدي بنور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبداللطيف فاضل :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبداللطيف فاضل
عنوانه(ا)  316تجزئة الفتح 24350
سيدي بنور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبداللطيف فاضل
عنوانه(ا)  316تجزئة الفتح 24350
سيدي بنور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .216
371I
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مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير
مركز تادرت تادرت  35100جرسيف
KADMOUNE CAR
STE MALAK IMMO
املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
قفل التصفية
ومواطن مسيري الشركة:
مكتب الدراسات املحاسباتية
STE FURAMIC SARL
ن
ى
عنوانه(ا)
قدمو
فدو
السيدة
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب
والتسيير
املغرب
جرسيف
35100
تادرت
املركز
شارع محمد الخامس عمارة بنطالب
عمارة مختاري الطابق  6رقم الشقة
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
الطابق الثاني املكتب رقم ، 6
 ،60000 ، 3وجدة املغرب
 ،35100جرسيف املغرب
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  31أكتوبر  STE MALAK IMMOشركة ذات
KADMOUNE CAR
املسؤولية املحدودة
 2022تحت رقم .1417/2022
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 372Iوعنوان مقرها اإلجتماعي  26 :زنقة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن
ميموزة  60000 -وجدة املغرب.
ل
خلدون قسارية املركزالطابق االو
قفل التصفية
FITARCO
رقم  35100 - 6جرسيف املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
HIMAYAT ALBINAYAT
تأسيس شركة ذات املسؤولية
.27865
املحدودة
املسؤولية
ذات
شركة
املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
حصص
تفويت
رقم التقييد في السجل التجاري :
املؤرخ في  07شتنبر  2022تقرر حل
FITARCO
2413
 STE MALAK IMMOشركة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 27شتنبر  2022تم إعداد القانون
 100.000درهم وعنوان مقرها
85000، TIZNIT MAROC
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
اإلجتماعي  26زنقة ميموزة 60000 -
 HIMAYAT ALBINAYATشركة
املحدودة باملميزات التالية:
وجدة املغرب نتيجة لقلة املوارد
ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
املالية...كثرة املنافة...نقص في الخبرة.
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 8
املسؤولية املحدودة.
و عين:
تسمية الشركة متبوعة عند شارع الحسن الثاني  85000تيزنيت
السيد(ة) محمد مريمي وعنوانه(ا)
املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
شارع فيصل بن عبد العزيز 60000
تفويت حصص
.KADMOUNE CAR
وجدة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
رقم التقييد في السجل التجاري
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
السيارات بدون سائق.
بتاريخ  07شتنبر  2022وفي  26زنقة
.2757
عنوان املقر االجتماعي  :شارع ابن
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي ميموزة  60000 -وجدة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
خلدون قسارية املركز الطابق االول املؤرخ في  06أكتوبر  2022تمت
رقم  35100 - 6جرسيف املغرب.
التجارية بوجدة بتاريخ  26أكتوبر
املصادقة على :
املدة التي تأسست من أجلها
 2022تحت رقم .1675
تفويت السيد (ة) مصطفى البريك
الشركة  99 :سنة.
374I
مبلغ رأسمال الشركة 170 100.000 :حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) يحيا اعجال
aice compta
درهم ،مقسم كالتالي:
ALULAB LE COMPTOIR
السيد قدمون مصطفى  500 :بتاريخ  06أكتوبر .2022
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
DE L'ALU
تفويت السيد (ة) محمد بعلي
السيد قدمون محمد  500 :حصة  160حصة اجتماعية من أصل  500شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بقيمة  100درهم للحصة.
الشريك الوحيد
حصة لفائدة السيد (ة) يحيا اعجال
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
بتاريخ  06أكتوبر .2022
aice compta
وصفات ومواطن الشركاء :
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
السيد قدمون مصطفى عنوانه(ا)
أكتوبر
25
بتاريخ
بتيزنيت
االبتدائية
casablanca maroc
دوار تادرت املركز  35100جرسيف
.328
رقم
تحت
2022
ALULAB LE COMPTOIR DE
املغرب.
 L›ALU 373Iشركة ذات مسؤلية محدودة
السيد قدمون محمد عنوانه(ا)
STE FURAMIC SARL
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ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 122
طريق الجديدة  20300 -البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
559901
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ALULAB LE COMPTOIR DE
.L’ALU
غرض الشركة بإيجاز  - :تسويق
أي منتج من منتجات األملنيوم
 املستورد بالجملة مقاول إنشاءات معدنية.عنوان املقر االجتماعي 122 :
طريق الجديدة  20300 -البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين أبو التقى 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين أبو التقى عنوانه(ا)
فرنسا  33000بوردو فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سمير أبو التقى عنوانه(ا)
فرنسا  33000بوردو فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أكتوبر  2022تحت رقم .843366
375I

FLASH ECONOMIE

HAMADA ET CONSORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

HAMADA ET CONSORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مقرها اإلجتماعي  17زنقة
انتيسيراب الشقة  - 8مكناس
رقم التقييد في السجل التجاري
53497
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29شتنبر  2022قرر
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
 26264000درهم إلى 30560000
درهم عن طريق رفع عدد الحصص
تعديل الفصل  6و  7من النظام
األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  20أكتوبر
 2022تحت رقم 3922
376I
موثقة

21207

قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
إضافة أنشطة النقل البري للبضائع
نيابة عن أطراف ثالثة (في غرض
الشركة  ،نتيجة لذلك  ،تم تعديل
املادة  3من النظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
املوافقة على النظام األسا�سي املعدل
للشركة ذات مسؤولية محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
يناير  2021تحت رقم .767037
377I
FITARCO

QUARTZ CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

FITARCO
PERFECT BETON
CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،
إعالن متعدد القرارات
85000، TIZNIT MAROC
موثقة
 217شارع ابراهيم الروداني،
 QUARTZ CARSشركة ذات
التقاطع،اقامة الفتح الطابق
املسؤولية املحدودة
األول ،رقم  ،02طريق الجديدة،
وعنوان مقرها اإلجتماعي 118
الدارالبيضا ء 217 .شارع ابراهيم
تجزئة الكوثر 85000 -تيزنيت
الروداني ،التقاطع،اقامة الفتح
املغرب.
الطابق األول ،رقم  ،02طريق
تعيين مسيرجديد للشركة
الجديدة ،الدارالبيضا ء،20000 ،
الدارالبيضاء املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري
ذات
«شركة
PERFECT BETON
.3871
املسؤولية املحدودة»
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
وعنوان مقرها االجتماعي :اقامة
الدارالبيضاء 47 ،شارع األطلس ،املؤرخ في  11أكتوبر  2022تم تعيين
حي السالم  20280 -الدارالبيضاء مسير جديد للشركة السيد(ة)
املغرب.
بومليك عبدهللا كمسيروحيد
«إعالن متعدد القرارات»
تبعا لقبول استقالة املسير.
رقم التقييد في السجل التجاري:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.398243
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي االبتدائية بتيزنيت بتاريخ  25أكتوبر
املؤرخ في  26يناير  2021تم اتخاذ  2022تحت رقم .329
378I
القرارات التالية:

امغارعبد الغافور

OVALITI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

امغارعبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم
 1الطابق االول تطوان ،93000 ،
تطوان املغرب
 OVALITIشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :اقامة
ماتيس  571بلوك ا الطابق الثاني
شارع محمد السادس السوي�سي
الرباط  10000 -الرباط املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.141225
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12شتنبر  2022تقرر حل
 OVALITIشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
ماتيس  571بلوك ا الطابق الثاني
شارع محمد السادس السوي�سي
الرباط  10000 -الرباط املغرب
نتيجة اللخسارة.
و عين:
السيد(ة) محمد املدوار و
عنوانه(ا) حي املجد زنقة الرياض
رقم  128قطعة  693طنجة 90000
طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) عبداالله ابن حدو
و عنوانه(ا) شارع محمد اليازدي
اقامة االندلس بلوك او ط  5شقة
 29تطوان  93000تطوان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  12شتنبر  2022وفي اقامة
ماتيس  571بلوك ا الطابق الثاني
شارع محمد السادس السوي�سي
الرباط  10000 -الرباط املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  22شتنبر
 2022تحت رقم .7936
379I

21208

الجريدة الرسمية

STE FURAMIC SARL
تفويت حصص
STE TRANS PLANET
رقم التقييد في السجل التجاري
SERVICES OUJDA
.33947
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
املؤرخ في  18أكتوبر  2022تمت
تفويت حصص
املصادقة على :
STE FURAMIC SARL
تفويت السيد (ة) CHARLES
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب  JUSTIN GERNO 330حصة
عمارة مختاري الطابق  6رقم الشقة اجتماعية من أصل  1.000حصة
 ،60000 ، 3وجدة املغرب
لفائدة السيد (ة) بارا عدنان بتاريخ
 18 STE TRANS PLANET SERVICESأكتوبر .2022
 OUJDAشركة ذات مسؤلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
التجارية بوجدة بتاريخ  27أكتوبر
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6زنقة  2022تحت رقم .3214
موريطانيا تجزئة الطلحاوي -
381I
 60000وجدة املغرب.
تفويت حصص
FUTURE CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري
MESBAH CONFORT
.32425
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
املؤرخ في  12ماي  2022تمت
تأسيس شركة
املصادقة على :
FUTURE CONSEIL
تفويت السيد (ة) عاللي عبد  50زنقة يوسف بن تاشفين الطابق
القادر  1.000حصة اجتماعية من
األول  ،26100 ،برشيد املغرب
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
 MESBAH CONFORTشركة ذات
زعزوع لخضربتاريخ  15ماي .2022
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
التجارية بوجدة بتاريخ  18أكتوبر
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر،
 2022تحت رقم .3089
تجزئة الحاج الطاهر- 2-100
380I
 26202الدروة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
STE FURAMIC SARL
محدودة ذات الشريك الوحيد
STE NEGOCE
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
INTERNATIONAL UA
17221
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
تفويت حصص
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب محدودة ذات الشريك الوحيد
عمارة مختاري الطابق  6رقم الشقة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
 ،60000 ، 3وجدة املغرب
 STE NEGOCE INTERNATIONALمسؤلية محدودة ذات الشريك
 UAشركة ذات مسؤلية محدودة الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تجزئة ايريس  60000 -وجدة املغرب.MESBAH CONFORT .
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غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :متجر،
تجزئة الحاج الطاهر - 100-2
 26202الدروة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة نهيلة مصباح 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نهيلة مصباح عنوانه(ا)
امل  2زنقة  3رقم  22البرنو�صي
 20600البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كوثر العر�شي عنوانه(ا)
امل  1زنقة  11رقم  90سيدي
البرنو�صي  20600البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .1108
382I
Rogesa

DABYSU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Rogesa
Av Mohamed Ben Abderahman
n°18 ، 93000، Tètouan Maroc
 DABYSUشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3شارع
حسني الوزاني تجزئة عين ملول -
 93000تطوان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.20373
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 DABYSUمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 3

شارع حسني الوزاني تجزئة عين
ملول  93000 -تطوان املغرب نتيجة
ل  :عدم البلوغ للهدف اإلجتماعي
للشركة.
و حدد مقر التصفية ب  3شارع
حسني الوزاني تجزئة عين ملول -
 93000تطوان املغرب.
و عين:
السيد(ة) سعيدة ضابي و
عنوانه(ا)  3شارع حسني الوزاني
تجزئة عين ملول  93000تطوان
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  12أكتوبر
 2022تحت رقم .2080
383I
Rogesa

STARTECH FAR
إعالن متعدد القرارات

Rogesa
Av Mohamed Ben Abderahman
n°18 ، 93000، Tètouan Maroc
« STARTECH FARشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
حمان الفطواكي زنقة  7رقم - 3
 93000تطوان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.30545
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19شتنبر  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع  450حصة إجتماعية من طرف
الشريك مسقال مخلص لفائدة
فارس محمد
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر اإلجتماعي للشركة إلى
شارع دكا زنقة ه رقم  5تجزئة أفيالل
الطوابل تطوان.
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قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تعيين كل من فارس محمد و
الصيباري يوسف مسيرين للشركة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تعديل القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل املقراإلجتماعي للشركة
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تقسيم رأسمال بين الشركاء
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تقسيم الحصص اإلجتماعية
بند رقم  :13الذي ينص على
مايلي :تعيين املسيرين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .2113
384I
ADVISORY PARTNERS

LESASK COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 165شارع عبد املؤمن حي
املستشفيات بناية أ الطابق األول
الدارالبيضاء  ،20160 ،الدار
البيضاء املغرب
 LESASK COMPANYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7زنقة
سبتة اقامة رامي الطابق التاني
مكتب رقم  20100 - 8الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
559407
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

الجريدة الرسمية
السيدة ملياء عسكاوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة سلمى عسكاوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ملياء عسكاوي عنوانه(ا)
تجزئة رياض األندلس عمارة ب3
طابق  3الشقة  8عين الشق 2100
الدارالبيضاء املغرب.
السيدة سلمى عسكاوي عنوانه(ا)
إقامة حدائق ماجوريل ج ه  2عمارة
ب 2شقة  14عين الشق 21000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ملياء عسكاوي عنوانه(ا)
تجزئة رياض األندلس عمارة ب3
طابق  3الشقة  8عين الشق 21000
الدارالبيضاء املغرب
السيدة سلمى عسكاوي عنوانه(ا)
إقامة حدائق ماجوريل ج ه  2عمارة
ب 2شقة  14عين الشق 21000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .842709
385I

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.LESASK COMPANY
غرض الشركة بإيجاز  • :استيراد
وتصدير وشراء وبيع وتسويق وتجارة
التجزئة والتوزيع بالجملة لجميع
منتجات صحة الفم.
• تصنيع ومعالجة والتعاقد من
الباطن لجميع منتجات صحة الفم.
• تسويق وإنتاج منتجات نظافة
الفم.
• شراء وبيع وتسويق وتأجير
وتوزيع جميع املنتجات املتعلقة
بأغراض الشركة.
• الحصول على وحيازة وبيع جميع
براءات االختراع والعالمات التجارية
والتراخيص والعمليات التي تدخل في
نطاق غرض الشركة.
• استيراد املواد واملنتجات الالزمة
للعملية.
• االستحواذ على جميع املباني
والعقارات وإدارتها وإدارتها عن طريق
التأجير أو غير ذلك  ،وبيع جميع
املباني والعقارات.
• االستحواذ على حصة أو
مصلحة بأي شكل من األشكال في أي
شركة أو مؤسسة أو مؤسسة أو عمل
GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION
تجاري له غرض مماثل أو مكمل أو
CESTEON TRANS
ذي صلة ؛
شركة ذات املسؤولية املحدودة
· وبصفة عامة  ،جميع العمليات ،
تأسيس شركة
مهما كانت طبيعتها  ،املالية والتجارية
GROUPE L.A-CONSEIL ET
والصناعية واملنقولة وغير املنقولة
GESTION
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر
بغرض الشركة أو التي قد تسهل RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
ABDELLAH RES ADAM BUR N 1
توسيعها أو تطويرها..
، 14000، KENITRA MAROC
عنوان املقر االجتماعي  7 :زنقة
 CESTEON TRANSشركة ذات
سبتة اقامة رامي الطابق التاني
املسؤولية املحدودة
مكتب رقم  20100 - 8الدار البيضاء وعنوان مقرها اإلجتماعي  31زنقة
املغرب.
مارتيرعبد السالم بن محمد مكتب
املدة التي تأسست من أجلها
رقم  2فال فلوري اقامة رياض
الشركة  99 :سنة.
الزيتون  14000 -القنيطرة املغرب
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
درهم ،مقسم كالتالي:

21209

رقم التقييد في السجل التجاري :
65807
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 :
.CESTEON TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
املستخدمين
نقل البضائع
النقل املدر�سي.
عنوان املقر االجتماعي  31 :زنقة
مارتير عبد السالم بن محمد مكتب
رقم  2فال فلوري اقامة رياض
الزيتون  14000 -القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد العبدلي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد لحسن العبدلي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد العبدلي عنوانه(ا)
الضحى البركة  1عمارة  52رقم 19
 90000طنجة املغرب.
السيد لحسن العبدلي عنوانه(ا)
دوار اوالد اعكيل موالي بوسلهام
 14000سوق اربعاء الغرب املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد العبدلي عنوانه(ا)
الضحى البركة  1عمارة  52رقم 19
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  27يونيو
 2022تحت رقم .-
386I
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21210
MOGADOR GESTION.

OISEAU BLEU LIBERTE
إعالن متعدد القرارات

MOGADOR GESTION
1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46
AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
« OISEAU BLEU LIBERTEشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :فيال 12
الديابات  44000 -الصويرة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.4433
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  30يونيو  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد HENRI PIERRE N
 VERMEERSCHالحامل لجواز
السفررقم  EP288986مسيرا جديدا 
للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :12الذي ينص على
مايلي :التسيير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  01غشت
 2022تحت رقم .287/2022
387I
AGNOMEST

E.M.E IMPORT-EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

E.M.E IMPORT-EXPORT
 12شارع خالد بن الوليد  3الطابق
رقم  - 8طنجة  ،90000 ، -طنجة
املغرب
 E.M.E IMPORT-EXPORTشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12شارع
خالد بن الوليد  3الطابق رقم - 8

طنجة  90000 - -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
131747
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها E.M.E :
.IMPORT-EXPORT
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
مستحضرات التجميل.
 استيراد النسيج واألجهزة املنزليةوالديكورات.
استيراد وتصدير.عنوان املقر االجتماعي  12 :شارع
خالد بن الوليد  3الطابق رقم - 8
طنجة  90000 - -طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة املحدالي 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة املحدالي عنوانه(ا)
فرنسا  26000فلونس فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة املحدالي عنوانه(ا)
فرنسا  26000فلونس فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .12268
388I
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CABINET ASOFI

LA NORME SARL

ANITA DE PROMOTION
IMMOBILIERE

باراكو سونتي PARACOSANTE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET ASOFI
5AV DE LA MARCHE VERTE RES
ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،
90000، TANGER MAROC
ANITA DE PROMOTION
« IMMOBILIEREشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 7 :شارع
أبو العالء املعري اقامة ابن الخطيب
بلوك أ رقم  90000 - 23طنجة
املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.22191
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29شتنبر 2022
تقرر مالءمة النظام األسا�سي
للشركة مع مقتضيات القانون:
 إضافة مسير رابع وخامس فيشخص:
 السيد سمير شنح والسيد محمد
شنح.
يديرالشركة اآلن خمسة مسيرين
مشاركين  ،السيد مروان شنح ،
والسيد عبد الحكيم شنتح  ،والسيد
عاطف شنتح  ،والسيد سميرشنتح ،
والسيد محمد شنتح.
يلتزمون املسيرون للشركة
املذكورة بجميع األعمال والوثائق
املتعلقة بها بتوقيعاتهم املنفصلة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .258868
389I

LA NORME SARL
7RUE LIEUTENANT BERGE
AVENUE HASSAN II ، 20100،
CASABLANCA MAROC
باراكو سونتي PARACOSANTE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي أنا�سي
 36املدخل  1الرقم  7أهل لغالم -
 20630الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.248967
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26شتنبر  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد باراكو سونتي
 PARACOSANTEمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي أنا�سي  36املدخل  1الرقم
 7أهل لغالم  20630 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :عدم تحقيق الهدف
االجتماعي.
و حدد مقر التصفية ب أنا�سي
 36املدخل  1الرقم  7أهل لغالم -
 20630الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) إلهام السحات و
عنوانه(ا) أنا�سي  36املدخل  1الرقم
 7أهل لغالم  20630الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :أنا�سي
 36املدخل  1الرقم  7أهل لغالم  
الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .844009
390I

مالءمة النظام األسا�سي للشركة
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AGNOMEST

AGNOMEST

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGNOMEST
 12شارع خالد بن الوليد  3الطابق
رقم  - 8طنجة  ،90000 ، -طنجة
املغرب
 AGNOMESTشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  12شارع
خالد بن الوليد  3الطابق رقم - 8
طنجة  90000 - -طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
131749
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AGNOMEST
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
متنوعة  ،أعمال صيانة للمباني
 تطويروتخطيط املباني تسويق مواد البناء.عنوان املقر االجتماعي  12 :شارع
خالد بن الوليد  3الطابق رقم - 8
طنجة  90000 - -طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد منير طرق  100 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد منير طرق عنوانه(ا) تجزئة
املجد تدارت بلوك  20الطابق 04
رقم  90000 20طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير طرق عنوانه(ا) تجزئة
املجد تدارت بلوك  20الطابق 04
رقم  90000 20طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .12290
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G.C.M Consulting group

STE HK GEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

G.C.M Consulting group
rue tata almou midelt ، 02
 ،54350ميدلت املغرب
 ste HK Gemشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي
LOTISSEMENT TOUFAHA 03
 ALMOU ANTARFOU,MIDELT54350 MIDELT MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3317
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها ste HK :
.Gem
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي :
LOTISSEMENT TOUFAHA 03
 ALMOU ANTARFOU,MIDELT.54350 MIDELT MAROC

21211

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤاد اشقاشو عنوانه(ا)
رقم  37زنقة تيط احسين سوق
االحد ميدلت  54350ميدلت املغرب.
السيد اشرف اشقاشو عنوانه(ا)
رقم  37زنقة تيط احسين سوق
االحد الجديد ميدلت  54350ميدلت
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد اشقاشو عنوانه(ا)
رقم  37زنقة تيط احسين سوق
االحد ميدلت  54350ميدلت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بميدلت بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .259
392I
aice compta

GLOBAL HYGIENIC GROUP
إعالن متعدد القرارات

قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغييرتسمية الشركة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تغييرنشاط الشركة
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات املسوولية املحدودة إلى
شركة ذات املسوولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد
بند رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تغيير تسمية الشركة إلى
TECNOMOB DESIGN
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير نشاط الشركة إلى مقاول نجارة
األملنيوم
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص الشركة إلى السيدة
هند عناب
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تعيين مسير جديد للشركة:
السيدة هند عناب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09
يونيو  2022تحت رقم .827100
393I

aice compta
lissasfa 3 bloc d n 199 ،
20190، casablanca maroc
BENWAHOUD CONSULTANTS
GLOBAL HYGIENIC GROUP
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
PROSPECO SARL
وعنوان مقرها االجتماعي13 :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
زنقة أحمد املجاطي إقامة األلب
حل شركة
الطابق األول رقم  8املعاريف BENWAHOUD CONSULTANTS - -
RUE5 MOLIERE-QUARTIER
الدارالبيضاء املغرب.
RACINE CASABLANCA، 21300،
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
CASABLANCA MAROC
PROSPECO SARL
.510157
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
(في طور التصفية)
املؤرخ في  27أبريل  2022تم اتخاذ
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5شارع ام
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي :الربيع اقامة الوئام عمارة  2الولفة
عين الشق الحي الحسني 20000 -
تفويت حصص الشركة
الدارالبيضاء اململكة املغربية.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
حل شركة
تعيين مسيرجديد للشركة

الجريدة الرسمية

21212

رقم التقييد في السجل التجاري
.142599
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15أكتوبر  2021تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 PROSPECO SARLمبلغ رأسمالها
 1.500.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  5شارع ام الربيع اقامة
الوئام عمارة  2الولفة عين الشق
الحي الحسني  20000 -الدارالبيضاء
اململكة املغربية نتيجة ل  :توقف
النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  5شارع
ام الربيع اقامة الوئام عمارة 2
الولفة عين الشق الحي الحسني
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
اململكة املغربية.
و عين:
السيد(ة) أنس بلقزيز و عنوانه(ا)
تجزئة الكولين  1رقم  135سيدي
معروف  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 18
أكتوبر  2022تحت رقم .84716
394I

شفشاون  91153 -شفشاون
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.683
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  PACKIMEXمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع الحسن
التاني الجبهة اقليم شفشاون -
 91153شفشاون املغرب نتيجة ل :
.INACTIF
و حدد مقر التصفية ب شارع
الحسن التاني الجبهة اقليم شفشاون
  91153شفشاون املغرب.و عين:
السيد(ة) PATRICK JEAN
 MARIE JACOBSو عنوانه(ا) ONZE
LIEVE VROUW KERKHOF
5 .2800 MECHELEN F5 0
 MECHLEN BELGIQUEكمصفي
(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 بشفشاون بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .396/2022
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شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

aice compta

H SANTE

PACKIMEX
حل شركة

HOSPITALITY FIRST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

H SANTE
aice compta
شارع لالنزهة زنقة  2عمارة الديبوني
رقم  2-1املضيق  ،93030 ،تطوان lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc
املغرب
 HOSPITALITY FIRSTشركة ذات
PACKIMEX
املسؤولية املحدودة
شركة ذات مسؤلية محدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  6زنقة
ذات الشريك الوحيد
حسن كورية املنطقة الصناعية
(في طور التصفية)
عكاشة عين السبع 20220 -
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الدارالبيضاء املغرب
الحسن التاني الجبهة اقليم
تأسيس شركة
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تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
559959
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HOSPITALITY FIRST
غرض الشركة بإيجاز  :كراء و
تسييرالفنادق.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 6
زنقة حسن كورية املنطقة الصناعية
عكاشة عين السبع 20220 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف وزين  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عثمان وزين  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف وزين عنوانه(ا) 17
زنقة عين العاتي الطابق  2الشقة 4
الحي رسين  28000الدارالبيضاء
املغرب.
السيد عثمان وزين عنوانه(ا) 40
زنقة جبل أزوركي حي السالم 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان وزين عنوانه(ا) 40
زنقة جبل أزوركي حي السالم 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .843182
396I

سيارة التعليم ايزة ش م م ش و

AUTO ECOLE IZZA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

سيارة التعليم ايزة ش م م ش و
محل بالطابق األر�ضي رقم  21بلوك
أ تجزئة ماشو اإلنارة ،40000 ،
مراكش املغرب
 AUTO ECOLE IZZAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 7الطابق  1عمارة  142دارالسعادة
تمنصورت  40000 -مراكش املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.106889
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شقة رقم  7الطابق  1عمارة 142
دار السعادة تمنصورت 40000 -
مراكش املغرب»  إلى «محل بالطابق
األر�ضي رقم  21بلوك أ تجزئة ماشو
اإلنارة  46000 -مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .140833
397I
جيمواي كونسيلتينك

JMAF PRODUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جيمواي كونسيلتينك
 21شارع أبو عبد هللا النافعي إقامة
بن عمرالطابق  4الشقة رقم 10
املعاريف الدارالبيضاء ،20370 ،
الدارالبيضاء املغرب
 JMAF PRODUCTIONشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي التجزئة
 19السالم الشقة  1الطابق االول

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

حد السوالم برشيد26402 - .
برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
13683
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 12يونيو  2020تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها JMAF :
.PRODUCTION
غرض الشركة بإيجاز  :تأسيس
شركة
«JMAF PRODUCTION SARL
« AU
شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد
عنوان مقرها االجتماعي التجزئة
 19السالم الشقة  1الطابق االول
حد السوالم برشيد.
رقم التقيد في السجل التجاري:
13683
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ
 26/06/2020في برشيد  ،تم إعداد
القانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد باملميزات التالية:
شكل الشركة :شركة ذات
مسؤولية محدودة ذات الشريك
الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
االقتداء بمختصر تسميتهاJMAF « :
« PRODUCTION SARL AU
غرض الشركة بإيجاز:
االتصاالت واملعلومات بشكلعام والنشرعلى وجه الخصوص على
وسائل اإلعالم املختلفة بما في ذلك
جميع الصحف واملجالت والدوريات
اإللكترونية.

الجريدة الرسمية

وجميع أجهزة الصحافة واإلذاعة
والتلفزيون.
االستشارات واالستراتيجياتوالتدريب على االتصاالت بما في ذلك
الرقمية.
الدراسات والتدريب على أدواتوتقنيات الحاسب اآللي والبحث
والتطوير في مجال تقنيات املعلومات
والوسائط الجديدة.
استيراد وتصدير جميع أنواعاملواد الخام واملواد االستهالكية
الكمبيوتر واألجهزة
وأجهزة
اإللكترونية وجميع أنواع املعدات
التكنولوجية لتلبية احتياجات
النشاط.
عنوان املقر االجتماعي :التجزئة
 19السالم الشقة  1الطابق االول
حد السوالم برشيد.
املدة التي تأسست من اجلها
الشركة 99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 50.000
درهم مقسم كالتالي :
 500حصة بقيمة  100درهم
لكل منها مدفوعة بالكامل من
خالل مساهمات نقدية ومخصصة
للشركاء مقابل حصصهم:
 السيد جناح محمد  500حصة
اإلدارة:
تسير من طرف السيد جناح
محمد ملدة غيرمحددة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
ببرشيد
التجارية
 26/06/2020تحت رقم التقيد في
السجل التجاري.13683 :
.
عنوان املقر االجتماعي  :التجزئة
 19السالم الشقة  1الطابق االول
حد السوالم برشيد 26402 - .برشيد
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جناح محمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.

21213

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جناح محمد عنوانه(ا)
الساحل اوالد احريزالساحل 20653
برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جناح محمد عنوانه(ا)
لساحل اوالد احريز الساحل 20653
برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  30يونيو
 2020تحت رقم .-
398I
CABINET ML AUDIT

UNITED INVEST II

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ML AUDIT
Angle Av. Med V et Youssef B.
Tachfine, résidence Yamna n°
24 - Tanger ، 900000، TANGER
MAROC
 UNITED INVEST IIشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة:
ساحة ابراهيم الروداني زنقة السن
اقامة بتهوفين  2الطبق الثالث رقم
 90000 - 82طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
131659
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :

.UNITED INVEST II
غرض الشركة بإيجاز  - :الترويج
للعقار  -استيراد جميع املنتجات
واملواد واملعدات املتعلقة بأعمال
البناء..
عنوان املقر االجتماعي  :طنجة:
ساحة ابراهيم الروداني زنقة السن
اقامة بتهوفين  2الطبق الثالث رقم
 90000 - 82طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عدة رشيد  100 :حصة
بقيمة  1.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عدة رشيد عنوانه(ا)
مارتيل :مركب البيت العتيق  2مجمع
 16مبنى  2طابق  3شقة 93000 12
تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عدة رشيد عنوانه(ا)
مارتيل :مركب البيت العتيق  2مجمع
 16مبنى  2طابق  3شقة 93000 12
تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .12102
399I
CABINET NETFIDEXPERTISE

SOBA PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CABINET NETFIDEXPERTISE
CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC
 SOBA PROMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 147
شارع املقاومة اقامة افا طبق  2رقم
 22الدارالبيضاء  20200 -الدار
البيضاء املغرب

الجريدة الرسمية

21214

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.524247
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) براهيم
البحراوي  500حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
عبد الوافي القضيوي االدري�سي بتاريخ
 05أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .843630
400I
CABINET NETFIDEXPERTISE

MOUTAQBAL LOGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE
CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC
 MOUTAQBAL LOGEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
محمد سميحا طبق  10رقم 57
البيضاء  20200 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
560591
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MOUTAQBAL LOGE
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول.
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عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة
محمد سميحا طبق  10رقم 57
البيضاء  20200 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بعطي عبد الرحيم 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد القضيوي االدري�سي عبد
الوافي  500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بعطي عبد الرحيم
عنوانه(ا) بني مالل  40040بني مالل
املغرب.
ي
السيد القضيو االدري�سي عبد
الوافي عنوانه(ا) برشيد 20200
برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بعطي عبد الرحيم
عنوانه(ا) بني مالل  40040بني مالل
املغرب
السيد القضيوي االدري�سي عبد
الوافي عنوانه(ا) برشيد 20200
برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .844057
401I

عقبة ابن نافع  ،الطابق الثالث ،
رقم  ، 5الحي املحمدي 20570 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.367053
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 LUX EXPRESSمبلغ رأسمالها
 100.000,00درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي ، 23شارع عقبة ابن نافع
 ،الطابق الثالث  ،رقم  ، 5الحي
املحمدي  20570 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :بسبب الوضعية
السلبية للشركة.
و حدد مقرالتصفية ب ، 23شارع
عقبة ابن نافع  ،الطابق الثالث  ،رقم
 ، 5الحي املحمدي  20570 -الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد املغيث قشقاش
و عنوانه(ا) حي الوفاء إقامة بسام
 ،عمارة أ  ، 188مدخل أ  ،شقة 5
 28810املحمدية املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :الدار البيضاء،
، 23شارع عقبة ابن نافع  ،الطابق
الثالث  ،رقم  ، 5الحي املحمدي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .843996
402I

حل شركة

SAGEST

JURISTE INVEST
سيدي مومن الجديد ،املجموعة
 ،6زنقة  ،10رقم ،20400 ، 19
CASABLANCA MAROC
 LUX EXPRESSشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 23شارع

DTR SOLUTIONS

JURISTE INVEST

LUX EXPRESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SAGEST
N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
ETAGE APPT N° 4 VN FES ،
30000، FES MAROC
 DTR SOLUTIONSشركة ذات

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب
رقم  6الكائن بالطابق الثاني طريق
عين السمن حي طارق بياضة 2
اقامة اهل فاس بلوك ب 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
74325
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DTR :
.SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
الهندسة املدنية.
عنوان املقر االجتماعي  :املكتب
رقم  6الكائن بالطابق الثاني طريق
عين السمن حي طارق بياضة  2اقامة
اهل فاس بلوك ب  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد اشرف الدواز 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد فؤاد الدوازي  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد مروان الدوازي 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فؤاد الدوازي عنوانه(ا)
زنقة  62رقم  4حي السعادة 30000 2
فاس املغرب.
ي
السيد اشرف الدواز عنوانه(ا)
رقم  4زنقة  62حي السعادة 30000
فاس املغرب.
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السيد مروان الدوازي عنوانه(ا)
فرنسا  79019فرنسا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اشرف الدوازي عنوانه(ا)
رقم  4زنقة  62حي السعادة 30000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .5746
403I
2Z IMMO

2Z IMMO

مجموعة ذات النفع االقتصادي
خطإ
استدراك ٍ

خطإ وقع بالجريدة
استدراك ٍ
الرسمية
2Z IMMO
 105اقامة مكتب بريما رقم
16الطابق  3زاوية  11يناير
ومصطفى املعاني  ،20000 ،الدار
البيضاء املغرب
 2Z IMMOمجموعة ذات النفع
االقتصادي
وعنوان مقرها اإلجتماعي 105
اقامة مكتب بريما رقم  16الطابق
 3زاوية  11ينايرو مصطفى املعاني -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
خطإ وقع بالجريدة
إستدراك
ٍ
الرسمية عدد  5722بتاريخ  29يونيو
.2022
بدال من  2Z IMMO :شركة
ذات املسؤولية املحدودة وعنوان
مقرها اإلجتماعي  105اقامة مكتب
بريما رقم  16الطابق  3زاوية 11
ينايرومصطفى املعاني 20000
الدارالبيضاء املغرب تأسيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
 543927بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
في  19أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية :شكل
الشركة  :شركة ذات املسؤولية
املحدودة.

يقرأ  2Z IMMO :الشركة املدنية
العقارية وعنوان مقرها اإلجتماعي
 105اقامة مكتب بريما رقم 16
الطابق  3زاوية  11ينايرومصطفى
املعاني ء  20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس الشركة املدنية العقارية
رقم التقييد في السجل التجاري :
 543927بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
في  19أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي للشركة املدنية العقارية
باملميزات التالية :شكل الشركة :
الشركة املدنية العقارية
الباقي بدون تغيير.
404I
SMOUNIAMINA

SOCIETE ORLEAN PIECES
AUTO SARL-AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

SMOUNIAMINA
IMMB 13 RUE MARMOUCHA
ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،
30000، FES MAROC
SOCIETE ORLEAN PIECES
 AUTO SARL-AUشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شـارع
الـك ـرامـة زنـقــة لـي ـنــا رقـم  17زهــور 1
فــاس  30000 -ف ــاس املـغــرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.68245
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20أكتوبر  2022تقرر حل
SOCIETE ORLEAN PIECES AUTO
 SARL-AUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000,00درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شـارع الـك ـرامـة زنـقــة
لـي ـنــا رقـم  17زهــور  1فــاس 30000 -
ف ــاس املـغــرب نتيجة الرتـفاع رسـوم
الجـمـارك.

21215

قـلـة الطـلـب
املـنـافسـة.
و عين:
السيد(ة) محمــد االس ـمــاري و
عنوانه(ا) شارع موالي مـوالي رشيد
 146زنـقـة ارجـنـتـيـن زهـور  2فاس
 30000ف ــاس املـغــرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  20أكتوبر  2022وفي شـارع
الـك ـرامـة زنـقــة لـي ـنــا رقـم  17زهــور 1
فــاس  30000 -ف ــاس املـغــرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .2022 / 4444
405I

قـلــة و انـعـدام الطـلـب.
و عين:
السيد(ة) صـوفيا صفـار انـدل�سي
و عنوانه(ا)  9زنقة اسامة ابن زيد
شقة  2دكـارات فــاس  30000فــاس
املـغــرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  29شتنبر  2022وفي 48
ب تجـزئة زهـرة املـدائن  2بلـوك ب
محــل  1طـريـق عـيـن الشـقـف ف ــاس -
 30000فـاس املـغــرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .4443/2022
406I

SMOUNIAMINA

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

SOCIETE MASOC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

SMOUNIAMINA
IMMB 13 RUE MARMOUCHA
ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،
30000، FES MAROC
 SOCIETE MASOC SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  48 :ب
تجـزئة زهـرة املـدائن  2بلـوك ب
محــل  1طـريـق عـيـن الشـقـف ف ــاس -
 30000ف ــاس الـمـغــرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.54655
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29شتنبر  2022تقرر حل
 SOCIETE MASOC SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  10.000,00درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  48ب تجـزئة زهـرة
املـدائن  2بلـوك ب محــل  1طـريـق
عـيـن الشـقـف ف ــاس  30000 -ف ــاس
الـمـغــرب نتيجة ملشاكـل التـسـويـق
وانعـدام املواد االولية .

BRIGANTI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
RUE HADJ OMAR RIFFI 310
4EME ETG N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC
 BRIGANTIشركة ذات املسؤولية
املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي  1زنقة
احمد شر�سي بورڭون 20040 -
الدارالبيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.475519
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13يوليوز  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
املساهمة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .843627
407I

21216
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GHIZLANE DOUBLANE
رقم التقييد في السجل التجاري
& SERVICES PLUS
.251177
REDACTION
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  23شتنبر  2022تم
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
GHIZLANE DOUBLANE
رقم  5عمارة العبدي شارع محمد « 370.000درهم» أي من «130.000
السادس  ،24000 ،الجديدة املغرب درهم» إلى « 50.000درهم» عن طريق
 : SERVICES PLUS & REDACTIONإدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات
إصدارفي رأس املال.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محمد السادس اقامة اشراق
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
24000
الطابق الثالث شقة - 20
نونبر  2022تحت رقم .36039
الجديدة املغرب.
409I
تحويل املقراالجتماعي للشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار
CHML TRAD
.14329
CHML TRAD
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املؤرخ في  06أكتوبر  2022تم تحويل
الشريك الوحيد
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
تأسيس شركة
«شارع محمد السادس اقامة اشراق
CHML TRAD
الطابق الثالث شقة 24000 - 20
 10زنقة الحرية الطابق الثالث
الجديدة املغرب»  إلى «شارع محمد
الشقة رقم  5الدارالبيضاء ،
السادس اقامة اشراق الطابق الثاني
مكتب رقم  24000 - 12الجديدة
 ،20000الدارالبيضاء املغرب
املغرب».
 CHML TRADشركة ذات مسؤلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  27وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
أكتوبر  2022تحت رقم .29347
الحرية الطابق الثالث الشقة رقم
RAISON CONSEIL
408I
 5الدارالبيضاء  22000 -الدار
STE FORBNI
البيضاء املغرب
OURA FIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مسؤلية
ذات
شركة
تأسيس
ميلتيسرفيس
بلوه
تأسيس شركة
الوحيد
الشريك
ذات
محدودة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
RAISON CONSEIL
ي
:
التجار
السجل
في
التقييد
رقم
الشريك الوحيد
RUE AHMED LOUKILI RESID
الشركة
رفع رأسمال
560305
SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،
OURA FIN
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
30000، FES MAROC
lot tarik immeuble 4 1ére
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون  STE FORBNIشركة ذات املسؤولية
étage appt 46 sidi moumen
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
املحدودة
casablanca، 20400،
محدودة ذات الشريك الوحيد وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13
CASABLANCA maroc
باملميزات التالية:
شارع عبد الكريم بنجلون عمارة
بلوه ميلتيسرفيس شركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات أشرف الطابق األول رقم  11فاس- .
مسؤلية محدودة ذات الشريك
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 30000فاس املغرب
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  39شارع الوحيد.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند
املحدودة
لآللياقوت الطابق  5شقة د البيضاء
ي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  CHML :رقم التقييد في السجل التجار :
  20250البيضاء املغرب.رفع رأسمال الشركة
74367
.TRAD

غرض الشركة بإيجاز  :القيام
بمختلف أشغال البناء.
عنوان املقر االجتماعي  10 :زنقة
الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 5
الدارالبيضاء  22000 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أيت حمو لحسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أيت حمو لحسن عنوانه(ا)
دوار تفوغالين واولى دائرة ولتانة
 22000ازيالل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيت حمو لحسن عنوانه(ا)
دوار تفوغالين واولى دائرة ولتانة
 22000ازيالل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  -تحت
رقم .-
410I

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أكتوبر  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 :
.FORBNI
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري .مقاول في أشغال البناء.
وبصفة عامة جميع العمليات
التجارية  ،الصناعية  ،املالية ،
العقارية و الغير العقارية املرتبطة
بالهدف املشارإليه أعاله..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 13
شارع عبد الكريم بنجلون عمارة
أشرف الطابق األول رقم  11فاس- .
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحروني علوي هشام
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
ي
السيد الحروني علو عبد هللا
 250 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد الحروني علوي عثمان
 250 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحروني علوي هشام
عنوانه(ا) اقامة تاقي الدين رقو 81
شارع غزة حي الوفاء  1طريق صفرو
 30000فاس املغرب.
السيد الحروني علوي عبد هللا
عنوانه(ا)  93تجزئة رياص الخيل
طريق ايموزار  30000فاس املغرب.
السيد الحروني علوي عثمان
عنوانه(ا)  93تجزئة رياص الخيل
طريق ايموزار  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد الحروني علوي هشام
عنوانه(ا) اقامة تاقي الدين رقو  81التجارية بطنجة بتاريخ  19ماي
شارع غزة حي الوفاء  1طريق صفرو  2022تحت رقم .4403
 30000فاس املغرب
412I
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28شتنبر
advanced finance corporate
 2022تحت رقم .5812
BERNOULLI SCHOOL PRIVÉ
411I
شركة ذات املسؤولية املحدودة
global compta et conseils

MARIMPORT SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

تأسيس شركة

advanced finance corporate
riad 2 n°168 1er etg bd
palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc
BERNOULLI SCHOOL PRIVÉ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى
شارع زرقطوني و شارع واد زم إقامة
فظالة عمارة س  1رقم  14طابق - 5
 20800املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
31729
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BERNOULLI SCHOOL PRIVÉ
غرض الشركة بإيجاز  • :التعليم
قبل االبتدائي
• التعليم االبتدائي
• التعليم الثانوي

global compta et conseils
,10شارع ابن تومرت الطابق الثاني ،
 ،90000طنجة املغرب
 MARIMPORT SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ابن تومرت الطابق االول رقم - 10
 90000طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.86187
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09ماي  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد MARIMPORT
 SARL AUمبلغ رأسمالها 50.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ابن تومرت الطابق االول رقم - 10
 90000طنجة املغرب نتيجة ل  :عدم
مزاولة اي نشاط.
و حدد مقر التصفية ب  10شارع
ابن تومرت الطابق االول 90000 -
طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الحق البوش و
• مجلس اإلدارة
عنوانه(ا) الركايع  3زنقة  22رقم 16
• التعليم املستمر
 90000طنجة املغرب كمصفي (ة)
• دورات الدعم
للشركة.
• الترويج العقاري
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
• مشتريات وبيع جميع املمتلكات
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و املنقولة وغيراملنقولة
• جميع اإليجارات العقارية.
الوثائق املتعلقة بالتصفية :

21217

عنوان املقر االجتماعي  :ملتقى
شارع زرقطوني و شارع واد زم إقامة
فظالة عمارة س  1رقم  14طابق - 5
 20800املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدوه املصطفى 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة غيات سلمى  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدوه املصطفى عنوانه(ا)
حي القدس رقم 20800 613
املحمدية املغرب.
السيدة غيات سلمى عنوانه(ا) حي
القدس رقم  20800 613املحمدية
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدوه املصطفى عنوانه(ا)
حي القدس رقم 20800 613
املحمدية املغرب
السيدة غيات سلمى عنوانه(ا) حي
القدس رقم  20800 613املحمدية
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .2133
413I
ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

CONSYASS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI
AV SAYED KOTB ANGLE
SHIKOVSKI RES JOUBA B
 ،ETAGE 1 N° 5 ، 90000طنجة
(املغرب)
 CONSYASSشركة ذات املسؤولية
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الروداني شارع عبد هللا الهبطي
اقامة القدس رقم 90000 - 34
طنجة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.101779
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  03غشت  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ياسين بنصار
 340حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
أميمة جراي بتاريخ  03غشت .2022
تفويت السيد (ة) ياسين بنصار
 330حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
محمد بنصاربتاريخ  03غشت .2022
تفويت السيد (ة) ياسين بنصار
 330حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
الزهرة الوهابي بتاريخ  03غشت
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .12077
414I
FIDUCIAIRE RICH

CHAHMI-TRANSPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE RICH
N°4 IMM 19 2EME ETAGE
PLACE MOHAMED V,
RICH,MIDELT ، 52400، RICH
MAROC
 CHAHMI-TRANSPORTشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 25
شارع سيدي علي ,حي املسيرة ,الريش
 ,ميدلت  52400 -الريش املغرب.
حل شركة

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري
.1111
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد CHAHMI-
 TRANSPORTمبلغ رأسمالها
 200.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  25شارع سيدي علي,
حي املسيرة ,الريش  ,ميدلت 52400 -
الريش املغرب نتيجة ل - :صعوبات
مالية.
و حدد مقر التصفية ب رقم 25
شارع سيدي علي ,حي املسيرة ,الريش
 ,ميدلت  52400 -الريش املغرب.
و عين:
السيد(ة) حسن شحمي و
عنوانه(ا) رقم  25شارع سيدي علي,
حي املسيرة ,الريش  52400الريش
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بميدلت بتاريخ  20أكتوبر
 2022تحت رقم .248
415I
AM CONSULTING

I S A S SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

AM CONSULTING
GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC
 I S A S SARL AUشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
تجزئة  31زنقة  15رقم  2و  2مكرر
سيدي البرنو�صي  20610 -الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري
.452437
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد I S A S SARL
 AUمبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس
تجزئة  31زنقة  15رقم  2و  2مكرر
سيدي البرنو�صي  20610 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  :غياب أي
نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب حي
القدس تجزئة  31زنقة  15رقم  2و
 2مكرر سيدي البرنو�صي 20610 -
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) فيصل حفوض و
عنوانه(ا) اقامة ليزوركيدي  4عمارة
م الطابق  2شقة  28800 9املحمدية
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
أكتوبر  2022تحت رقم .8436690
416I
CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL
A.U

HIBA CLIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U
شارع الزرقطوني عمارة السعادة
بلوك ب شقة رقم  02الطابق 5
وجدة  ،60000 ،وجدة املغرب
 HIBA CLIMشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

LA TANGEROISE DE
DEVELOPPEMENT DES
 SPORTS SCOLAIRESشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
اإلمام مسلم رقم  105محل رقم - 2
 90000طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.44315
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18أكتوبر 2022
تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 470.000,00درهم» 
أي من « 50.000,00درهم»  إلى
« 520.000,00درهم»  عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .12269
418I

وعنوان مقرها اإلجتماعي  11 :حي ف
 6تجزئة مسيردي ظهراملحلة وجدة -
 60000وجدة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.28907
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  06شتنبر  2022تقرر حل
 HIBA CLIMشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  11حي ف  6تجزئة
مسيردي ظهر املحلة وجدة 60000 -
وجدة املغرب نتيجة لنتيجة لزيادة
خسائرالشركة وعجزها عن
االستمرار.....
و عين:
السيد(ة) سعيد جغديد و
عنوانه(ا)  11حي ف  6تجزئة
مسيردي ظهر املحلة وجدة 60000
وجدة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL
بتاريخ  03أكتوبر  2022وفي  11حي
A.U
ف  6تجزئة مسيردي ظهر املحلة
NEVEAUX CONSTRUCTION
وجدة  60000 -وجدة املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حل شركة
التجارية بوجدة بتاريخ  19أكتوبر
CABINET ZAKIA BENTEFRIT
 2022تحت رقم .1627
COMPT SARL A.U
417I
شارع الزرقطوني عمارة السعادة
بلوك ب شقة رقم  02الطابق 5
CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI
وجدة  ،60000 ،وجدة املغرب
AHMED
NEVEAUX CONSTRUCTION
LA TANGEROISE DE
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
DEVELOPPEMENT DES
طور التصفية)
SPORTS SCOLAIRES
وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهراملحلة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم  478وجدة  60000 -وجدة
الشريك الوحيد
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
حل شركة
CABINET COMPTABLE AL
رقم التقييد في السجل التجاري
MESSOUDI AHMED
.33729
AV DE LA LIBERTE 80 IMM
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
GIBRALTAR BUREAU 21 C
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تقرر
TANGER ، 90000، TANGER
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
NEVEAUX CONSTRUCTION
MAROC
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مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهر املحلة
رقم  478وجدة  60000 -وجدة
املغرب نتيجة ل  :نتيجة لزيادة
خسائرالشركة وعجزها عن
االستمرار......
و حدد مقر التصفية ب ظهر
املحلة رقم  478وجدة 60000 -
وجدة املغرب.
و عين:
السيد(ة) امال بوطاهروعنوانه(ا)
ظهر املحلة رقم  478وجدة 60000
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  26أكتوبر
 2022تحت رقم .1672
419I
msaudit

السندي ALSINDI S.A.R.L.A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

msaudit
mohamed 5 espace yousra، 355
 ،2020الدارالبيضاء maroc
السندي ALSINDI S.A.R.L.A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  85تجزئة
املنزه طابق  1شقة  3مجموعة
15موالي رشيد البيضاء املغرب -
 86350البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.426255
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  25يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد السندي ALSINDI
 S.A.R.L.A.Uمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 85
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تجزئة املنزه طابق  1شقة  3مجموعة
15موالي رشيد البيضاء املغرب -
IMEGHRI NEGOCE
 86350البيضاء املغرب نتيجة ل :
SARL AU
توقيف نشاط.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
و حدد مقر التصفية ب RES :
الشريك الوحيد
MANZAH 85 ETG 1 APT 3 GH
حل شركة
15 MLY RACHID CASABLANCA
 – MAROC - 86350الدار البيضاء
global compta et conseils
املغرب.
,10شارع ابن تومرت الطابق الثاني ،
و عين:
 ،90000طنجة املغرب
ن
السيد(ة) ميمو سيبور و
عنوانه(ا)  6ف اقامة مجاط IMEGHRI NEGOCE SARL AU
كاليفورنيا  2020البيضاء املغرب شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
كمصفي (ة) للشركة.
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و ابن تومرت الطابق االول رقم - 10
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
 90000طنجة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حل شركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
رقم التقييد في السجل التجاري
أكتوبر  2022تحت رقم .34641
420I
.74899
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
SKAL CONSEIL SERVICE SARL
املؤرخ في  14دجنبر  2021تقرر
RAS RESTAURATION
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة
ذات الشريك الوحيد IMEGHRI
 NEGOCE SARL AU SKAL CONSEIL SERVICE SARLمبلغ رأسمالها
RUE HADJ OMAR RIFFI 310
 50.000درهم وعنوان مقرها
4EME ETG N°45 ، 20360،
اإلجتماعي شارع ابن تومرت الطابق
CASABLANCA MAROC
ذات
 RAS RESTAURATIONشركة
ل
االو رقم  90000 - 10طنجة املغرب
املسؤولية املحدودة
نتيجة ل  :عدم مزاولة اي نشاط.
و عنوان مقرها االجتماعي  1زنقة
و حدد مقر التصفية ب  10شارع
كوميسيرالدوي ،الطابق السفلي -
ابن تومرت الطابق االول 90000 -
 20100الدارالبيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة
طنجة املغرب.
ي
رقم التقييد في السجل التجار
و عين:
.430399
السيد(ة) نورالدين امغري و
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23يونيو  2022تم تحويل عنوانه(ا) شارع ابي الزرعاء رقم 55
الشكل القانوني للشركة من «شركة  90000طنجة املغرب كمصفي (ة)
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة للشركة.
املساهمة».
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  04على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
غشت  2022تحت رقم .833423
 421Iالوثائق املتعلقة بالتصفية :
global compta et conseils
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31دجنبر
 2021تحت رقم .11556
422I
BELCOMPTA

H.I.A TRAVAUX ET NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

BELCOMPTA
رقم  4بلوك ب شارع النور زواغة
العليا  ،30000 ،فاس املغرب
H.I.A TRAVAUX ET NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجررقم
 1رقم  12زنقة  3حي ميكو املرجة -
 30000فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.72685
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06أكتوبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 400.000درهم» أي من «100.000
درهم»  إلى « 500.000درهم»  عن
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14أكتوبر
 2022تحت رقم .4229/2022
423I
ائتمانية فر�ضي فاطمة

LOCATION JALAL JAMALI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية فر�ضي فاطمة
شارع الزرقطوني بلوك ب رقم 16
مديونة  ،20490 ،مديونة املغرب
 LOCATION JALAL JAMALIشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
االر�ضي تجزئة السالم 3/184
مديونة الدارالبيضاء 29490 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.491057
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد LOCATION JALAL
 JAMALIمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الطابق االر�ضي تجزئة السالم 184/3
مديونة الدارالبيضاء 29490 -
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل  :لم
اتمكن للحصول على راس مال لشراء
السيارات.
و حدد مقر التصفية ب الطابق
االر�ضي تجزئة السالم  184/3مديونة
الدارالبيضاء  29490 -الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) جالل جمالي و عنوانه(ا)
دوار الكنانط قصبة بن امشيش
برشيد  26100برشيد املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :الطابق
االر�ضي تجزئة السالم  184/3مديونة
الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .842603
424I

مكتب الخبرة في املحاسبة

global compta et conseils

STE AL SALMI TRAV SARL

MAPARATI SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

global compta et conseils
,10شارع ابن تومرت الطابق الثاني ،
 ،90000طنجة املغرب

 MAPARATI SARL AUشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
كريكو رقم  90000 - 10طنجة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.78357
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20يناير  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد MAPARATI SARL
 AUمبلغ رأسمالها  10.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
كريكورقم  90000 - 10طنجة املغرب
نتيجة ل  :عدم مزاولة اي نشاط.
و حدد مقر التصفية ب طريق
كريكو رقم  90000 - 10طنجة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) نعيمة امعماع و
عنوانه(ا) شارع موالي رشيد تجزءة
املجاهدين  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  14أبريل
 2022تحت رقم .3322
425I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

مكتب الخبرة في املحاسبة
 20زنقة ابن بطوطة ،52000 ،
الراشيدية املغرب
 STE AL SALMI TRAV SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
موالي علي الشريف الزنقة  06رقم
 03الجرف  52200 -الجرف املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.9263
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تقرر
حل STE AL SALMI TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع موالي علي
الشريف الزنقة  06رقم  03الجرف
  52200الجرف املغرب نتيجةللتوقف النهائي عن األشغال منذ
مدة.
و عين:
السيد(ة) سفيان كاسمي و
عنوانه(ا) شارع موالي علي الشريف
الزنقة  06رقم  03الجرف 52200
الجرف املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  12أكتوبر  2022وفي شارع
موالي علي الشريف الزنقة  06رقم
 03الجرف  52200 -الجرف املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم .859
426I
seta communication

FATIMI INVEST
إعالن متعدد القرارات

seta communication
N° 99 RUE QADIA AYYAD
SETTAT SETTAT، 26000،
SETTAT MAROC
« FATIMI INVESTشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :اوالد
املسناوي جماعة ملزامزة الجنوبية
طريق ابن احمد سطات 26000 -
سطات املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.6611
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد معروف احمد من
تسييرو تمتيل الشركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد محمد عبد العزيز
فاطمي الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  WB35179كمسير
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  12تسيير الشركة :الذي
ينص على مايلي :تعيين السيد محمد
عبد العزيز فاطمي الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم WB35179
كمسيرللشركة ملدة غيرمحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  30ماي
 2022تحت رقم .163/22
427I
ADIB SAID

SA RECYCLING MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADIB SAID
HAY MY ABDELLAH RUE 287
NR 50 AIN CHOK ، 25000،
CASABLANCA Maroc
 SA RECYCLING MAROCشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  64زنقة
عبدهللا املديوني الطابق األول
الشقة  2الدارالبيضاء adib. -
 said@hotmail.comالدارالبيضاء
املغرب

الجريدة الرسمية
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تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
555141
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SA :
.RECYCLING MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :فرز،
شراء و بيع جميع أنواع املخلفات و
النفايات.
عنوان املقر االجتماعي  64 :زنقة
عبدهللا املديوني الطابق األول الشقة
 2الدارالبيضاء adib.said@ -
 hotmail.comالدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة20.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد الرحالي  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد الرحالي عنوانه(ا)
دواراوالد سيدي عبد النبي الشآلالت
 28822املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد الرحالي عنوانه(ا)
دواراوالد سيدي عبد النبي الشآلالت
 28822املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
شتنبر  2022تحت رقم .29804
428I

fisc orient

SPICA CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
SEBASTIEN
السيد
 ROSENFELDعنوانه(ا) 18RUE
HOMERE ROBERT VILLENEUVE
.92390 LA GARENNE FRANCE
SUN
ERGON
الشركة
 EXPERTISE CONSEILعنوانه(ا) 3
RUE DE FER A CHEVAL 95200
.DARCELLES FRANCE
السيد عبد هللا الطاهر عنوانه(ا)
RUE DU ROCHER 75008 19
.PARIS FRANCE
PERPETUUS
الشركة
 PATRIMOINEعنوانه(ا) RUE 18
DE L4ARCADE 75008 PARIS
.FRANCE
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
SEBASTIEN
السيد
 ROSENFELDعنوانه(ا) 18RUE
HOMERE ROBERT VILLENEUVE
92390 LA GARENNE FRANCE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  17أكتوبر
 2022تحت رقم .3063
429I

fisc orient
شارع ادريس االكبرعمارة ملنور
الطابق االول رقم ،60000 ، 1
وجدة املغرب
 SPICA CONSULTINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي البستان
 167شارع عبد الرحمان بوعبيد -
 60000وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
40075
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SPICA :
.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز  :التسيير و
املعلوميات.
عنوان املقر االجتماعي  :البستان
SYNERGIE EXPERTS
 167شارع عبد الرحمان بوعبيد -
EWASH INTERNATIONAL
 60000وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة.
تأسيس شركة
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
SYNERGIE EXPERTS
درهم ،مقسم كالتالي:
 ،49 SEBASTIENزنقة جون جوريس ،حي غوتييه
السيد
 ،20060 ،الدارالبيضاء املغرب
 ROSENFELD : 44حصة بقيمة
 EWASH INTERNATIONALشركة
 100درهم للحصة.
 SUNذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
ERGON
الشركة
الوحيد
 EXPERTISE CONSEIL : 24حصة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  49زنقة
بقيمة  100درهم للحصة.
جون جوريس الطابق  6شقة
السيد عبد هللا الطاهر 16 :
رقم  12حي غوتيي  20060 -الدار
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
البيضاء املغرب
PERPETUUS
الشركة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
 PQTRI;OINE : 16حصة بقيمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
 100درهم للحصة.

21221

رقم التقييد في السجل التجاري :
559157
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.EWASH INTERNATIONAL
غرض الشركة بإيجاز  :تهدف
الشركة داخل املغرب وخارجه إلى :
 تنظيف بدون ماء للمعداتواملواد ،النوافذ ،البطانات ومركبات
النقل الخاصة بهذه األخيرة،
 مغسلة مع االسترجاع املنزليلألفراد واملهنيين في املقاهي ،الفنادق
واملطاعم أو أي شركة أخرى في حاجة
إلى مغسلة ألغطيتها ومالبسها،
 استشارات في التجهيز واإلدارةللمهنيين املذكورين أعاله.
عنوان املقر االجتماعي  49 :زنقة
جون جوريس الطابق  6شقة رقم
 12حي غوتيي  20060 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمر بوزيان االدري�سي
 100 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر بوزيان االدري�سي
عنوانه(ا) رقم  38إقامة فال أنفا،
زنقة أحمد الشر�سي طابق  02شقة
 04شارع بوركون  20053الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

الجريدة الرسمية

21222

السيد عمر بوزيان االدري�سي
عنوانه(ا) رقم  38إقامة فال أنفا،
زنقة أحمد الشر�سي طابق  02شقة
 04شارع بوركون  20053الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .842186
430I
EL HAMZAOUI SLIMANE

اغاسديس طرافو

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL HAMZAOUI SLIMANE
RUE 19 N 32 AMALOU
KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA
MAROC
اغاسديس طرافو شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة
السفلى زنقة  02رقم  87خنيفرة -
 54000خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
4619
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
اغاسديس طرافو.
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
مختلفة و التفاوض.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املسيرة السفلى زنقة  02رقم 87
خنيفرة  54000 -خنيفرة املغرب.

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اغسديس عبد الرحيم
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اغسديس عبد الرحيم
عنوانه(ا) حي املسيرة الوسطى رقم
 87خنيفرة  54000خنيفرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اغسديس عبد الرحيم
عنوانه(ا) حي املسيرة الوسطى رقم
 87خنيفرة  54000خنيفرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .416
431I
ULTRA FIDUCIAIRE

MANAL FMS PRIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA FIDUCIAIRE
BOULEVARD PALESTINE N 234
HAY EL QODS 2P1 ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
 MANAL FMS PRIVEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سلمى
حضانة تجزئة سلمى 25000 -
خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
7903
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MANAL FMS PRIVE
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة
خاصة.
عنوان املقر االجتماعي  :سلمى
حضانة تجزئة سلمى 25000 -
خريبكة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة حليمة الغزلي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حليمة الغزلي عنوانه(ا)
 17الزنقة  02حي التقدم 25000
خريبكة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سعيدة الغزلي عنوانه(ا)
 17زنقة  2حي التقدم 25000
خريبكة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .530
432I
DARAA AUDIT

URBAGEC SUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك عمارة
أ رقم  ،20000 ، 7الدارالبيضاء
املغرب
 URBAGEC SUDشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77الحي
الصناعي جنوب غربي 28810 -
املحمدية املغرب.

تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3953
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 77الحي الصناعي جنوب غربي -
 28810املحمدية املغرب»  إلى «10
إقامة األوركيد  4سلم د الطابق 3
شقة  10عمارة د  28810 -املحمدية
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .2065
433I
DARAA AUDIT

SALAMA PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك عمارة
أ رقم  ،20000 ، 7الدارالبيضاء
املغرب
 SALAMA PROMOTIONشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77الحي
الصناعي جنوب غربي 28810 -
املحمدية املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.18575
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14شتنبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 77الحي الصناعي جنوب غربي -
 28810املحمدية املغرب»  إلى «10
إقامة األوركيد  4سلم د الطابق 3
شقة  10عمارة د  28810 -املحمدية
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .2110
434I
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DARAA AUDIT

URBAGEC PREFA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك عمارة
أ رقم  ،20000 ، 7الدار البيضاء
املغرب
 URBAGEC PREFAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 77
الحي الصناعي جنوب غربي 28810 -
املحمدية املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.9339
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24غشت  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 77الحي الصناعي جنوب غربي -
 28810املحمدية املغرب»  إلى «10
إقامة األوركيد  4سلم د الطابق 3
شقة  10عمارة د  28810 -املحمدية
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .2109
435I
DARAA AUDIT

ASLAYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك عمارة
أ رقم  ،20000 ، 7الدارالبيضاء
املغرب
 ASLAYAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تيط مليل
دوارولد سيدي عبو طريق - 1070
 20000الدارالبيضاء املغرب.
وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري
.131181

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14شتنبر  2022تم اإلعالم
بوفاة الشريك لوسيان كلود أندرياني
ً
و توزيع حصصه على الورثة تبعا
لرسم اإلراثة املؤرخ في  05يونيو
 2021بالشكل األتي :
السيد(ة) ڭايل جين جوليا لو تيو
 100 ،حصة.
السيد(ة) صوفي ساندرين دانييل
أندرياني  100 ،حصة.
السيد(ة) كارين جيلدا إليونور
أندرياني  100 ،حصة.
السيد(ة) مود أندرياني 100 ،
حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .843671
436I
DARAA AUDIT

ASLAYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك عمارة
أ رقم  ،20000 ، 7الدارالبيضاء
املغرب
 ASLAYAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تيط مليل
دوارولد سيدي عبو طريق - 1070
 20000الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.131181
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14شتنبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
أندرياني صوفي ساندرين دانييل
كمسيرآخر
تبعا لوفاة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .843671
437I

21223
DARAA AUDIT

SOLOG

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

تعيين السيدة نعيمة بحمان
مسيرة للشركة بتوقيع وحيد ملدة غير
محددة مع جميع الصالحيات.
االجتماعي:
الرأسمال
( 550.000٫00خمسة مئة وخمسون
ألف درهم) مقسمة على خمسة
ألف و خمس مئة ( )5500حصة
اجتماعية بمائة درهم للحصة تنسب
إلى كل شريك.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم  ، 119062رقم
التسجيل بالسجل التجاري هو :
.43777
439I

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك عمارة
أ رقم  ،20000 ، 7الدار البيضاء
املغرب
 SOLOGشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 207
شارع املقاومة الطابق  3رقم - 06
 20000الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.404957
اعالنات الشركات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
WARIUS CONSEIL
املؤرخ في  09شتنبر  2022تم تحويل
ش.م.م.ش.و
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 207شارع املقاومة الطابق  3رقم شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 20000 - 06الدار البيضاء املغرب» 
تأسيس شركة
إلى « 158زنقة أحمد البكري الطابق
شركة WARIUS CONSEIL
 20000 - 1الدارالبيضاء املغرب».
ش.م.م.ش.و
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
بموجب عقد عرفي محرر في
أكتوبر  2022تحت رقم .843675
 438Iاكادير بتاريخ  24أكتوبر  ، 2022تم
إنشاء القانون األسا�سي لشركة ذات
اعالنات الشركات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد
CHWI & COOLذ.م.م
والبيانات هي على النحو التالي
إعالن متعدد القرارات
 االسم.WARIUS CONSEIL :شركة CHWI & COOLذ.م.م
 املقر االجتماعي  :دوار تكاديرت
تغييرفي شركة
نعبدو دراركة اكادير.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
نشاط الشركة :استشارات و
املؤرخ في  4أكتوبر  2022املتعلق هندسة االتصاالت
بتحويل املقر االجتماعي للشركة إلى
املدة :تم تحديد مدة الشركة في
العنوان التالي :محل س2ه +س2ب  99عاما ابتداء من تاريخ تأسيسها.
محل تجاري سوال بارك تجزئة أدرار
الرأسمال االجتماعي10.000٫00 :
تكوين أكادير.
عشرة ألف درهم مقسمة على ألف
تفويت ألفين و سبعة مئة و ( )100حصة اجتماعية بمائة درهم
خمسون ( )2750حصة اجتماعية للحصة تنسب إلى كل شريك بما
من السيد لحسن قيوح الى السيدة يتناسب مع اشتراكاته وهي كما يلي
نعيمة بحمان .استقالة املسير السيد السيد :طارق جوباير ( 100حصة
اجتماعية)
لحسن قيوح.
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21224

التسيير السيد :محمد جوباير
مسير بتوقيعه أو من ينوب عنه ملدة
محدودة ثالث سنوات.
السنة االجتماعية :من 1
ينايرإلى 31دجنبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم  ، 119053رقم
التسجيل بالسجل التجاري هو :
.53363
440I
FINANCE EXPERTISE

CASA CPA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغييرتسمية الشركة

 H.A.K TRAVAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
العرائش تجزئة بلعربي  68الطابق
الثالث شقة  6القصرالكبير-
* 92150القصرالكبيراملغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.3293
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عمر خبخاب
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) مراد
أخشين بتاريخ  01أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .739
442I

FINANCE EXPERTISE
 387شارع محمد الخامس  ،الدور
 5رقم  ،20360 ، 14الدارالبيضاء
املغرب
 CASA CPAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
COMPTAELISSAOUI
وعنوان مقرها االجتماعي  387شارع
GROUP FOODS
محمد الخامس  ،الدور  5رقم 14
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 elmountasser.r@gmail.comالشريك الوحيد
الدارالبيضاء املغرب.
تأسيس شركة
تغييرتسمية الشركة
COMPTAELISSAOUI
رقم التقييد في السجل التجاري
طريق العرائش عمارة أجعون رقم
540487
 7الطابق الثاني القصرالكبير،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 ،92150القصرالكبيراملغرب
املؤرخ في  27شتنبر  2022تم تغيير
 GROUP FOODSشركة ذات
تسمية الشركة من « »CASA CPAإلى
مسؤلية محدودة ذات الشريك
«.»FINANCE EXPERTISE
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  19وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج بالد
الهواري طريق أوالد احمايد القصر
أكتوبر  2022تحت رقم .841980
 441Iالكبير 92150 -القصرالكبيراملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
COMPTAELISSAOUI
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
H.A.K TRAVAUX
3521
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تفويت حصص
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة أجعون رقم األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
 7الطابق الثاني القصرالكبير،
باملميزات التالية:
 ،92150القصرالكبيراملغرب
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GROUP FOODS
غرض الشركة بإيجاز  - :تصنيع
كريمات الثلج-.مثلجات
 توزيع املنتجات الغذائية أعمال مختلفة.عنوان املقر االجتماعي  :كراج بالد
الهواري طريق أوالد احمايد القصر
الكبير  92150 -القصرالكبيراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حياة اسكراي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد حياة اسكراي 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حياة اسكراي عنوانه(ا)
دوار اغزر ازكارن امزوضة شيشاوة
 41000شيشاوة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حياة اسكراي عنوانه(ا)
دوار اغزر ازكارن امزوضة شيشاوة
 41000شيشاوة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .755
443I
اثتمانية صال ح الدين

MARRAKECH COPIEUR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اثتمانية صال ح الدين
عمارة  423شقة  3ابواب مراكش
زون  39مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب

 MARRAKECH COPIEURشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركزاال
عمال زثىت تجزنة بوكارشقة 14
الطابق الثالث باب د كالة مراكش -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
129411
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MARRAKECH COPIEUR
غرض الشركة بإيجاز  :اال ستىراد
و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :مركز اال
عمال زثىت تجزنة بوكار شقة 14
الطابق الثالث باب د كالة مراكش -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مختا ر ى عبد الها د ى
 100 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مختا ر ى عبد الها د ى
عنوانه(ا) مراكض  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مختا ر ى عبد الها د ى
عنوانه(ا) مراكض  40000مراكش
املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  03أكتوبر
 2022تحت رقم .139955
444I
FLASH ECONOMIE

COMMERCE PLUS
إعالن متعدد القرارات

COMMERCE PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد
رأسمالها  100.000درهم
عنوان مقرها االجتماعي 119 :شارع
عبد املومن  -الطابق  - 3البوابة 22
الدارالبيضاء
بمقت�ضى عقد التفويت املؤرخ
في  01.10.2021تفويت السيدة
 Michèle NAUDINومريم بن عالل
اخضر
مجموع حصصهم لشركة
 CHAKS INVESTاملسجلة بالسجل
التجاري تحت رقم 186679
بمقت�ضى الجمع العام املؤرخ في
 24غشت 2022
 :تم اتخاذ القرارات التالية
 .املوافقة على نقل ملكية األسهم -
 املوافقة على استقالة السيدة
  Michèle NAUDINمن منصبهابصفتها مسيرة مشاركة
تحويل الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات املسؤولية املحدودة
الى شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد -
تم تعديل النظام األسا�سي لشركة
COMMERCE PLUSشركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد
ُ
تظل الشركة مدارة وملتزمة
بالتوقيع الوحيد للسيد شكيب بن
الخدير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم 842024
445I

FLASH ECONOMIE

ESCOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

ESCOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 5.000.000
مقرها االجتماعي  9زنقة مجاهد
الشنقطي الدارالبيضاء.
إعادة تطويرغرض الشركة
بمقت�ضى القرار املؤرخ في 14
شتنبر  2022تم تجديد غرض
الشركة بإضافة:
 تصنيع جميع أنواع املعداتالزراعية.
 تسليم بضائعنا بوسائل النقلالخاصة بنا.
 الباقي دون تغيير تعديل املادة  3من النظاماألسا�سي
 مراجعة النظام األسا�سي املذكوربناء على ذلك.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .842261
446I
FLASH ECONOMIE

COMPUCOM
إعالن متعدد القرارات

COMPUCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد
رأسمالها  5.000.000درهم
مقرها االجتماعي 119 :شارع إميل
زوال
الدارالبيضاء
أ) بمقت�ضى عقد هبة املؤرخ في
 20.09.2022تفويت السيدة زينب
شريفي علوي  24.500حصة
على  50.000حصة اجتماعية
التي تمتلكها في رأسمال الشركة
 COMPUCOMالبنها السيد أشرف
لحكيم

21225

•  1000حصة من فئة  100درهم
للسيد زايد اليوسفي
التسيير  :تعيين السيد زايد
اليوسفي مسيروحيد للشركة ملدة غير
محدودة اإليداع القانوني  :باملحكمة
التجارية بالبيضاء يوم 26أكتوبر
 2022تحت رقم 843334
السنة االجتماعية  :من  01يناير
الى  31دجنبر
املدة  99 :سنة
السجل التجاري 559921 :
من أجل النشر
448I

بمقت�ضى الجمع العام املؤرخ في
 21شتنبر  2022تم اتخاد القرارات
التالية :
املوافقة على التبرع املذكور
باألسهم -
تحويل الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات
املسؤولية املحدودة -
تعيين كمسير مشارك السيد
أشرف لحكيم -
تعديل املادتين  6و  7من النظام
األسا�سي للشركة -
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمت مراجعة النظام األسا�سي
تعاونية حليب وادنون
لشركة »COMPUCOM« -
تعاونية حليب وادنون
ستتم إدارة الشركة والتزامها
تعيين مديرعام
بالتوقيعات املنفصلة للسيدة زينب
تعاونية حليب وادنون
شريفي علوي والسيد أشرف لحكيم
تم اإليداع القانوني باملحكمة دواربوقراب كلميم  ،81000 ،كلميم
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
املغرب
أكتوبر  2022تحت رقم 842559
تعاونية حليب وادنون شركة
447I
املساهمة
FLASH ECONOMIE

REXABAT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOGEF
إع ــالن بـخـصـوص تأسـيـس شـرك ــة
REXABAT
R.C: 559921
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ
بالبيضاء بتاريخ  03أكتوبر  2022تم
تأسيس شركة باملواصفات التالية:
التسمية REXABAT :
 املقر االجتماعي  :زنقة سومية
إقامة شهرزاد  3الطابق  5رقم 22
النخيل البيظاء
الهدف االجتماعي  :اإلنعاش
العقاري
الشكل القانوني  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذو شريك وحيد
الرأسمال  100.000,00 :درهم
مقسمة الى:

وعنوان مقرها االجتماعي دوار
بوقراب كلميم  81000 -كلميم
املغرب.
تعيين مديرعام
رقم التقييد في السجل التجاري..
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26أكتوبر 2022
تقرر تعيين السيد(ة) عدنان
الطودار مديرا عاما لشركة تعاونية
حليب وادنون بتاريخ  26أكتوبر
2022
وتتمثل الصالحيات املخولة
فيما يلي :تسيير التعاونية وتفويض
صالحية التعامل مع املؤسسات
الخاصة والعمومية واألبناك
واالمضاء على جميع الوثائق
الحسابية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بكلميم بتاريخ  01نونبر
 2021تحت رقم .253/2021/213/1
449I

21226
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fidia audit
السيد العماري جمال عنوانه(ا)
بست سيرBEST SER
 68شارع التحرير  24000الجديدة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
ي
تأسيس شركة
ومواطن مسير الشركة:
السيد العماري جمال عنوانه(ا)
fidia audit
 68شارع التحرير  24000الجديدة
rue mustapha el maani 201
 2eme etage appt.12 casablancaاملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
، 20130، casablanca maroc
بست سير BEST SERشركة ذات التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
يونيو  2022تحت رقم .0000
مسؤلية محدودة ذات الشريك
450I
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  45زنقة
Cabinet Central Consulting and Accounting
عبد القادرمفتكرالطابق التاني
CABINET CENTRAL
الشقة  20000 - 4الدارالبيضاء
CONSULTING AND
املغرب
ACCOUNTING
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
تغييرتسمية الشركة
546485
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في Cabinet Central Consulting and
Accounting
 11ماي  2022تم إعداد القانون
Marjane 2 APPT 3 ، ,551
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
50050، Meknes Maroc
محدودة ذات الشريك الوحيد
CABINET CENTRAL
باملميزات التالية:
CONSULTING AND
شكل الشركة  :شركة ذات
 ACCOUNTINGشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند وعنوان مقرها االجتماعي رقم ،551
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :بست مرجان  2شقة  ،3مكناس 50050 -
سير .BEST SER
مكناس مغرب.
ل
غرض الشركة بإيجاز  :مقاو في
تغييرتسمية الشركة
االعمال املختلفة والبناء.
رقم التقييد في السجل التجاري
عنوان املقر االجتماعي  45 :زنقة
53037
عبد القادر مفتكر الطابق التاني
الشقة  20000 - 4الدار البيضاء
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املغرب.
املؤرخ في  05يوليوز  2022تم تغيير
املدة التي تأسست من أجلها تسمية الشركة من «CABINET
الشركة  99 :سنة.
CENTRAL CONSULTING AND
مبلغ رأسمال الشركة  »ACCOUNTING 100.000 :إلى «CENTRAL
درهم ،مقسم كالتالي:
.»SOLUTIONS
السيد العماري جمال 1.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  05يوليوز
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية  2022تحت رقم .1947
451I
وصفات ومواطن الشركاء :
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CAPITAL PROJECT STRATEGIES

KUDLA INVESTISSEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

CAPITAL

PROJECT
STRATEGIES
 45شارع محمد الخامس الطابق
 5رقم  ،90000 ، 17طنجة املغرب
KUDLA INVESTISSEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،76
طريق تطوان إقامة نبيل الطابق 4
شقة رقم  90000 - 13طنجة املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.31361
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28شتنبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) زيان
نور الدين كمسيروحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13أكتوبر
 2022تحت رقم .11419
452I

رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.300.000,00درهم»  أي
من « 1.000.000,00درهم»  إلى
« 2.300.000,00درهم»  عن طريق
 :إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات
إصدارفي رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  13شتنبر
 2022تحت رقم .9777
453I
transparence fiscale

LUNA FOX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

transparence fiscale
bis av med slaoui ، 30000، 38
fes maroc
 LUNA FOXشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  27 :شارع
الخليل زنقة الوفاء طريق صفرو -
 30000فاس املغرب.
قفل التصفية
CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI
رقم التقييد في السجل التجاري :
AHMED
.65755
CHANGE TANGER MED
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  28شتنبر  2022تقرر حل
رفع رأسمال الشركة
 LUNA FOXشركة ذات مسؤلية
CABINET COMPTABLE AL
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
MESSOUDI AHMED
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
AV DE LA LIBERTE 80 IMM
مقرها اإلجتماعي  27شارع الخليل
GIBRALTAR BUREAU 21 C
زنقة الوفاء طريق صفرو 30000 -
TANGER ، 90000، TANGER
فاس املغرب نتيجة الالغالق التام.
MAROC
و عين:
 CHANGE TANGER MEDشركة
السيد(ة) زهور بوكعبة و
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أنفا عنوانه(ا) زنقة 21رقم 15حي واد
فاس تغات  30000فاس املغرب
رقم  90000 - 46طنجة املغرب.
كمصفي (ة) للشركة.
رفع رأسمال الشركة
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
رقم التقييد في السجل التجاري
بتاريخ  28شتنبر  2022وفي زنقة
.42155
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي 21رقم 15حي واد فاس تغات -
املؤرخ في  05شتنبر  2022تم  30000فاس املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .4256
454I
THK CONSULTING

DUPA MEDIA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THK CONSULTING
N°5 ,Rue Ghassan kanafani
Espace jardin lala Meryem
bureau 29 ، 30000، FES
MAROC
 DUPA MEDIAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب
الكائن بالطابق  6تجزئة كوليخيو
انطرنادو رقم  11العمارة - 104
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
131643
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DUPA :
.MEDIA
غرض الشركة بإيجاز  :التسويق
الرقمي-التجارة اإللكترونية  -تصميم
وتطويراملنصات الرقمية.
عنوان املقر االجتماعي  :املكتب
الكائن بالطابق  6تجزئة كوليخيو
انطرنادو رقم  11العمارة - 104
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
STABILITY HOUSE
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فيصل أعراب  1.000 :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
وصفات ومواطن الشركاء :
COMPTA-ECO MAROC
السيد فيصل أعراب عنوانه(ا) BD HASSAN II TISSIR II N ، 127 1
زنقة  7شارع صنهاجة سيدي بوجيدة 26100، BERRECHID MAROC
 30000فاس املغرب.
 STABILITY HOUSEشركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
ومواطن مسيري الشركة:
الوحيد
السيد فيصل أعراب عنوانه(ا) 1
زنقة  7شارع صنهاجة سيدي بوجيدة وعنوان مقرها اإلجتماعي 12زنقة
سارية بن زنيم الطابق  3الشقة 3
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة النخيل الدارالبيضاء  20340 -الدار
البيضاء املغرب
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
تأسيس شركة ذات مسؤلية
 2022تحت رقم .-
455I
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
BEMACOM
559227
ريسكوم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
رفع رأسمال الشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
BEMACOM
محدودة ذات الشريك الوحيد
BD FOUARAT IMM 3 ETAGE 3
 APPT N° 7 HAY MOHAMMADIباملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
، 20570، CASABLANCA
مسؤلية محدودة ذات الشريك
MAROC
الوحيد.
ريسكوم شركة ذات املسؤولية
تسمية الشركة متبوعة عند
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة موليير اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
إقامة أوديل عمارة  4الطابق  3شارع .STABILITY HOUSE
أنفا  20370 -الدارالبيضاء املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
رفع رأسمال الشركة
عقاري.
ي
رقم التقييد في السجل التجار
عنوان املقر االجتماعي 12 :زنقة
.494353
سارية بن زنيم الطابق  3الشقة 3
اإلستثنائي
العام
بمقت�ضى الجمع
النخيل الدارالبيضاء  20340 -الدار
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تم
البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
املدة التي تأسست من أجلها
« 500.000درهم» أي من «100.000
درهم»  إلى « 600.000درهم»  عن الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
درهم ،مقسم كالتالي:
عينية.
السيد عامري مراد  1.000 :حصة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  31بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
أكتوبر  2022تحت رقم .843673
 456Iوصفات ومواطن الشركاء :
COMPTA-ECO MAROC

السيد عامري مراد عنوانه(ا) 77
شارع رحال املسكيني حي التضامن
 26100برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عامري مراد عنوانه(ا) 77
شارع رحال املسكيني حي التضامن
 26100برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .842350
457I
اثتمانية صال ح الدين

ESSAF PHONE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اثتمانية صال ح الدين
عمارة  423شقة  3ابواب مراكش
زون  39مراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 ESSAF PHONE SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2745
شقة  8الطا بق الثا ني تجزئة اال
مل دوارا زيكى مراكش 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
130239
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ESSAF :
.PHONE SARL
غرض الشركة بإيجاز  * :مركز اال
تصا ل
ل
* مقا و التكوين
*مقا ول التشغيل.
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عنوان املقر االجتماعي 2745 :
شقة  8الطا بق الثا ني تجزئة اال مل
دوارا زيكى مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بو د را ع فا طمة الزهراء :
 50حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد السا م ايمن  25 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد السا م عبد العزيز 25 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السا م عبد العزيز
عنوانه(ا)  445حي اال نا رة مراكش
 40000مراكش املغرب.
السيد السا م ايمن عنوانه(ا)
 445حي اال نا رة مراكش 40000
مراكش املغرب.
السيدة بو د ر ا ع فا طمة الزهراء
عنوانه(ا) مراكش  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بو د ر ا ع فا طمة الزهراء
عنوانه(ا) مراكش  40000مراكش
املغرب
السيد السا م عبد العزيز
عنوانه(ا)  445حي اال نا رة مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .140914
458I
NEGOCEMAR

BOUGHAZ ALPHA
COMPETENCE PRIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEGOCEMAR
RUE HARIRI IMB HALIMA N°12
 ،، 90000طنجة املغرب
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السيد عبد اللطيف الفرقان
BOUGHAZ ALPHA
 COMPETENCE PRIVEشركة
عنوانه(ا) حي مسنانة اقامة منية رقم
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك  90000 30طنجة املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ومواطن مسيري الشركة:
شركة JURIDOM CONSULTING
فاس  9زنقة اوروغواي اقامة شيماء
السيد عبد اللطيف الفرقان
ش.م.م
الطابق  2رقم  90000 - 6طنجة عنوانه(ا) حي مسنانة اقامة منية رقم
تأسيس شركة
املغرب
 90000 30طنجة املغرب
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ
تأسيس شركة ذات مسؤلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة 22/10/2022
محدودة ذات الشريك الوحيد
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
تم إنشاء القانون األسا�سي
رقم التقييد في السجل التجاري :
لشركة JURIDOM CONSULTING
 2022تحت رقم .12076
131635
والبيانات هي على النحو التالي
459I
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
JURIDOM
 االسم: 18أكتوبر  2022تم إعداد القانون
CONSULTING
ATELIER D’ARCHITECTURE REDA
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
 املقر االجتماعي :العمارة رقم 57
TILSAGHANI
محدودة ذات الشريك الوحيد
ممر  3شارع عبد هللا ابراهيم بلوك أ
AND BLOOM
باملميزات التالية:
حي السالم أيت ملول
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
نشاط الشركة :التوطين
تحويل املقراالجتماعي للشركة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
االجتماعي وتقديم الخدمات
CABINET AMINE KABBAJ ET
الوحيد.
للشركات
ASSOCIES
تسمية الشركة متبوعة
ملدة :تم تحديد مدة الشركة في 99
،AV
HASSAN
II
N°82
،
40000
بمختصر
اإلقتضاء
عند
عاما ابتداء من تاريخ تأسيسها.
املغرب
اكش
ر
م
تسميتها BOUGHAZ ALPHA :
االجتماعي:
 الرأسمال
 AND BLOOMشركة ذات
.COMPETENCE PRIVE
 100000.00درهم
املسؤولية املحدودة
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
الشركاء :السيد العربي بكاس و
تدريب للنخبة الشابة واملوهوبين في وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  12السيد رحال كريمي
التسيير :السيد العربي بكاس و
الرياضيات.
شارع موالي رشيد الطابق التاني -
السيد رحال كريمي
دروس في العلوم واللغات.
 4000مراكش املغرب.
السنة االجتماعية :من  01يناير
التدريب واألنشطة الالمنهجية.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
الى  31دجنبر
تنظيم البطوالت والفعاليات
رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الثقافية والنزهات املدرسية..
.94417
بتاريخ
بإنزكان
االبتدائية
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 01/11/2022تحت رقم 2190
فاس  9زنقة اوروغواي اقامة شيماء
املؤرخ في  19شتنبر  2022تم تحويل
رقم التسجيل بالسجل التجاري
الطابق  2رقم  90000 - 6طنجة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من «  هو27283:
املغرب.
رقم  12شارع موالي رشيد الطابق
461I
املدة التي تأسست من أجلها
التاني  4000 -مراكش املغرب»  إلى
الشركة  99 :سنة.
STE CONFORMITE DISPONIBILITE
«رقم  39اقامة الفردوس  193زنقة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
INTEGRITE ET CONSULTING
محمد البقال كليز  40000 -مراكش
درهم ،مقسم كالتالي:
CIRCLELINK
السيد عبد اللطيف الفرقان املغرب».
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
الشريك الوحيد
 01نونبر
بتاريخ
اكش
ر
بم
التجارية
للحصة.
تأسيس شركة
.140966
رقم
تحت
2022
األسماء الشخصية والعائلية
STE CONFORMITE
DISPONIBILITE INTEGRITE ET 460I
وصفات ومواطن الشركاء :
اعالنات الشركات

JURIDOM CONSULTING
ش.م.م
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CONSULTING
5RUE GHASSAN KANAFANI
RCE ESPACE JARDIN LALLA
MERYEM 4EME ETAGE
BUREAU 29 V.N، 30000، FES
MAROC
 CIRCLELINKشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ملعب
النخيل مكتب  23الطابق  2اقامة
مكاتب الخبراء  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
74283
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CIRCLELINK
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
اتصال.
عنوان املقر االجتماعي  :حي ملعب
النخيل مكتب  23الطابق  2اقامة
مكاتب الخبراء  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الواحد قصري 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الواحد قصري
عنوانه(ا)  14زنقة األصمعي حي
املوضفين الدكارات  30000فاس
املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الواحد قصري
عنوانه(ا)  14زنقة األصمعي حي
املوضفين الدكارات  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .5690
462I
COMPTA-ECO MAROC

PROLOT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرنشاط الشركة

COMPTA-ECO MAROC
BD HASSAN II TISSIR II N ، 127
26100، BERRECHID MAROC
 PROLOTشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  119شارع
عبد املومن الطابق الرابع الشقة
رقم  20042 - 30الدارالبيضاء
املغرب.
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.386465
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12شتنبر  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «اشغال مختلفة
« إلى «بيع و تركيب املواد التي تدخل
في اعداد شبكات املاء الشروب و
الصرف الصحي وقطع غيارها.
بيع و تركيب مواد البناء و الكهرباء
و املضخات.
اشغال مختلفة.
تصديرو استيراد.».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .842388
463I

21229

SOCIETE ABERCHAN DE TRAVAUX ET

ديوان الخدمات

NEGOCE INTERNATIONAL (SATRANI) SARL

DOMAINE BERKIA

AU

SOCIETE ABERCHAN DE
TRAVAUX ET NEGOCE
INTERNATIONAL
(SATRANI) SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

SOCIETE ABERCHAN DE
TRAVAUX ET NEGOCE
)INTERNATIONAL (SATRANI
SARL AU
شارع السالم إقامة خالد الطابق
األر�ضي رقم  ،90000 ، 2طنجة
املغرب
SOCIETE ABERCHAN DE
TRAVAUX ET NEGOCE
)INTERNATIONAL (SATRANI
 SARL AUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
السالم إقامة خالد ،الطابق األر�ضي
رقم  90000 - 2طنجة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.30551
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شارع السالم إقامة خالد ،الطابق
األر�ضي رقم  90000 - 2طنجة املغرب
« إلى «شارع أحمد بن عالل بوعيش،
طريق تطوان والعوامة  2ب امل - 3
 90070طنجة املغرب «.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .258855
464I

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم  94سيدي
قاسم  ،16000 ،سيدي قاسم
املغرب
 DOMAINE BERKIAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الصبانة سوق جمعة الحوافات -
 16172سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
921
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.DOMAINE BERKIA
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
السلع.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
الصبانة سوق جمعة الحوافات -
 16172سيدي قاسم املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد وسيم برقية  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وسيم برقية عنوانه(ا)
شارع موالي ادريس االول رقم 89
 16150مشرع بلقصيري املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
شركة التوصية البسيطة
السيد وسيم برقية عنوانه(ا)
رفع رأسمال الشركة
شارع موالي ادريس االول رقم 89
KHOUCHAR
 16150مشرع بلقصيري املغرب
zone industrielle khouribga 7;6
تم اإليداع القانوني باملحكمة ، 25000، KHOURIBGA MAROC
 KHOUCHARشركة التوصية
االبتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ
البسيطة
 25أكتوبر  2022تحت رقم .363
وعنوان مقرها اإلجتماعي وحدة 6
 465Iو 7باملنطقة الصناعية خريبكة -
 25000خريبكة املغرب.
BEMACOM
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
ريسكوم
.833
شركة ذات املسؤولية املحدودة
العام
الجمع
بمقت�ضى
تحويل املقراالجتماعي للشركة
اإلستثنائي املؤرخ في  20أكتوبر
BEMACOM
 2022تم رفع رأسمال الشركة
 BD FOUARAT IMM 3 ETAGE 3بمبلغ قدره « 2.500.000درهم» 
 APPT N° 7 HAY MOHAMMADIأي من « 12.500.000درهم»  إلى
« 15.000.000درهم»  عن طريق
، 20570، CASABLANCA
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
MAROC
املحددة املقدارو املستحقة.
ريسكوم شركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  24أكتوبر
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة  2022تحت رقم .517
الحرية الطابق  3الشقة رقم - 5
467I
 20370الدارالبيضاء املغرب.
Auditing consulting house
تحويل املقراالجتماعي للشركة
MNS Logistic
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.494353
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تأسيس شركة
Auditing consulting house
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من Immeuble A, angle bd Rahal
Meskini et av lalla Yacout ,
« 10زنقة الحرية الطابق  3الشقة
6ème étage N°32 place la
رقم  20370 - 5الدار البيضاء victoire, Casablanca، 20520،
املغرب» إلى «زنقة مولييرإقامة أوديل
Casablanca Maroc
عمارة  4الطابق  3شارع أنفا  MNS Logistic 20370 -شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
الدارالبيضاء املغرب».
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بريما املكتب  105الشقة  16الطابق
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  3 02ملتقى مصطفى املعاني و 11يناير،
غشت  2022تحت رقم .832965
الدارالبيضاء 20000 - .الدار
466I
البيضاء املغرب
KHOUCHAR

KHOUCHAR

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
559401
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MNS :
.Logistic
غرض الشركة بإيجاز  - :توفير
الخدمات اللوجستية واملناولة
والتخزين ،
 بناء وتطويرحظائرومستودعاتالتخزين ،
 وبصورة أعم  ،كل األعمالالتجارية واملالية والصناعية واألوراق
املالية و العقارات املتعلقة بشكل
مباشرأو غيرمباشرباألشياء املذكورة
أعاله أومن املحتمل أن تعزز التنمية..
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
بريما املكتب  105الشقة  16الطابق
 3ملتقى مصطفى املعاني و 11يناير،
الدار البيضاء 20000 - .الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مصطفى بوتزرزايت :
 5.000حصة بقيمة  500.000درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى بوتزرزايت
عنوانه(ا) تجزئة حمرية رقم 92
كاليفورنيا البيضاء  20000البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى بوتزرزايت
عنوانه(ا) تجزئة حمرية رقم 92
كاليفورنيا البيضاء  20000البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .34715
468I
بورد ليدرز

حراكا تيسوس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

BORD LEADERS SARL
Avenue Moulay Ismail
Résidence VOlubilis Bloc C
1ère Étg N°53 Tanger ، 90000،
Tanger Maroc
حراكا تيسوس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  29شارع
عمرابن اس الطابق الثالث رقم 26
طنجة  90000 -طنجة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.109735
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) كوثر حراكة
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) زكية
باملختاربتاريخ  13أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .11980
469I
GESTION ALJANOUB

PROESTPSUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب

الجريدة الرسمية
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 PROESTPSUDشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املغرب العربي حي موالي رشيد رقم
 15العيون  70000 -العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
15163
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25مارس  2014تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PROESTPSUD
غرض الشركة بإيجاز  :التعليم
 ،بيع أجهزة املعلومات  ,استشارة
وتكوين....
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
املغرب العربي حي موالي رشيد رقم
 15العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم وقاص 950 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة نجوى ارسالن  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم وقاص عنوانه(ا)
حي موالي رشيد منطقة الفيالت
فيال رقم  15العيون  70000العيون
املغرب.
السيدة نجوى ارسالن عنوانه(ا)
زنقة  2رقم  02حي السعادة العيون
 70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم وقاص عنوانه(ا)
حي موالي رشيد منطقة الفيالت
فيال رقم  15العيون  70000العيون
املغرب

السيدة نجوى ارسالن عنوانه(ا)
زنقة  2رقم  02حي السعادة العيون
 70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  04أبريل
 2014تحت رقم .343/2014
470I
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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 بطنجة بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .11914
471I

CABINET BENISSA

TAPISSERIE JTIT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
Avenue Hafid Ibn Abdelbar
Résidence Al Andalouses
Anzarane 3ème étage N° 15
N° 127 Tanger، 90000، Tanger
Maroc
 TAPISSERIE JTITشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الصناعية كزناية قطعة رقم 416
طنجة  90000 -طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.84831
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد TAPISSERIE JTIT
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي املنطقة الصناعية
كزناية قطعة رقم  416طنجة -
 90000طنجة املغرب نتيجة ل :
توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب املنطقة
الصناعية كزناية قطعة رقم 416
طنجة  90000 -طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) سعيد جطيط و
عنوانه(ا) املنطقة الصناعية كزناية
قطعة رقم  416طنجة 90000
طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.

MAIAAKAR IMMOBILIER

MAIAAKAR IMMOBILIER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAIAAKAR IMMOBILIER
AV AL JOULANE LOT
FENENBAR NR 25 TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC
 MAIAAKAR IMMOBILIERشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
االميرة حي كنديسة الفنيدق -
 93102تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
32355
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MAIAAKAR IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال
البناء والتطويرالعقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
االميرة حي كنديسة الفنيدق -
 93102تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ميمون اليوسفي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ميمون اليوسفي عنوانه(ا)
شلرع الجوالن تجزئة فننبار رقم 25
تطوان  93000تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميمون اليوسفي عنوانه(ا)
شارع الجوالن تجزئة فننبار رقم 25
تطوان  93000تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .2983
472I
PALMAR TRANS SARL

PALMAR TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

PALMAR TRANS SARL
 16شارع  3تجزئة دوريال ،90080 ،
طنجة املغرب
 PALMAR TRANS SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  16شارع
 3تجزئة دوريال  90080 -طنجة
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.39649
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) الترفوس محمد
 16حصة اجتماعية من أصل 33
حصة لفائدة السيد (ة) الحسين
الترفوس بتاريخ  14أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) الترفوس محمد
 17حصة اجتماعية من أصل 33
حصة لفائدة السيد (ة) عبدالواحد
الترفوس بتاريخ  14أكتوبر .2022
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
 2022تحت رقم .258767
 473Iالوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
CABINET BENISSA
التجارية بطنجة بتاريخ  18أكتوبر
SOUHA PARFUMERIE
 2022تحت رقم .11599
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
474I
الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
Avenue Hafid Ibn Abdelbar
Résidence Al Andalouses
Anzarane 3ème étage N° 15
N° 127 Tanger، 90000، Tanger
Maroc
 SOUHA PARFUMERIEشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  127شارع
حافظ ابن عبد الباراقامة االندلس
الظابق الثالث رقم 90000 - 15
طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.92037
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01نونبر  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد SOUHA
 PARFUMERIEمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  127شارع حافظ ابن عبد
البار اقامة االندلس الظابق الثالث
رقم  90000 - 15طنجة املغرب
نتيجة ل  :توقف نشاط الشركة.
وحدد مقرالتصفية ب  127شارع
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس
الظابق الثالث رقم 90000 - 15
طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) سهيلة القي�سي و
عنوانه(ا) جبيرت زنقة  192رقم
 4983حي الوحدة  14000القنيطرة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

PRECIS COMPTE

BEST SIGN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

PRECIS COMPTE
BD KHOURIBGA RES NASR A N
38 ETAGE 5، 20000، casablanca
MAROC
 BEST SIGNشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  95زنقة
سلطان عبدالحميد حي بورغون -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.203367
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 95زنقة سلطان عبدالحميد حي
بورغون  20000 -الدار البيضاء
املغرب « إلى «إقامة جوهرة املجموعة
السكنية  13مدخل  2الطابق  2رقم
 20700 - 9الدارالبيضاء املغرب «.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .37789
475I
MATCOMPTA SNC

NPROMARKET
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

MATCOMPTA SNC
AV MARCHE VETRE MM EL
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MEHDI RDC N°2 TANGER ،
90010، TANGER MAROC
NPROMARKET
 INTERNATIONALشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4مركب
شكيرا عمارة  A4الطابق األ ر�ضي
رقم  90000 - 251طنجة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.98603
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28شتنبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«  4مركب شكيرا عمارة  A4الطابق
األ ر�ضي رقم  90000 - 251طنجة
املغرب» إلى «زنقة الصنهاجة رقم 18
عمارة اني�سي الطابق السابع رقم 28
  90000طنجة املغرب».تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .12334
476I
Auditing consulting house

INOU style

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Auditing consulting house
Immeuble A, angle bd Rahal
Meskini et av lalla Yacout ,
6ème étage N°32 place la
victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca Maroc
 INOU styleشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
بريما املكتب  105الشقة  16الطابق
 3ملتقى مصطفى املعاني و 11يناير،
الدارالبيضاء 20000 - .الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
559579
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها INOU :
.style
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
وتصدير جميع أنواع املنتجات التامة
الصنع ونصف املصنعة  ،والبضائع
من جميع األنواع  ،وال سيما األقمشة
بمختلف أنواعها  ،واملنتجات
النسيجية  ،واملالبس وملحقاتها ؛
 شراء وبيع وتسويق وتوزيعوتداول جميع أنواع املنتجات  ،وال
سيما األقمشة من مختلف األنواع
املعدة لأللبسة أو األثاث أو أي
استخدام آخر ؛
 التمثيل التجاري ألية شركةأو عالمات تجارية أو براءة اختراع أو
ترخيص أو مجموعة مصالح مغربية
أو أجنبية ؛
 وبشكل أعم  ،جميع املعامالتالتجارية واملالية والصناعية واألوراق
املالية والعقارية املتعلقة بشكل
مباشرأو غيرمباشرباألشياء املذكورة
أعاله أو التي من املحتمل أن تعزز
تنميتها..
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
بريما املكتب  105الشقة  16الطابق
 3ملتقى مصطفى املعاني 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 بوتزرزايت :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى بوتزرزايت
عنوانه(ا) تجزئة حمرية رقم 92
كاليفورنيا البيضاء  20000البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى بوتزرزايت
عنوانه(ا) تجزئة حمرية رقم 92
كاليفورنيا البيضاء  20000البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .34957
477I
AGOUNTIT

BATAQ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

AGOUNTIT
73hay el farah mohammedia
Hay farah، 280810،
Mohammedia Maroc
 BATAQشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 79 :طريق
عين سمن اقامة فتح زواغة العالية
فاس املغرب  30000 -فاس املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.022/4468
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تقرر
حل  BATAQشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  30.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي 79طريق عين
سمن اقامة فتح زواغة العالية فاس
املغرب  30000 -فاس املغرب نتيجة
النخفاض املعامالت.
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و عين:
السيد(ة) عبد االله السعيدي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوانه(ا) زنقة الحوز اقامة اللة
تأسيس شركة
حبيبة طابق  1شقة 7املحمدية
ارنك
 288830املحمدية املغرب كمصفي
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 14
(ة) للشركة.
العرائشLARACHE ،92000 ،
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
املغرب
بتاريخ  24أكتوبر  2022وفي 79طريق  FRIO FRUITS SARLشركة ذات
عين سمن اقامة فتح زواغة العالية
املسؤولية املحدودة
فاس املغرب  30000 -فاس املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تم اإليداع القانوني باملحكمة الحساسنة ج و ق العوامرة 92150 -
التجارية بفاس بتاريخ  31أكتوبر
القصرالكبيراملغرب
 2022تحت رقم .4468/022
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
478I
رقم التقييد في السجل التجاري :
acconec consulting
7171
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
AIR FIRE
 05أكتوبر  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تغييرتسمية الشركة
املحدودة باملميزات التالية:
acconec consulting
شكل الشركة  :شركة ذات
angle bd abdelmoumen et bd
املسؤولية املحدودة.
anoual, 2ème etage bureau
تسمية الشركة متبوعة عند
2020 ، 20200، casablanca
اإلقتضاء بمختصر تسميتها FRIO :
maroc
.FRUITS SARL
 AIR FIREشركة ذات املسؤولية
غرض الشركة بإيجاز  :تشغيل
املحدودة
مستودعات التبريد.
وعنوان مقرها االجتماعي  4شارع
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
عبد الواحد ازقاق طابق  1شقة
الحساسنة ج و ق العوامرة 92150 -
 1بيلفيدير 20200 -الدارالبيضاء القصرالكبيراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
املغرب.
الشركة  99 :سنة.
تغييرتسمية الشركة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
رقم التقييد في السجل التجاري
درهم ،مقسم كالتالي:
340177
السيد مراد لعقرة  500 :حصة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد البوشتي 500 :
املؤرخ في  18أكتوبر  2022تم تغيير
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
تسمية الشركة من «»AIR FIRE
األسماء الشخصية والعائلية
إلى « BUSINESS EFFICIENCYوصفات ومواطن الشركاء :
.»TRADE
السيد مراد لعقرة عنوانه(ا) ثكنة
تم اإليداع القانوني باملحكمة الدرك امللكي  90060طنجة املغرب.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
السيد محمد البوشتي عنوانه(ا)
أكتوبر  2022تحت رقم .843960
دوار الحساسنة ج و ق العوامرة
 92150 479Iالقصرالكبيراملغرب.
ارنك

FRIO FRUITS SARL

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مراد لعقرة عنوانه(ا) ثكنة
الدرك امللكي  90060طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بالعرائش
االبتدائية
 28أكتوبر  2022تحت رقم
.26011122016978
480I
Auditing consulting house

PLASTIMOL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Auditing consulting house
Immeuble A, angle bd Rahal
Meskini et av lalla Yacout ,
6ème étage N°32 place la
victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca Maroc
 PLASTIMOLشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
بريما املكتب  105الشقة  16الطابق
 3ملتقى مصطفى املعاني و 11يناير،
الدارالبيضاء 20000 - .الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560373
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PLASTIMOL
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
وتصدير وتسويق جميع املنتجات
النهائية وشبه النهائية من أي نوع

الجريدة الرسمية

21234

بما في ذلك األدوات املنزلية وأدوات
املطبخ واإلكسسوارات والحمام
وديكور املنزل  ،سلع وأدوات صيدلية
من جميع األنواع ؛
 التجارة التقليدية واإللكترونية ،وشراء وبيع وتسويق جميع املنتجات
(البضائع أو الخدمة) البضائع
واملواد بالوسائل التقليدية و  /أو
اإللكترونية ؛
 املشاركة في املناقصات الوطنيةوالدولية.
 تعزيز التجارة الدولية وتنميتهاوتحقيقها ؛
 التعاقد من الباطن والتمثيل معالشركات في املغرب والخارج.
 وبصورة أعم  ،جميع األعمالالتجارية واملالية والصناعية
واملنقولة و العقارات املتعلقة بشكل
مباشرأو غيرمباشرباألشياء املذكورة
أعاله أو من املحتمل أن تعزز التنمية.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
بريما املكتب  105الشقة  16الطابق
 3ملتقى مصطفى املعاني و 11يناير،
الدار البيضاء 20000 - .الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بوتزرزايت 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوتزرزايت
عنوانه(ا) مجمع الضحى الوفاء ع 26
طابق سفلي رقم  188طنجة 20000
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوتزرزايت
عنوانه(ا) مجمع الضحى الوفاء ع 26
طابق سفلي رقم  188طنجة 20000
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .35859
481I

DARAA AUDIT

URBAGEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين وورك عمارة
أ رقم  ،20000 ، 7الدارالبيضاء
املغرب
 URBAGECشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77الحي
الصناعي جنوب غربي 28810 - -
املحمدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11281
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  03أكتوبر
 2022تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 10.000.000درهم» 
أي من « 10.000.000درهم»  إلى
« 20.000.000درهم»  عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .2144
482I
ECOCOMPTA

ASSATA TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
RESIDENCE AL FAJR IMMO
25 N 6 G SIDI BERNOUSSI
CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC
 ASSATA TRAVAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1تجزئة
االمان رقم  5الطابق االول م س 8
عين السبع  20250 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
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رقم التقييد في السجل التجاري :
560647
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ASSATA TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
البناء.
عنوان املقر االجتماعي  1 :تجزئة
االمان رقم  5الطابق االول م س 8
عين السبع  20250 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد اسطا  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد يونس لبشير  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اسطا عنوانه(ا) حي
االدريسية  1زنقة  42رقم 20530 06
الدارالبيضاء املغرب.
السيد يونس لبشير عنوانه(ا)
حي الوحدة الترابية  71000بوجدور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اسطا عنوانه(ا) حي
االدريسية  1زنقة  42رقم 20530 06
الدارالبيضاء املغرب
السيد يونس لبشير عنوانه(ا)
حي الوحدة الترابية  71000بوجدور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844485
483I

ARENA BUSINESS

MODERN SERVICE
IMMOBILIER
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ARENA BUSINESS
IMM 38 AV IDRISS LAHRIZI
N°32 CASABLANCA ، 20250،
casablanca maroc
Modern Service Immobilier
 Constructionشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العيون
زاوية زنقة يافلمان الفداء رقم 341
طابق  20000 - 2الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.519313
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
Modern Service Immobilier
 Constructionمبلغ رأسمالها
 20.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي العيون زاوية زنقة
يافلمان الفداء رقم  341طابق - 2
 20000الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :إجماع الشركاء وموافقتهم على
تصفية الشركة..
و حدد مقر التصفية ب حي
العيون زاوية زنقة يافلمان الفداء
رقم  341طابق  20000 - 2الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) حمزة املرواني و
عنوانه(ا) دوار املراونة بني اخلوق
البروج  20000سطات املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .843246
484I
CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,
AUDIT & CONSEILS

BENCHEKROUNE DU SEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CABINET ABID EXPERTISE
& COMPTABLE, AUDIT
CONSEILS
N° 45 AV HASSAN II IMM
TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC
BENCHEKROUNE DU SEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 145
تجزئة لينا سيدي معروف الدار
البيضاء  30000 -الدارالبيضاء
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.389131
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) جواد البقالي
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) هند
بنجلون بنقاسم بتاريخ  14أكتوبر
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .35369
485I

 ،93000 ،تطوان املغرب
WILAYA CENTER
 DIVERTISSEMENTشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املهدي بن بركة زنقة الغروب رقم 12
  93000تطوان املغرب.حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.26727
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد WILAYA CENTER
 DIVERTISSEMENTمبلغ رأسمالها
 30.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع املهدي بن بركة زنقة
الغروب رقم  93000 - 12تطوان
املغرب نتيجة ل  :توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب شارع
املهدي بن بركة زنقة الغروب رقم 12
  93000تطوان املغرب.و عين:
السيد(ة) ماهر ايت الشتوي و
عنوانه(ا) شارع املهدي بن بركة زنقة
الغروب رقم  93000 10تطوان
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .2145
486I
FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

فيكاميد

WILAYA CENTER
DIVERTISSEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

فيكاميد
 ،3شارع الوحدة الطابق األول رقم 1

ABRASTAINLESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،
90000، Tanger MAROC
 ABRASTAINLESSشركة ذات
املسؤولية املحدودة

21235

السيد POU AGUDO MIGUEL
وعنوان مقرها اإلجتماعي  22شارع
عنوانه(ا) C.POU 12 LA GARRIGA
موالي اسماعيل,اقامة موالي
اسماعيل الطابق الخامس الرقم 08001 BARCELONE ESPAGNE 19
تم اإليداع القانوني باملحكمة
  90000طنجة املغربالتجارية بطنجة بتاريخ  31أكتوبر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2022تحت رقم .258967
املحدودة
487I
رقم التقييد في السجل التجاري :
131805
FIDIHEB
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
CAFFE AL TAOIAME
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
FIDIHEB
املسؤولية املحدودة.
 149شارع اللة الياقوة ،20000 ،
تسمية الشركة متبوعة عند
 CASABLANCAاملغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 CAFFE AL TAOIAMEشركة ذات
.ABRASTAINLESS
مسؤلية محدودة ذات الشريك
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و
الوحيد
تصديرجميع انواع املواد املستعملة
وعنوان مقرها اإلجتماعي االندلس
في البناء..
الرحمة املجموعة  4املبنى  30الرقم
عنوان املقر االجتماعي 22 :
 4داربوعزة البيضاء  20000 -الدار
شارع موالي اسماعيل,اقامة موالي
البيضاء املغرب
اسماعيل الطابق الخامس الرقم 19
تأسيس شركة ذات مسؤلية
  90000طنجة املغرب.محدودة ذات الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري :
الشركة  99 :سنة.
560043
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
درهم ،مقسم كالتالي:
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
السيدة  PLANAS VILA ELENAاألسا�سي لشركة ذات مسؤلية
 : 500حصة بقيمة  100درهم محدودة ذات الشريك الوحيد
للحصة.
باملميزات التالية:
السيد POU AGUDO MIGUEL
شكل الشركة  :شركة ذات
 : 500حصة بقيمة  100درهم مسؤلية محدودة ذات الشريك
للحصة.
الوحيد.
األسماء الشخصية والعائلية
تسمية الشركة متبوعة عند
وصفات ومواطن الشركاء :
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CAFFE :
السيدة .AL TAOIAME PLANAS VILA ELENA
عنوانه(ا) C.POU 12 LA GARRIGA
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
 .08001 BARCELONE ESPAGNEلتقديم خدمات القهوة و الشاي و
السيد  POU AGUDO MIGUELاملشروبات الغازية.
عنوانه(ا) C.POU 12 LA GARRIGA
عنوان املقر االجتماعي  :االندلس
 .08001 BARCELONE ESPAGNEالرحمة املجموعة  4املبنى  30الرقم
األسماء الشخصية والعائلية  4دار بوعزة البيضاء  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
ومواطن مسيري الشركة:

الجريدة الرسمية

21236

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الحق اقديش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد الحق اقديش 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الحق اقديش
عنوانه(ا) دوار لقديشات رقم 2036
اوالد احمد دار بوعزة  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مستحيل لحسن عنوانه(ا)
دوارلقديشات رقم  2036اوالد احمد
داربوعزة  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .843202
488I
PILOTE BUSINESS

OULAZER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PILOTE BUSINESS
TEMARA TEMARA، 12000،
TEMARA MAROC
 OULAZERشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
األبطال الشقة  1شارع طارق ابن
زياد  12000 -تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
137615
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OULAZER
غرض الشركة بإيجاز  - :مطور
عقاري؛
 مقاول أعمال أو إنشاءاتمختلفة ؛
 البناء والتطوير..عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
األبطال الشقة  1شارع طارق ابن
زياد  12000 -تمارة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس زروال  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد السعيد أوالد
جلول  500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس زروال عنوانه(ا)
إقامة فتح الخير عمارة ب  5شقة 14
الهرهورة  12014تمارة املغرب.
السيد محمد السعيد أوالد
جلول عنوانه(ا) جنان كاليفورني
عمارة امرود  2ط  1شقة  4عين
الشق البيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس زروال عنوانه(ا)
إقامة فتح الخير عمارة ب  5شقة 14
الهرهورة  12014تمارة املغرب
السيد محمد السعيد أوالد
جلول عنوانه(ا) جنان كاليفورني
عمارة امرود  2ط  1شقة  4عين
الشق البيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .9219
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GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

OBAIDALLAH IMMO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE
Route De Larache Immeuble
BOUAABID 1er Étage Numéro
1 Route De Larache Immeuble
BOUAABID 1er Étage Numéro
1، 92150، Ksar el kebir maroc
 OBAIDALLAH IMMOشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
العرائش املركب السكني الزهراء 1
بلوك  13الطابق  3شقة 92150 - 1
املغرب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
3497
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OBAIDALLAH IMMO
غرض الشركة بإيجاز  - :اإلنعاش
العقاري بشكل عام.
 أعمال البناء وأعمال متنوعة.. التسويق والتوزيع والعمولةواالستيراد والتصدير والتمثيل
والشحن والتجارة بشكل عام لجميع
املواد الغذائية واملواد واملنتجات
واملواد املنقولة واآلالت واألدوات
واملواد ذات الصلة بشكل مباشر أو
غير مباشر بأحد األشياء املذكورة
أعاله أو التي يمكن أن تروج تطوير
الشركة.

االستحواذ على حصص فيجميع الشركات ذات الغرض املماثل
واملتعلق
 مشاركة الشركة في جميعالعمليات التي يحتمل أن تكون
مرتبطة لغرض الشركة املذكور
عن طريق إنشاء شركات جديدة ،
أو مساهمات  ،أو رعاية  ،أو اكتتاب
أو استرداد األوراق املالية أو حقوق
الشركات  ،أو االستحواذ على
االندماج  ،أو إدارة عقود اإليجار
لألصول التجارية  ،أو التحالف ،
جمعية في املشاركة أو تجمع املصالح
االقتصادية.
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
العرائش املركب السكني الزهراء 1
بلوك  13الطابق  3شقة 92150 - 1
املغرب املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين عبيد هللا 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين عبيد هللا عنوانه(ا)
طريق العرائش املركب السكني
الزهراء  1بلوك  13الطابق  3شقة 1
 92150القصرالكبيراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين عبيد هللا عنوانه(ا)
طريق العرائش املركب السكني
الزهراء  1بلوك  13الطابق  3شقة 1
 92150القصرالكبيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 05
أكتوبر  2022تحت رقم .681
490I
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الجريدة الرسمية

COMPTAELISSAOUI
السيدة فتيحة العبا�سي عنوانه(ا)
شركة فورباص
حي السالم م أ زنقة  3رقم  35القصر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات الكبير  92150القصرالكبيراملغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
COMPTAELISSAOUI
السيدة فتيحة العبا�سي عنوانه(ا)
طريق العرائش عمارة أجعون رقم حي السالم م أ زنقة  3رقم  35القصر
 7الطابق الثاني القصرالكبير،
الكبير  92150القصرالكبيراملغرب
 ،92150القصرالكبيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة فورباص شركة ذات مسؤلية االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 01
محدودة ذات الشريك الوحيد
نونبر  2022تحت رقم .762
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم
491I
مجموعة أ زنقة  02رقم  02القصر
الكبير 92150 -القصرالكبيراملغرب
SIP SERVICES
تأسيس شركة ذات مسؤلية
SIP SERVICES SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
3525
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SIP SERVICES
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
حي خط الرملة  01زنقة سوس
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
الرقم  ،70000 ، 11العيون املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
 SIP SERVICES SARL AUشركة
باملميزات التالية:
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
شكل الشركة  :شركة ذات
الوحيد
مسؤلية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي خط
الوحيد.
الرملة  01زنقة سوس الرقم 11
تسمية الشركة متبوعة عند
سفلي 70000 - .العيون املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
فورباص.
محدودة ذات الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
غابوي -التشغيل الغابوي  -األعمال رقم التقييد في السجل التجاري :
42983
املختلفة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
عنوان املقر االجتماعي  :حي
السالم مجموعة أ زنقة  02رقم  14 02شتنبر  2022تم إعداد القانون
القصرالكبير  92150 -القصرالكبير األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
درهم ،مقسم كالتالي:
تسمية الشركة متبوعة عند
السيدة فتيحة العبا�سي 1.000 :
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SIP :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة فتيحة العبا�سي .SERVICES SARL AU 1000 :
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية خدمات البرمجة املعلوماتية :إنشاء
املواقع والتطبيقات والبرامج....
وصفات ومواطن الشركاء :

21237

عنوان املقر االجتماعي  :حي خط
الرملة  01زنقة سوس الرقم 11
سفلي 70000 - .العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نفعي هدي عنوانه(ا) حي
خط الرملة  01زنقة سوس الرقم .11
 70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نفعي هدي عنوانه(ا) حي
خط الرملة  01زنقة سوس الرقم .11
 70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  14شتنبر
 2022تحت رقم .2748
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FIDORO MULTI-SERVICES

AU BORD DE LA BAIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،
73000، DAKHLA MAROC
 AU BORD DE LA BAIEشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الرحمة ،شارع املرابطين ،الرقم 43 :
مكرر ،الداخلة 73000 - .الداخلة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
22963
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات

مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AU :
.BORD DE LA BAIE
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
وتسييير الوحدات الفندقية
واإلقامات السياحية واملطاعم..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الرحمة ،شارع املرابطين ،الرقم 43 :
مكرر ،الداخلة 73000 - .الداخلة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد امليموني 1.000 :
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد امليموني عنوانه(ا)
الداخلة  73000الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد امليموني عنوانه(ا)
الداخلة  73000الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .1816
493I
EL ADARISSA CONSEILS

DIYAR SANHAJI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

EL ADARISSA CONSEILS
BD HASSAN 2 IMM SALWA
N4 2EME ETAGE BENI MELLAL
BENI MELLAL، 23000، BENI
MELLAL MAROC
 DIYAR SANHAJIشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

الجريدة الرسمية

21238

وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الطابق
التاني حي الجبلية بلوك  4رقم  7بني
مالل  23000بني مالل املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.8027
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  19أكتوبر  2022تقرر
حل  DIYAR SANHAJIشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
الطابق التاني حي الجبلية بلوك 4
رقم  7بني مالل  23000بني مالل
املغرب نتيجة لتوقف النشاط.
و عين:
السيد(ة) املصطفى صنهاجي و
عنوانه(ا) الطابق التاني حي الجبلية
بلوك  4رقم  23000 7بني مالل
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  19أكتوبر  2022وفي الطابق
التاني حي الجبلية بلوك  4رقم  7بني
مالل  23000بني مالل املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .1087
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موثق

MEL LOC MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موثق
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة
هدى شقة رقم  205الطابق الثاني
جليزمراكش  ،40001 ،مراكش
املغرب
 MEL LOC MARRAKECHشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقليم
الحوز دائرة ايت اوريرجماعة
اغمات دائرة الظهرة سيدي بن يحيا
  40000مراكش املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري :
130017
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MEL :
.LOC MARRAKECH
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
السياحي.
عنوان املقر االجتماعي  :اقليم
الحوز دائرة ايت اورير جماعة
اغمات دائرة الظهرة سيدي بن يحيا
  40000مراكش املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ملوكي محمد عنوانه(ا)
اقليم الحوز دائرة ايت اورير جماعة
اغمات دائرة الظهرة سيدي بن يحيا
 40000مراكش املغرب.
السيدة عابدة ايت بعلي عنوانه(ا)
اقليم الحوز دائرة ايت اورير جماعة
اغمات دائرة الظهرة سيدي بن يحيا
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ملوكي محمد عنوانه(ا)
اقليم الحوز دائرة ايت اورير جماعة
اغمات دائرة الظهرة سيدي بن يحيا
 40000مراكش املغرب
السيدة عابدة ايت بعلي عنوانه(ا)
اقليم الحوز دائرة ايت اورير جماعة
اغمات دائرة الظهرة سيدي بن يحيا
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .-
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MOUHIDI MOHAMED
السيد مولودي مصطفى
 AMIN ZAKI DISTRIBUTIONعنوانه(ا) ش ــارع  1رق ــم  17اإلن ــارة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات مكن ــاس  50000مكنـ ــاس املغ ــرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
MOUHIDI MOHAMED
السيد مولودي مصطفى
 IMM KANDOUCI IMPASS 12عنوانه(ا) ش ــارع  1رق ــم  17اإلن ــارة
APPT N°4(V.N) MEKNES ،
مكن ــاس  50000مكنـ ــاس املغ ــرب
50000، MEKNES MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
AMIN ZAKI DISTRIBUTION
التجارية بمكناس بتاريخ  28أكتوبر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات  2022تحت رقم .3904
الشريك الوحيد
496I
وعنوان مقرها اإلجتماعي شــارع 1
اءتمانية عبد الرحيم
رقــم  20اإلنــارة مكنــاس50000 - .
مكن ــاس املغ ــرب
DAHBI FRERES
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
اءتمانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة
57501
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في رقم  ،15000 ، 9الخميسات املغرب
 04أكتوبر  2022تم إعداد القانون
 DAHBI FRERESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد وعنوان مقرها اإلجتماعي  :الرقم
 122الشقة  06شارع خالد ابن
باملميزات التالية:
الوليد حي حكمات الخميسات -
شكل الشركة  :شركة ذات
 15000الخميسات املغرب.
مسؤلية محدودة ذات الشريك
قفل التصفية
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند رقم التقييد في السجل التجاري :
.28149
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AMIN :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
.ZAKI DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر املؤرخ في  21أكتوبر  2022تقرر
حل  DAHBI FRERESشركة ذات
السكــربالجملة.
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
التصديرواالستيـراد.
 100.000درهم وعنوان مقرها
أعمال مختلفة..
عنوان املقر االجتماعي  :شــارع  1اإلجتماعي الرقم  122الشقة 06
رقــم  20اإلنــارة مكنــاس 50000 - .شارع خالد ابن الوليد حي حكمات
الخميسات  15000 -الخميسات
مكن ــاس املغ ــرب.
املدة التي تأسست من أجلها املغرب نتيجة اللشركة لم تحقق
الهدف الذي أنشأت من أجله.
الشركة  99 :سنة.
و عين:
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
السيد(ة) محمد الدهبي و
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مولودي مصطفى  1.000 :عنوانه(ا) الرقم  122الشقة 06
شارع خالد ابن الوليد حي حكمات
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية الخميسات  15000الخميسات
وصفات ومواطن الشركاء :
املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الجريدة الرسمية
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  21أكتوبر  2022وفي الرقم
 122الشقة  06شارع خالد ابن
الوليد حي حكمات الخميسات -
 15000الخميسات املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .394
497I

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .4429/022
498I
FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

NENONA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

NAJM CASH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET RAMI EXPERTISE
Espace Rihab Fés, Avenue Allal
ben Abdellah Immb D, N°56,
5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc
 NAJM CASHشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :متجررقم
 79، 10شارع ابن الخطيب جانب
األزهر 30000 -فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.73211
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19أكتوبر  2022تقرر حل
 NAJM CASHشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي متجر رقم 79، 10
شارع ابن الخطيب جانب األزهر -
 30000فاس املغرب نتيجة إلنهاء
الشركة.
و عين:
السيد(ة) محمد ادري�سي بلقاسمي
و عنوانه(ا) تجزئة  71ايت سقاطو
 2الشقة  13إقامة البيضاء م ج
 30000فاس املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  19أكتوبر  2022وفي متجر
رقم  79، 10شارع ابن الخطيب
جانب األزهر  30000 -فاس املغرب.

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،
90000، Tanger MAROC
 NENONAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  45شارع
محمد الخامس الطابق الرابع رقم
 90000 - 14طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
131799
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.NENONA
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
التنظيف.
عنوان املقر االجتماعي  45 :شارع
محمد الخامس الطابق الرابع رقم
 90000 - 14طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة20.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة املودن فدحيل فردوس :
 200حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

21239

السيدة املودن فدحيل فردوس
عنوانه(ا) كرير.سانت بير مارتير 34
ب 02بالنس  17001خيرونا اسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الياس املودن عنوانه(ا)
تسيا استورياس  1ب  02بالنس
 17001خيرونا اسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .258963
499I
omri compta sarl au

STE AWID NOW SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

omri compta sarl au
N°4 LOT AL MAGHREB AL
JADID ، 92000، larache maroc
« STE AWID NOW SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم
1721اقامة فينسيا مكتب رققم
 5تجزئة املغرب الجديد العرائش -
 92000العرائش املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.7099
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11أكتوبر  2022تقرر
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع
مقتضيات القانون :السيد تم تعيين
ISSAME BOULAFAL N ° CIN
 N305246كمدير وحيد للشركة
لفترة غير محددة وأن الشركة تتعهد
بالتوقيع املشترك للمدير السيد
ISSAME BOULAFAL N ° CIN
 N305246والشريك السيد محمد
ييرو  N ° CIN LC41409فيما يتعلق
مقابل البنوك.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .1111
500I

مونيتيد

SMEATON

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مونيتيد
شارع الجوالن حي الفانوس رقم 12
الطابق االر�ضي مكتب رقم  2تطوان
 ،93000 ،تطوان املغرب
 SMEATONشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  29شارع
جبل اوكايمدن تطوان 93000 -
تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
32375
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SMEATON
غرض الشركة بإيجاز  :مكتب
الدراسات التقنية والهندسة في
البناء واالشغال العامة.
عنوان املقر االجتماعي  29 :شارع
جبل اوكايمدن تطوان 93000 -
تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عثمان اقراوش بويزم
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

21240

السيد عثمان اقراوش بويزم
عنوانه(ا) شارع الجزيرة الخضراء
رقم  20ب الطابق  93000 4تطوان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان اقراوش بويزم
عنوانه(ا) شارع الجزيرة الخضراء
رقم  20ب الطابق  93000 4تطوان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .2177
501I
SOUSS-FISC SARL

SOCIETE BIK & ONE
PARAPHARMACIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
N°1 APP. N°1 AV.
MARRAKECHE TAGHZOUTE
INEZGANE PREFECTURE
D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC
SOCIETE BIK & ONE
 PARAPHARMACIEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم
 2زنقة مهدي بن بركة اقامة الفجر
الدشيرة الجهادية -انزكان ايت ملول
  86355انزكان املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
27007
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
SOCIETE BIK & ONE :
.PARAPHARMACIE
غرض الشركة بإيجاز - :بيع مواد
شبه صيدالنية
وبصفة عامة جميع العملياتاملتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر
بأغراض الشركة.
عنوان املقر االجتماعي  :كراج رقم
 2زنقة مهدي بن بركة اقامة الفجر
الدشيرة الجهادية -انزكان ايت ملول
  86355انزكان املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بيكنوان محمد أمين :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بيكنوان محمد أمين
عنوانه(ا) رقم  374Kتجزئة أمالل
انزكان  86355انزكان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بيكنوان محمد أمين
عنوانه(ا) رقم  374Kتجزئة أمالل
انزكان  86355انزكان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  29شتنبر
 2022تحت رقم .1899
502I
CABINET IMFICONSEIL

MOUNTAINIMMO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
BD CHAIBIA TALAL VILLA 13
HAY ESSALAM ، 24000، EL
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السيد عبد االله بوعرورو
JADIDA MAROC
 MOUNTAINIMMOشركة ذات عنوانه(ا)  40تجزئة باشكوالطابق
مسؤلية محدودة ذات الشريك
األول رقم  20000 7الدرالبيضاء
الوحيد
املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مرس السلطان الطابق األول
الشقة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
 20000 - 3الدرالبيضاء املغرب
أكتوبر  2022تحت رقم .34934
تأسيس شركة ذات مسؤلية
503I
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
WAY CONSEIL
559533
ALL IN ORGANISATION
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
WAY CONSEIL
محدودة ذات الشريك الوحيد N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،
باملميزات التالية:
MARRAKECH MAROC
ذات
شركة
:
الشركة
شكل
 ALL IN ORGANISATIONشركة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
ذات املسؤولية املحدودة
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي زينة
تسمية الشركة متبوعة عند بيزنيس مركزشارع مسليم تجزيئة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :بكارالطابق  3شقة  14باب دكالة -
.MOUNTAINIMMO
 40160مراكش املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :الترويج
تأسيس شركة ذات املسؤولية
للعقار األشغال املدنية واألشغال
املحدودة
العامة أعمال تشييد املباني وجميع
رقم التقييد في السجل التجاري :
الحرف أعمال الهندسة املدنية
130251
اعمال الهدم
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأجير املعدات تقديم الخدمات
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
استيراد وتصدير.
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
عنوان املقر االجتماعي  26 :شارع
مرس السلطان الطابق األول الشقة املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
 20000 - 3الدرالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :اإلقتضاء بمختصرتسميتها ALL IN :
.ORGANISATION
درهم ،مقسم كالتالي:
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
السيد عبد االله بوعرورو 1.000 :
عقارية
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
شركة إدارة العمليات (تنظيم
األسماء الشخصية والعائلية
األحداث  ,الحفالت.
وصفات ومواطن الشركاء :
عنوان املقر االجتماعي  :زينة
السيد عبد االله بوعرورو
عنوانه(ا)  40تجزئة باشكوالطابق بيزنيس مركز شارع مسليم تجزيئة
األول رقم  20000 7الدرالبيضاء بكار الطابق  3شقة  14باب دكالة -
 40160مراكش املغرب.
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
الشركة  99 :سنة.
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جواد عبيدا برير 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة ملياء قعيروش 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جواد عبيدا برير عنوانه(ا)
ازبرط درب رقم  40160 109مراكش
املغرب.
السيدة ملياء قعيروش عنوانه(ا)
كابريس بالص عمارة  2شقة 21
 40160مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جواد عبيدا برير عنوانه(ا)
ازبرط درب رقم  40160 109مراكش
املغرب
السيدة ملياء قعيروش عنوانه(ا)
كابريس بالص عمارة  2شقة 21
 40160مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .140924
504I
CAC PARTNERS

XO STUDIOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CAC PARTNERS
45Lotissement Guynemer Bd
Al Abtal Casablanca-Maroc
45Lotissement Guynemer Bd
Al Abtal Casablanca-Maroc،
 ،20000الدارالبيضاء MAROC
 XO STUDIOSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  117شارع
إبن املنير ،إقامة الزرقة ،الطابق
األول ،الشقة رقم  2املعاريف -
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

الجريدة الرسمية

رقم التقييد في السجل التجاري :
560663
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها XO :
.STUDIOS
غرض الشركة بإيجاز  :إلنتاج
السمعي البصري  ،واألفالم املؤسسية
 ،واألفالم الروائية  ،واألفالم القصيرة
 ،والبرامج التلفزيونية  ،والحفالت ،
والفعاليات ؛
تشغيل االستوديو لإلنتاج
والتكيف والتحرير؛
تسجيل األقراص املدمجة ؛
اإلنتاج الثقافي والفني واملوسيقي ؛
إدارة وتنظيم االحتفاالت الثقافية
والفنية واملوسيقية ؛
جميع أنشطة التصميم
الجرافيكي والفيديو واإلنتاج ثالثي
األبعاد ؛
جميع العالقات الصحفية
وأنشطة العالقات العامة ؛
تقديم الخدمات املتعلقة باإلعالن
واالتصاالت ؛
 االتصاالت الرقمية والتسويق
الرقمي ؛
 خدمة رسومات الحاسوب
وتصميم الشعارات وامللصقات
والنشرات والكتيبات ؛
تشغيل منصة التجارة
اإللكترونية .تطويراملوقع ؛
إدارة الشبكات االجتماعية ؛
تطويرالويب والجوال ؛
تأجيراللوحات اإلعالنية ؛
جميع عمليات الشراء والبيع و  /أو
التجارة الوطنية والدولية واالستيراد
والتصدير والتوزيع لجميع املنتجات
والسلع غيراملحظورة ،
 املشاركة املباشرة أو غير املباشرة
في جميع العمليات أو األعمال
التجارية أو الشركات التي قد تتعلق

بشكل خاص باألنشطة املذكورة
أعاله.
وبشكل عام  ،جميع املعامالت
الصناعية والتجارية واملالية
واملنقولة وغير املنقولة التي قد تكون
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر
بغرض الشركة وأي غرض مشابه أو
ذي صلة قد يشجع على توسيعها أو
تطويرها.
عنوان املقر االجتماعي 117 :
شارع إبن املنير ،إقامة الزرقة،
الطابق األول ،الشقة رقم  2املعاريف
  20000الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مريم فارح  750 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد رضا زكار  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم فارح عنوانه(ا)
الكدية ،عمارة س ،رقم  23ح م
 20000الدارالبيضاء املغرب.
السيد رضا زكار عنوانه(ا) 27
زنقة البهاء السنجاري طابق  01شقة
 04حي بيرجي املعاريف  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم فارح عنوانه(ا)
الكدية ،عمارة س ،رقم  23ح م
 20000الدارالبيضاء املغرب
السيدة رضا زكار عنوانه(ا) 27
زنقة البهاء السنجاري طابق  01شقة
 04حي بيرجي املعاريف  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844503
505I

21241
وينيوم إكسبيرWINIUM Expert

 SAMA CHICسما شيك

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

وينيوم إكسبيرWINIUM Expert
رقم  10مبنى تاشفين نهج يعقوب
املريني جيليز ،40020 ،مراكش
املغرب
 SAMA CHICسما شيك شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحاميد
البساتين  15عمارة عين السنة متجر
بالطابق األر�ضي  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
11119
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SAMA :
 CHICسما شيك.
غرض الشركة بإيجاز  :بائع
األقمشة والثوب  ،إستراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :املحاميد
البساتين  15عمارة عين السنة متجر
بالطابق األر�ضي  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حمية إسماعيل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية
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السيد حمية إسماعيل عنوانه(ا)
تجزئة برادي  2عمارة  449شقة 04
أسكجور  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمية إسماعيل عنوانه(ا)
تجزئة برادي  2عمارة  449شقة 04
أسكجور  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20أكتوبر
 2022تحت رقم .140578
506I
tob travaux divers

THE EYES

إعالن متعدد القرارات

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمون رقم
الدار 11العيون العيون،70000 ،
العيون املغرب
« THE EYESشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :مدينة
الوحدة الشطرالثاني بلوك ج رقم
 - - 166العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري.- :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  28أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تفويت  500حصة من السيد
ماء العينين دادة الى السيد النني
املوساوي
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد ماءالعينين دادة
كمسير لشركة  THE EYESوتعيين
السيد النني املوساوي كمسير جديد
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعديل في القانون األسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .3207/2022
507I

EL ADARISSA CONSEILS

BEDRANE YOUSSEF

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

EL ADARISSA CONSEILS
BD HASSAN 2 IMM SALWA
N4 2EME ETAGE BENI MELLAL
BENI MELLAL، 23000، BENI
MELLAL MAROC
 BEDRANE YOUSSEFشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال
 108حي الفرح اوالد عياد صندوق
البريد  23400علبة الرسائل 218
سوق السبت  23400سوق السبت
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1415
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد BEDRANE
 YOUSSEFمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال
 108حي الفرح اوالد عياد صندوق
البريد  23400علبة الرسائل 218
سوق السبت  23400سوق السبت
املغرب نتيجة ل  :توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب فيال 108
حي الفرح اوالد عياد صندوق البريد
 23400علبة الرسائل  218سوق
السبت  23400سوق السبت املغرب.
و عين:
السيد(ة) يوسف بدران و
عنوانه(ا) حي الفرح اوالد عياد
 23400سوق السبت املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :فيال
 108حي الفرح اوالد عياد صندوق
البريد  23400علبة الرسائل 218
سوق السبت
تم اإليداع القانوني باملحكمة
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االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
 24أكتوبر  2022تحت رقم .259
508I
FIDIRECTE

AIRCOM

إعالن متعدد القرارات

N° 45 AV HASSAN II IMM
TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC
 BUS BIO INDUSTRIESشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  42شارع
الزرقطوني ،فاس  30000 -فاس
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.25843
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) جواد البقالي
 2.727حصة اجتماعية من أصل
 2.727حصة لفائدة السيد (ة)
محمد ناصر بنشقرون تودي بتاريخ
 17أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .5783
510I

FIDIRECTE
ساحة آل ياسر ،إقامة املنصورية،
طابق الثالث رقم  ،6بيلفيدير،
 ،20300الدارالبيضاء املغرب
« AIRCOMشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي193 :
شارع الحسن الثاني الطابق - - 9
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.228123
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
إستقالة السيدة كوتر الكساني من
مهامها كمسيرة للشركة ,كما تم إبراء
YASSIR BADAOU
ذمتها من طرف الجمع العام ملدة
تسييرها للشركة٠
TRAITEUR BAYETI
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
النظام األسا�سي التالية:
تأسيس شركة
بند رقم  :12الذي ينص على
YASSIR BADAOU
مايلي :السيد جون بيرتها بوسمانس شارع عبد الكريم الخطابي أنبيك
هو املسير الوحيد للشركة ملدة غير املضيق  ،93200 ،املضيق املغرب
محددة٠
 TRAITEUR BAYETIشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
أكتوبر  2022تحت رقم .35563
محمد الصفارزنقة إقامة سرين رقم
509I
 93000 - 21تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,
املحدودة
AUDIT & CONSEILS
رقم التقييد في السجل التجاري :
BUS BIO INDUSTRIES
32283
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تفويت حصص
 16شتنبر  2022تم إعداد القانون
CABINET ABID EXPERTISE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
& COMPTABLE, AUDIT
CONSEILS
املحدودة باملميزات التالية:

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TRAITEUR BAYETI
غرض الشركة بإيجاز  :ممون
الحفالت و خدمات املطعمة
تحضيراململحات و الحلويات
أشغال و خدمات املخبزة و
الحلويات.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد الصفار زنقة إقامة سرين رقم
 93000 - 21تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة حفظة الحموذي 700 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة لبنى البقالي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة سكينة البقالي 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد البقالي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حفظة الحموذي
عنوانه(ا) شارع إبن زيدون رقم 37
 93000تطوان املغرب.
السيدة لبنى البقالي عنوانه(ا)
شارع إبن زيدون رقم 93000 37
تطوان املغرب.
السيدة سكينة البقالي عنوانه(ا)
شارع إبن زيدون رقم 93000 37
تطوان املغرب.
السيد محمد البقالي عنوانه(ا)
شارع إبن زيدون رقم 93000 37
تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حفظة الحموذي
عنوانه(ا) شارع إبن زيدون رقم 37
 93000تطوان املغرب

السيدة لبنى البقالي عنوانه(ا)
شارع إبن زيدون رقم 93000 37
تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  12أكتوبر
 2022تحت رقم .2070
511I
RINCON DEL PAN

RINCON DEL PAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RINCON DEL PAN
شارع معركة أنوال رقم  16الدور
األر�ضي رقم  ،93000 ، 3تطوان
املغرب
 RINCON DEL PANشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
معركة أنوال رقم  16الدور األر�ضي
رقم  93000 - 3تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
32383
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.RINCON DEL PAN
غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة
ومتجرالحلويات.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
معركة أنوال رقم  16الدور األر�ضي
رقم  93000 - 3تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد األمين بن زاكور  50 :حصة
بقيمة  5.000درهم للحصة.

21243

السيد محمد عبد الرفيع
الشكري  50 :حصة بقيمة 5.000
درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد األمين بن زاكور عنوانه(ا)
شارع القاهرة اقامة سالم  6س4
 93000تطوان املغرب.
السيد محمد عبد الرفيع الشكري
عنوانه(ا) شارع القاهرة اقامة سالم
 6د 93000 7تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد األمين بن زاكور عنوانه(ا)
شارع القاهرة اقامة سالم  6س4
 93000تطوان املغرب
السيد محمد عبد الرفيع الشكري
عنوانه(ا) شارع القاهرة اقامة سالم
 6د 93000 7تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .2185
512I
CHICHAOUA FINANCES SARL AU

Société abdou d’éléctricité
et énergie renouvelable
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHAOUA FINANCES SARL
AU
APPT N°2 IMMEUBLE
MAYORCA HAY EL QODS
CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC
Société abdou d’éléctricité et
 énergie renouvelableشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمل
شيشاوة 41000 - .شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2231

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
Société abdou d’éléctricité et
.énergie renouvelable
غرض الشركة بإيجاز 1- :مقاول
في التركيب الكهربائي مشغل ألقل من
عشرة أشخاص.
2مقاول في األعمال أو االنشاءاتاملختلفة.
3تاجر4مقاول في بيع  ,شراء وتوزيعاألجهزة واألدوات الكهربائية..
عنوان املقر االجتماعي  :حي األمل
شيشاوة 41000 - .شيشاوة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الواحد ابكور 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الواحد ابكور
عنوانه(ا) حي األمل شيشاوة 41000
شيشاوة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الواحد ابكور
عنوانه(ا) حي األمل شيشاوة 41000
شيشاوة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .651/2022
513I
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CAFIGEC
تفويت حصص
CLIMALUX ACCESSOIRE
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.490125
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
مقرها االجتماعي باملغرب
املؤرخ في  06أكتوبر  2022تمت
CAFIGEC
املصادقة على :
rue al, fourat 2éme etage 39
تفويت السيد (ة) أمين املودن
maarif 39 rue al, fourat 2éme
 500حصة اجتماعية من أصل
etage maarif، 20100، casa
 50.000,00حصة لفائدة السيد (ة)
maroc
فاطمة منو بتاريخ  06أكتوبر .2022
« CLIMALUX ACCESSOIREشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ذات املسؤولية املحدودة»
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
وعنوان مقرها االجتماعي :محل
الطابق السفلي رقم  8زنقة سيد نونبر  2022تحت رقم .844097
515I
الدين بوركون  - -الدارالبيضاء
املغرب.
CHENTOUFI2022
«إغالق فرع تابع لشركة تجارية
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب» SAIDA EL HOURA CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري:
تفويت حصص
.138885
CHENTOUFI2022
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  06أكتوبر  2022تقرر  112شارع محمد الخامس اقامة
إغالق فرع تابع لشركة  CLIMALUXرضوان مكتب  45الطابق ، 6طنجة
 ،90000 ،طنجة املغرب
 ACCESSOIREتسميته CLIMALUX
SAIDA EL HOURA CHANGE
 ACCESSOIREوالكائن عنوانه في 8
طريق الرباط الطابق الثاني حدائق
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عين السبع  - -الدارالبيضاء املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
موالي علي بن رشيد رقم 72
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
شفشاون  91000 -شفشاون
أكتوبر  2022تحت رقم .843599
املغرب.
514I
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
CAFIGEC
.447
LIFESTYLE BY M
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  11غشت  2022تمت
تفويت حصص
املصادقة على :
CAFIGEC
تفويت السيد (ة) عبد الحميد
rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2émeالشبلي  2.500حصة اجتماعية من
أصل  2.500حصة لفائدة السيد
etage maarif، 20100، casa
(ة) محمد الداودي بتاريخ  11غشت
maroc
.2022
 LIFESTYLE BY Mشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  26شارع االبتدائية بشفشاون بتاريخ 13
مرس السلطان شقة رقم  3الطابق أكتوبر  2022تحت رقم .302
516I
االول  20100 -الدارالبيضاء املغرب.
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE
األسماء الشخصية والعائلية
NORDICA INVEST
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم الوزاني عنوانه(ا)
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حي النزاهة زنقة محمد الشيخ ميارة
تأسيس شركة
 AEX ET COM MAROC AUDITرقم  90000 8طنجة املغرب.
الشركة ميكاسا هولدينغ ليميتد
ET EXPERTISE
زاوية شارع محمد الخامس و شارع عنوانه(ا) جبل علي املنطقة الحرة,
ابن كثيرإقامة دوس مارس رقم  ، 44س/أ ,ب د أ شارترد كاونتنت أند
أدفايسري ,لوب  ,16مكتب  ,124ب
 ،90000طنجة املغرب
أ.بوكس  00000 261253جبل علي
 NORDICA INVESTشركة ذات
اإلمارات العربية املتحدة.
املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها اإلجتماعي موطنة ومواطن مسيري الشركة:
لدى إيزيدوم بزنس سانتر 8زنقة
السيدة مريم الوزاني عنوانه(ا)
الكندي إقامة سانتا كالرا  2الطابق حي النزاهة زنقة محمد الشيخ ميارة
 7املكتب  90000 - 17طنجة املغرب رقم  90000 8طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املحدودة
التجارية بطنجة بتاريخ  31أكتوبر
ي
رقم التقييد في السجل التجار  2022 :تحت رقم .258948
517I
131793
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
FIDUSCAL
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
CIBLE VERTE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
إعالن متعدد القرارات
املحدودة باملميزات التالية:
FIDUSCAL
شكل الشركة  :شركة ذات BD OUED DAOURA LOT 321
املسؤولية املحدودة.
CHAHDIA EL OULFA ، 20240،
تسمية الشركة متبوعة عند
CASABLANCA MAROC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
« CIBLE VERTEشركة ذات
.NORDICA INVEST
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :طريق
غرض الشركة بإيجاز  :شركة
 110شارع الشفشاوني رقم  4تجزئة
قابضة.
كزارالحي الصناعي الرنو�صي -
عنوان املقر االجتماعي  :موطنة
 20253الدارالبيضاء املغرب.
لدى إيزيدوم بزنس سانتر  8زنقة
«إعالن متعدد القرارات»
الكندي إقامة سانتا كالرا  2الطابق
 7املكتب  90000 - 17طنجة املغرب .رقم التقييد في السجل التجاري:
.131707
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الشركة  99 :سنة.
املؤرخ في  12أكتوبر 2022
مبلغ رأسمال الشركة30.000 :
تم اتخاذ القرارات التالية:
درهم ،مقسم كالتالي:
قرار رقم  :1الذي ينص على
السيدة مريم الوزاني  15 :حصة مايليً :
وفقا ألحكام النظام األسا�سي
بقيمة  100درهم للحصة.
للشركة  ،قام السيد مصطفى حرمة
الشركة ميكاسا هولدينغ ليميتد ببيع خمسمائة ( )500حصة بقيمة
 285 :حصة بقيمة  100درهم  100.00درهم لكل منها لصالح السيد
فؤاد الحيدوي.كما قام السيد حسين
للحصة.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السعودي ببيع خمسمائة ()500
حصة بقيمة  100.00درهم لكل منها التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  01التجارية بمراكش بتاريخ  22يونيو
 2018تحت رقم .96900
لصالح السيد عبد اللطيف أزوطي .نونبر  2022تحت رقم .844559
قرار رقم  :2الذي ينص على
519I
518I
مايلي :قرر الجمع حجز الحصص
cherkaouaudit
SAFWA CONSEIL
املحددة أدناه في املقترحات التالية:
 السيد فؤاد الحيدوي500 ......FRATELLI MET MONTAGE
HI-TEX
سهم - .السيد عبد اللطيف الزوطي.
إعالن متعدد القرارات
إعالن متعدد القرارات
……… 500سهم.
cherkaouaudit
SAFWA CONSEIL
bd moulay youssef résidence
قراررقم  :3الذي ينص على مايليAL MASSAR ROUTE DE SAFI :
yassine 2 1er etage ، 90010،
يقبل الجمع استقالة السيد حسين N° 581 APPARTEMENT 2 2EME
tanger maroc
السعودي ويمنحه إبراء ذمة كاملة ETAGE ، 40100، MARRAKECH
ونهائية  ،دون ضمان االلتزامات .بعد
FRATELLI MET MONTAGE
MAROC
االطالع على أصول والتزامات الشركة
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
« HI-TEXشركة ذات املسؤولية
وأن شهادة الوضعية الجبائية
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
القانونية أعطيت لهم في نفس يوم
طان طان إقامة سليمان  2الطابق
وعنوان مقرها االجتماعي915 :
التوقيع.
األر�ضي رقم  - - 3طنجة اململكة
تجزئة املسارطريق أسفي  - -مراكش
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
املغربية.
املغرب.
يعين الجمع السيد فؤاد الحيدوي
«إعالن متعدد القرارات»
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
مسيرا وحيدا للشركة لفترة غير رقم التقييد في السجل التجاري:
محدودة.
.54053
.11487
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تتمتع اإلدارة بأوسع الصالحيات
املؤرخ في  31دجنبر  2021تم اتخاذ
املؤرخ في  05يونيو 2018
والتصرف  ،دون قيود أو تحفظ ،
القرارات التالية:
تم اتخاذ القرارات التالية:
للتصرف باسم الشركة وبالنيابة
قرار رقم  :1الذي ينص على
قرار رقم  :1الذي ينص على
عنها فيما يتعلق بجميع األطراف
مايلي :الزيادة في رأسمال الشركة ،مايلي :بما أن الوضعية الصافية
الثالثة  ،في جميع الظروف  ،مع
عن طريق دمج جزء من االرصدة للشركة قلت عن ربع رأسمالها من
مراعاة الصالحيات املمنوحة بموجب
الدائنة ( االرباح ) املحصورة بتاريخ جراء الخسائر املثبتة في القوائم
القانون لالجتماع العام العادي.
 ،31/12/2017ودلك في حدود التركيبية ومن أجل تسوية وضعيتها
وبالتالي  ،ستلتزم الشركة بشكل
تعين على الشركاء خفض رأسمال
صحيح بجميع األعمال املتعلقة  500.000,00درهم
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي :الشركة بمقدار  7.940.800درهم ثم
بها وكذلك املعامالت املالية من
خالل التوقيع الوحيد للسيد فؤاد تمديد النشاط االجتماعي بإضافة رفعه بنفس املقدار عن طريق إجراء
ما يلي :شراء ،بيع وتوزيع تجهيزات مقاصة مع ديون الشركة املحددة
الحيدوي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات الوقاية الشخصية والسالمة املهنية املقدار.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
خاصة بالعمل
النظام األسا�سي التالية:
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
بند رقم  :6-7الذي ينص على
النظام األسا�سي التالية:
مساهمات
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي :مايلي :الحفاض على نفس تقسيم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأسمال الشركة بين الشركاء
النشاط االجتماعي
رأسمال الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
بند رقم  :13الذي ينص على
التجارية بطنجة بتاريخ  09غشت
املساهمات
مايلي :تعيين مسيرللشركة
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي 2022 :تحت رقم .256424
بند رقم  :16الذي ينص على
520I
الرأسمال االجتماعي
مايلي :صالحيات االمضاء
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fiducinfo sarlau

KMJ BIO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
N° B12, Résidence FAJWA,
Boulevard Hassan II
MARRAKECH ، 40000،
Marrakech Maroc
 KMJ BIOشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 14اقامة فجوة شارع حسن  2طريق
الصويرة جليز 40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130081
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها KMJ :
.BIO
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد
شبه صيدلية
بيع مواد التجميل بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  14اقامة فجوة شارع حسن
 2طريق الصويرة جليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة جباري نزهة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة جباري نزهة عنوانه(ا)
تجزئة العرصة رقم ج  6شارع األمير
موالي عبد هللا  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة جباري نزهة عنوانه(ا)
تجزئة العرصة رقم ج  6شارع األمير
موالي عبد هللا  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .140743
521I
FIDUSCAL

MARMO STONE
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL
BD OUED DAOURA LOT 321
CHAHDIA EL OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC
« MARMO STONEشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :منشأه
محيط مجموعة 201--21عمارة 7
مجموعة  21بلوك أ  23أوالدعزوز
والد جراردوارحريت نواصر
الداربيضاء  27000 -الذاربيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.388247
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27أكتوبر  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم 1بيع الحصص  :الذي
ينص على مايليً :
وفقا ألحكام النظام
األسا�سي للشركة  ،يحيط الجمع علما
بالتحويالت التالية :السيد رشيدي
عزيز يبيع ألف ()1000حصة بقيمة
 100.00درهم لكل منها لصالح السيد
رشيدي بو شعيب .عدد الحصص

املنقولة ألف ( )1000حصة بقيمة
 100.00درهم للحصة  ،بمبلغ مائة
ألف ( )100،000.00درهم.
قراررقم  2توزيع جديد للرأسمال:
الذي ينص على مايلي :يقررالجمع
حجز االحصص املحددة أدناه
في املقترحات التالية - :السيد
رشيدي بوشعيب 1000 ....حصة.
املجموع 1000 .......وحدة.
قرار رقم  3إستقالة املسير :
الذي ينص على مايلي :يقبل الجمع
استقالة مسير الشركة رشيدي عزيز
و يعطيه إبراء ذمة كاملة ونهائية دون
ضمان االلتزامات
قرار رقم  4تعيين مسير جديد:
الذي ينص على مايلي :الجمع يعين
السيد رشيدي بو شعيب كمسير
وحيد للشركة لفترة غيرمحدودة.
قرار رقم  5صالحيات اإلدارة:
الذي ينص على مايلي :تتمتع اإلدارة
بأوسع صالحيات اإلدارة والتصرف
 ،دون قيود أو تحفظ  ،مع مراعاة
الصالحيات املمنوحة بموجب
القانون .الجمع العام.وبالتالي ،
ستلتزم الشركة بشكل صحيح
بجميع األعمال املتعلقة بها وكذلك
املعامالت املالية من خالل التوقيع
الوحيد للسيد رشيدي بو شعيب.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم بند  :6الذي ينص على
مايلي :املساهمات
بند رقم بنذ  : 12الذي ينص على
مايلي :صالحيات اإلدارة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844560
522I
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samater

BRIMMOZAK
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد نزار بريشة  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء بريشة عنوانه(ا)
ديار االندلس 3مجموعة  2عمارة4
رقم 13بوسكورة الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
السيد عبد الرحمن بريشة
عنوانه(ا) تجزئة املنظر الجميل رقم
 165سيدي معروف الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
السيد نزار بريشة عنوانه(ا)
تجزئة املنظر الجميل رقم 165
سيدي معروف الدارالبيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء بريشة عنوانه(ا)
ديار االندلس 3مجموعة  2عمارة4
رقم 13بوسكورة الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 26أكتوبر  2022تحت رقم
.RC:559855
523I

samater
 2زاوية شارع أنفا زنقة كلود بروا
فنس الطابق  5الدارالبيضاء الدار
البيضاء ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
BRIMMOZAK
 CONSTRUCTIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39شارع
لالياقوت الطابق 5الشقة د بالدار
البيضاء 20000 - .الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
559855
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة
بمختصر
اإلقتضاء
عند
BRIMMOZAK
:
تسميتها
FOUZMEDIA
.CONSTRUCTION
STE TRANS MED B.AISSA
غرض الشركة بإيجاز :
SARL
PROMOTEUR IMMOBILIER ET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.TRAVAUX DIVERS
الشريك الوحيد
عنوان املقر االجتماعي 39 :شارع
تأسيس شركة
لالياقوت الطابق 5الشقة د بالدار
FOUZMEDIA
البيضاء 20000 - .الدار البيضاء
KENITRA ، 14000، kenitra
املغرب.
maroc
املدة التي تأسست من أجلها
STE TRANS MED B.AISSA SARL
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
السيد زكرياء بريشة  300 :حصة
هارون الرشيد إقامة فردوس الرقم
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد الرحمن بريشة  3 400 :ميموزا  14000 -القنيطرة املغرب
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
تأسيس شركة ذات مسؤلية
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محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
66735
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.TRANS MED B.AISSA SARL
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
نقل االشخاص.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
هارون الرشيد إقامة فردوس الرقم
 3ميموزا  14000 -القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنعي�سى بالفقيه عنوانه(ا)
املخاليف عين السبع 14000
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنعي�سى بالفقيه عنوانه(ا)
املخاليف عين السبع 14000
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29
شتنبر  2022تحت رقم .-
524I
FOUZMEDIA

MENUISERIE BOIS CHBAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc

الجريدة الرسمية

MENUISERIE BOIS CHBAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبدالعزيزإقامة موالي
عبدالعزيزالرقم  4القنيطرة 14000
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
66965
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MENUISERIE BOIS CHBAR
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
نجارة الخشب.
عنوان املقر االجتماعي 59 :
شارع موالي عبدالعزيز إقامة موالي
عبدالعزيز الرقم  4القنيطرة 14000
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شبار محمد عنوانه(ا)
تجزئة الوفاء  5رقم 14000 179
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد شبار محمد عنوانه(ا)
تجزئة الوفاء  5رقم 14000 179
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18
أكتوبر  2022تحت رقم .-
525I

21247
FOUZMEDIA

TOTO DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 TOTO DISTRIBUTIONشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
موالي عبدالعزيزمكتب رقم - 4
 14000القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
66921
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TOTO :
.DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز  :التصدير
واإلستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  59 :شارع
موالي عبدالعزيزمكتب رقم - 4
 14000القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالوهاب تبوعي
عنوانه(ا) حي الرشاد ج  7الرقم 57
 --تيفلت املغرب.األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالوهاب تبوعي
عنوانه(ا) حي الرشاد ج  7الرقم 57
 --تيفلت املغربتم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 13
أكتوبر  2022تحت رقم .-
526I
GESTION ALJANOUB

MARAMI TOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم
 2الطابق الثالث العيون ،70000 ،
العيون املغرب
 MARAMI TOURشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع
السمارة رقم  07مزرعة اهل الرشيد
العيون  70000 -العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.29051
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29أكتوبر  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
 تنظيم السفر أو اإلقاماتالفردية أو الجماعية أو بيع منتجات
هذا النشاط ؛
 تقديم الخدمات التي يمكنتقديمها بمناسبة السفر أو اإلقامة ،
وال سيما حجزوإصدارتذاكرالنقل ؛
 تقديم الخدمات املتعلقةباالستقبال السياحي  ،وال سيما
تنظيم جوالت في املدن أو املواقع أو
املعالم التاريخية  ،وخدمات اإلرشاد
واملرشدين السياحيين ؛
 إنتاج أو بيع الطرود السياحية ،وإدراك املشغلين املرتبطين بتنظيم
املؤتمرات أو األحداث املماثلة ،
وكذلك األنشطة السياحية املتعلقة
بالرياضة وصيد األسماك والجبال
واملناسبات الفنية والثقافية ؛.

21248

الجريدة الرسمية

عنوان املقر االجتماعي  :محل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  01نونبر تجاري رقم  21مركب الخيزران
شيشاوة شيشاوة  41000شيشاوة
 2022تحت رقم .3201
 527Iاملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
CHICHAOUA FINANCES SARL AU
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
Rachid multiservices
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد الكرارى 1.000 :
الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
CHICHAOUA FINANCES SARL
وصفات ومواطن الشركاء :
AU
السيد رشيد الكرارى عنوانه(ا)
APPT N°2 IMMEUBLE
تجزئة النهضة امتداد فيال رقم 22
MAYORCA HAY EL QODS
شيشاوة  41000شيشاوة املغرب.
CHICHAOUA ، 41000،
األسماء الشخصية والعائلية
chichaoua MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
 Rachid multiservicesشركة ذات
السيد رشيد الكرارى عنوانه(ا)
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تجزئة النهضة امتداد فيال رقم 22
الوحيد
شيشاوة  41000شيشاوة املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تجاري رقم  21مركب الخيزران
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 25
شيشاوة شيشاوة  41000شيشاوة أكتوبر  2022تحت رقم .646/2022
املغرب
528I
تأسيس شركة ذات مسؤلية
FINCOSA MARRAKECH
محدودة ذات الشريك الوحيد
LAKYNZA
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
2223
تفويت حصص
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
FINCOSA MARRAKECH
 21شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية شارع عبد الكريم الخطابي اقامة
رقية عمارة  180بلوك  Bالطابق
محدودة ذات الشريك الوحيد
االول الشقة  ،40000 ، 7مراكش
باملميزات التالية:
املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
 LAKYNZAشركة ذات املسؤولية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املحدودة
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي  17زنفة
تسمية الشركة متبوعة عند موريتانيا الطابق الثاني ،الثالث،
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  Rachid :الرابع والخامس  40000 -مراكش
.multiservices
املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  1- :مقاول
تفويت حصص
في األشغال املختلفة و البناء.
رقم التقييد في السجل التجاري
 2تاجر..74785
 3مقاول في التسيير واالستغاللبمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الفالحي.
املؤرخ في  16نونبر  2017تمت
املصادقة على :
 4-التغذية العامة..
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تفويت السيد (ة) يوسف
السمكاني  160حصة اجتماعية من
أصل  160حصة لفائدة السيد (ة)
عائشة املواسني بتاريخ  24فبراير
.2017
تفويت السيد (ة) محمد خليل
السمكاني  160حصة اجتماعية من
أصل  160حصة لفائدة السيد (ة)
عائشة املواسني بتاريخ  24فبراير
.2017
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14دجنبر
 2017تحت رقم .92130
529I
FOUZMEDIA

ADD MEDIA ONE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  :دراسة
وإنشاء مواقع الشبكة العنكبوتية
مقاول في اإلشهار.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الحسن الثاني إقامة الحسن الثاني
6أ  20مكتب رقم  50الطابق - 7
 14000القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علوان أمين عنوانه(ا)
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد علوان أمين عنوانه(ا)
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .-
530I

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 ADD MEDIA ONEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
TIZI OUSSEN.COM
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
TIZI OUSSEN.COM
الحسن الثاني إقامة الحسن الثاني
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
6أ  20مكتب رقم  50الطابق - 7
الشريك الوحيد
 14000القنيطرة املغرب
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
TIZI OUSSEN.COM
محدودة ذات الشريك الوحيد
 117زنقة ابن منيراقامة الزرقة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
الطابق  2رقم  18املعاريف الدار
67053
البيضاء  ،20000 ،الدارالبيضاء
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املغرب
 26أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية  TIZI OUSSEN.COMشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي  117زنقة
مسؤلية محدودة ذات الشريك ابن منيراقامة الزرقة الطابق  2رقم
 18املعاريف الدارالبيضاء 20000 -
الوحيد.
الدارالبيضاء املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
تأسيس شركة ذات مسؤلية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ADD :
محدودة ذات الشريك الوحيد
.MEDIA ONE
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رقم التقييد في السجل التجاري :
560281
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 14أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TIZI :
.OUSSEN.COM
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصديرجميع املنتجات.
عنوان املقراالجتماعي  117 :زنقة
ابن منير اقامة الزرقة الطابق  2رقم
 18املعاريف الدار البيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة XUEFEN NI : 1.000
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  XUEFEN NIعنوانه(ا)
تشيجيانغ  20000تشيجيانغ الصين.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  XUEFEN NIعنوانه(ا)
تشيجيانغ  20000تشيجيانغ الصين
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .-
531I
ste united consulting

PHARMACIE RACHAD
T.A.Z.A

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste united consulting
N° 14 ESPACE SAISS AV DES
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عنوان املقر االجتماعي  :رقم 56
املسار طريق آسفي مراكش 40000 -
مراكش اململكة املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد سعيد لبشير 10.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد لبشيري عنوانه(ا)
عملية باب املنزه عمارة أ ,شقة 04
العزوزية  -مراكش  40000مراكش
اململكة املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد لبشيري عنوانه(ا)
عملية باب املنزه عمارة أ ,شقة 04
العزوزية  -مراكش  40000مراكش
اململكة املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .140919
533I

األسماء الشخصية والعائلية
FAR FES، 30000، FES MAROC
 PHARMACIE RACHAD T.A.Z.Aومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد الجامعي بشر عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
رقم  03مجمع السالم بلوك د طريق
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  75ايموزارفاس  30000فاس املغرب
بلوك  2حي الرشاد تازة  35000 -تازة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املغرب
االبتدائية بتازة بتاريخ  21أكتوبر
تأسيس شركة ذات مسؤلية
 2022تحت رقم .961
محدودة ذات الشريك الوحيد
532I
رقم التقييد في السجل التجاري :
6751
BEN BEL CONSEILS
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
OD STAR
 01يناير  2022تم إعداد القانون
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
باملميزات التالية:
BEN BEL CONSEILS
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك gueliz 4eme etage appt 18 imm
al asfahani ، 40000، Marrakech
الوحيد.
MAROC
تسمية الشركة متبوعة عند
 OD STARشركة ذات مسؤلية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
محدودة ذات الشريك الوحيد
.PHARMACIE RACHAD T.A.Z.A
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 56
غرض الشركة بإيجاز  :صيدلية
املسارطريق آسفي مراكش 40000 -
شراء البيع.التصنيع التصدير
مراكش اململكة املغربية
واالستيراد رالتسويق لجميع
املنتجات الطبية.مستحضرات
تأسيس شركة ذات مسؤلية
املستحضرات
التجميل
محدودة ذات الشريك الوحيد
الصيدالنية
wimocab
رقم التقييد في السجل التجاري :
النباتية الغذائية.من أصل
130249
BODY TIME
تركيبي
أو
نباتي.حيواني
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
لالستخدام
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
البشري والبيطري...
تعيين مسيرجديد للشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 75
wimocab
محدودة ذات الشريك الوحيد
بلوك  2حي الرشاد تازة  35000 -تازة
باملميزات التالية:
مجموعة سوفيان رقم 49
املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات الطبقة  3الشقة  8سدي معروف
املدة التي تأسست من أجلها
الدارالبيضاء مجموعة سوفيان
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الشركة  99 :سنة.
رقم  49الطبقة  3الشقة  8سدي
مبلغ أسمال الشركة 1.200.000 :الوحيد.
ر
معروف الدارالبيضاء،20280 ،
تسمية الشركة متبوعة عند
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الجامعي بشر  12.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها OD :
املغرب الدارالبيضاء
.STAR
 BODY TIMEشركة ذات مسؤلية
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
محدودة ذات الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
األسماء الشخصية والعائلية
وتصدير املنتجات الغذائية املختلفة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الجامعي بشر عنوانه(ا) واملعدات الصناعية.
إبن الحسن سغيرإقامة سعاد
تصنيع وتحميص وتحويل الدارالبيضاء  20520 -الدارالبيضاء
رقم  03مجمع السالم بلوك د طريق
ايموزارفاس  30000فاس املغرب .وتغليف وتوزيع الفواكه املجففة..
املغرب.
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تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.434727
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) نوة
الحسين كمسيروحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .843994
534I
MOUFIDCO

BOUTIBA BACHIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

MOUFIDCO
BD LALLA YACOUT 4EME 149
 ،ETAGE N° 103 ، 20000الدار
البيضاء املغرب
 BOUTIBA BACHIRشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  9شارع
 30جميلة  1الدارالبيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.289241
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  27أكتوبر  2016تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد BOUTIBA
 BACHIRمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 9
شارع  30جميلة  1الدار البيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب نتيجة
ل  :حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  9شارع
 30جميلة  1الدار البيضاء 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.

و عين:
السيد(ة) بشير بوتيبة و عنوانه(ا)
 9شارع فريدريك شبوبان 67200
استراسبرغ 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
دجنبر  2016تحت رقم .00621189
535I
FIDUSCAL

GC PRO

إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL
BD OUED DAOURA LOT 321
CHAHDIA EL OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC
« GC PROشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي:
تجزئة األزهر 2شارع  41رقم 79
األلفة -الدارالبيضاء 20200 -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.161337
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قرار رقم  1بيع الحصص  :الذي
ينص على مايليً :
وفقا ألحكام النظام
األسا�سي للشركة  ،يحيط الجمع
علما بالتحويالت التالية :السيد
علي املحمادي يبيع مائتين وخمسين
( )250حصة بقيمة  100.00درهم
لكل منها لصالح السيد الحيداوي
فؤاد .وبلغ عدد الحصص املباعة
مائتان وخمسون ( )250حصة
بقيمة  100.00درهم للحصة  ،بمبلغ
خمسة وعشرون ألف ()25.000.00
درهم.
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قراررقم  2توزيع جديد للرأسمال:
الذي ينص على مايلي :يقرر الجمع
حجز الحصص املحددة أدناه في
املقترحات التالية - :السيد الحيداوي
فؤاد… 250 ...حصة .املجموع......
 250حصة.
قرار رقم  3إستقالة املسير :
الذي ينص على مايلي :يقبل الجمع
إستقالة املسير السيد علي املحمادي
ويعطيه إبراء ذمة كاملة ونهائية ،
دون ضمان اإللتزامات بعد معرفة
أصول وإلتزامات الشركة وأن
شهادة الوضعية الجبائيةالقانونية
قد أعطيت لهم في نفس اليوم من
التوقيع.
قرار رقم  4تعيين مسير جديد:
الذي ينص على مايلي :الجمع يعين
السيد الحيداوي فؤاد كمسير وحيد
للشركة لفترة غيرمحدودة.
قراررقم  5صالحيات اإلدارة :الذي
ينص على مايلي :تتمتع اإلدارة بأوسع
صالحيات اإلدارة  ،للتصرف باسم
الشركة وبالنيابة عنها فيما يتعلق
بجميع األطراف في جميع الظروف
 ،مع مراعاة الصالحيات املمنوحة
بموجب قانون الجمع العام .وبالتالي
 ،ستلتزم الشركة بشكل صحيح
بجميع األعمال املتعلقة بها وكذلك
املعامالت املالية من خالل التوقيع
الوحيد للسيد الحيداوي فؤاد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املساهمات
بند رقم  : 12الذي ينص على
مايلي :صالحيات اإلدارة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844276
536I

CAB CONSEILS

EMISPHERE GAUCHE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرتسمية الشركة

CAB CONSEILS
RUE GOULMIMA RESIDENCE
LE LOUVRE N°653 4EME
ETG APPT 11 CASABLANCA،
22000، CASABLANCA MAROC
 EMISPHERE GAUCHEشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي زنقة
كلميمة إقامة اللوفررقم ،653
الطابق  4الشقة  20000 - 11الدار
البيضاء املغرب.
تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
557435
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «EMISPHERE
 »GAUCHEإلى «.»NEO STORIES
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844491
537I
FIDUCIA-MID

HARIZONA EXPLOITATION
DE MINE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم  98الطابق االول طريق مكناس
ميمالل ميدلت  ،54350 ،ميدلت
ميدلت
HARIZONA EXPLOITATION
 DE MINE SARL AUشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عالل بن عبد هللا رقم 54350 - 42
ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3315
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
HARIZONA EXPLOITATION DE
.MINE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
املعادن.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عالل بن عبد هللا رقم 54350 - 42
ميدلت املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد السبع موالي العربي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السبع موالي العربي
عنوانه(ا)  42شارع موالي عبد هللا
 54350ميدلت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد السبع موالي العربي
عنوانه(ا)  42شارع موالي عبد هللا
 54350ميدلت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بميدلت بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .254
538I
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STE ATHMAN BATI SARL

BA-SERV

شركة INSTANT PARA

BOUCHERIE BACHKOU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
الطبيعيون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
حل شركة
STE INSTANT PARA SARL AU
BOUCHERIE BACHKOU
MAG N°1 HYPODROME 2 AL
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 01
 QODS CHAMPS DE COURSE ،شتنبر  2020أعطى السيد(ة) ايزز
30000، FES MAROC
صديقي الحامل (ة) للبطاقة الوطنية
شركة  INSTANT PARAشركة
رقم  I123577املسجل بالسجل
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك التجاري  1042باملحكمة التجارية
الوحيد(في طور التصفية)
بالدار البيضاء حق التسيير الحر
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم لألصل التجاري الكائن ب مشروع
 1هيبودروم  2القدس ملعب الخيل
باشكو محل،عمارة ب20100 - 10
ٖ
  30000فاس املغرب.البيضاء املغرب للسيد(ة) ادريس
حل شركة
الزاوي الحامل (ة) للبطاقة الوطنية
رقم التقييد في السجل التجاري
رقم  WA204793ملدة  20سنة
.69489
تبتدئ من  01شتنبر  2020و تنتهي في
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد  01شتنبر  2030مقابل مبلغ شهري
املؤرخ في  01نونبر  2022تقرر حل  7.000درهم.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
540I
الشريك الوحيد شركة INSTANT
FIDUCIAIRE AJBARI sarl
 PARAمبلغ رأسمالها  100.000درهم
DRINOF TRANS
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 1
إعالن متعدد القرارات
هيبودروم  2القدس ملعب الخيل -
FIDUCIAIRE AJBARI sarl
 30000فاس املغرب نتيجة ل  :عدم
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
التوفيق في انجازاملشروع.
ETAGE 2.APPT. N° 8 ، 90020،
.
TANGER MAROC
و حدد مقر التصفية ب رقم 17
« DRINOF TRANSشركة ذات
تجزئة كابي الشقة  6طريق ايموزار -
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
 30000فاس املغرب.
الوحيد»
و عين:
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
السيد(ة) هاجر القندو�سي و
عنوانه(ا) 1فيال  38ف االندلس عين االدريسية  ،2زنقة  ،101رقم - ،15
 90070طنجة ،املغرب.
الشقف موالي يعقوب  30000فاس
«إعالن متعدد القرارات»
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة رقم التقييد في السجل التجاري:
على الصالحيات املخولة لهم محل
.48563
املخابرة و محل تبليغ العقود و
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
املؤرخ في  28شتنبر  2022تم اتخاذ
تم اإليداع القانوني باملحكمة القرارات التالية:
التجارية بفاس بتاريخ  24أكتوبر
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
 2022تحت رقم .4369
تسجيل وفاة الشريكة الوحيدة آسيا
 539Iمرون.

قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :اعتماد ذوي الحقوق كشركاء
ً
جدد تبعا لرسم اإلراثة املؤرخ في 23
يوليوز.2020
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :املصادقة على قسمة جديدة
لرأسمال الشركة.
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
انهاء مهام التسييرالسابق.
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد نورالدين الوهابي،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  K242232كمسيروحيد للشركة
مع عدم تحديد املدة.
قراررقم  :6الذي ينص على مايلي:
اعتماد التوقيع االنفرادي للمسير في
جميع املعامالت.
قراررقم  :7الذي ينص على مايلي:
اعتماد نسخة محينة من القانون
السا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الشكل  :الذي ينص
على مايلي :تأسست بين الحاضرين
املذكورين أعاله شركة ذات مسؤولية
محدودة خاضعة ملقتضيات القوانين
الجاري بها العمل في املغرب ،السيما
القانون رقم  5-95املصادق عليه
بالظهير رقم  1.97.49الصادر في 05
شوال  13( 1417فبراير  )1997ولهذا 
القانون األسا�سي.
بند رقم  :6املساهمات  :الذي
ينص على مايلي :قدم الشركاء اآلتي
ذكر أسمائهم املساهمات النقدية
التالية • :السيد نورالدين الوهابي،
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،K242232مبلغ  5.000درهم.
•السيدة سكينة الوهابي ،الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 ،K306437مبلغ  2.500درهم.
•السيدة ملياء الوهابي ،الحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 ،K397987مبلغ  2.500درهم.
•مجموع املساهمات  10.000درهم.
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بند رقم البند  :16إدارة الشركة:
الذي ينص على مايلي :تسير الشركة
من طرف شخص أو مجموعة من
األشخاص الذاتيين املختارين من
بين الشركاء أو خارجهم بالقانون
األسا�سي أوبقرارعادي للشركاء .ولقد
قرر الشركاء تعيين السيد نورالدين
الوهابي ،الحامل للبطاقة الوطنية
للتعريف رقم ، K242232كمسير
وحيد ملدة غير محددة مع تخويله
جميع صالحيات التسيير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم  12317من السجل
الترتيبي.
541I
jamal ait hommad

ميكانيك اي مانتنونس
اندوستخييل
إعالن متعدد القرارات

jamal ait hommad
lascam residence yassir br nr 5
nouveau quartier SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC
ميكانيك اي مانتنونس اندوستخييل
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 7 :ابن
بنة شقة رقم  17عمارة ب اقامة
املسجد قنيطرة  14000قنيطرة
مغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.54101
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27يوليوز 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي من  23شارع
انوال عمارة فلوري  11مكتب رقم 4
ميموزة قنيطرة الى  7ابن بنة شقة
رقم  17عمارة ب اقامة املسجد
قنيطرة

قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تفويت السيدة اوزين رشيدة 500
حصة لصالح ميكو اشرف مقابل
 50000درهم
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
الرفع من راس مال الشركة بما قدره
1400000
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تغيير النشاط التجاري مقاول البناء
الحديد الى االصالح الكترو ميكانيك
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
اقالة السيدة اوزين رشيدة من تسيير
الشركة
قراررقم  :6الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني الى شركة ذات
مسؤولية محدودة الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني الى شركة ذات
مسؤولية محدودة الشريك الوحيد
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي من  23شارع
انوال عمارة فلوري  11مكتب رقم 4
ميموزة قنيطرة الى  7ابن بنة شقة
رقم  17عمارة ب اقامة املسجد
قنيطرة
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تفويت السيدة اوزين رشيدة 500
حصة لصالح ميكو اشرف مقابل
 50000درهم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
الرفع من راس مال الشركة بما قدره
1400000
بند رقم  :12الذي ينص على مايلي:
تعيين ميكو اشرف مسيرالشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .54101
542I
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CABINET CAGECمكتب كاجيك

CAISSERIE SALTANA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

CABINET CAGECمكتب كاجيك
 ,108زنقة رحال بن احمد 20320
الدارالبيضاء ،20320 ،الدار
البيضاء املغرب
« CAISSERIE SALTANAشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :دوارأوالد
سيدي مسعود واد حسارسيدي
حجاج  26600 -الدارالبيضاء
املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.99097
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22أكتوبر  2022تقرر
مالءمة النظام األسا�سي للشركة
مع مقتضيات القانون :شامال كل
التغييرات التي عرفتها الشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843555
543I
الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة واالستشـارات
القـانـونيـة

« OUAD KSSATE BUSINESS
» » « O.K.B
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة
واالستشـارات القـانـونيـة
 220شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل
الطـابق األول ص,ب  538العيـون ،
 ،70000العيـون املغـرب
« » OUAD KSSATE BUSINESS
 » « O.K.Bشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حـي
الـوحـدة  02شـارع النيجـررقـم
 20/18العيـون  70000 -العيـون
املغـرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
43587
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  « :
« » OUAD KSSATE BUSINESS
.» O.K.B
غرض الشركة بإيجاز • :تـاجر
(جميع أنواع التجــارة) ؛
•التجارة العامة واالستي ـراد
والتصدير؛
•تنظيم جميع األنشطة الفنية
واالتصالية املحلية واإلقليمية
والوطنية والدولية ؛
•جميع أنشطة االتصاالت
والفعاليـات ؛
•إنشـاء ،تصميم ،ترويج و
تنظيم جميع املعارض والندوات
واملؤتمرات واالجتماعات والدورات
واملؤتمرات....
واالستعراضات
وتقديم الخدمات ؛
•تقديم الطعام واألنشطة ذات
الصلة،تأجير جميع أنواع املعدات
والسلع ،تصنيع وبيع عناصر وأدوات
االحتفـاالت ؛ إلخ….؛.
عنوان املقر االجتماعي  :حـي
الـوحـدة  02شـارع النيجـررقـم 18/20
العيـون  70000 -العيـون املغـرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سيـدي محمـد مفتـاح 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمـد مليـن مفتـاح 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد سيـدي محمـد مفتـاح
عنوانه(ا) شـارع أبـو العـالء رقـم 279
حـي الـوحـدة  02العيـون 70000
العيـون املغـرب.
السيد محمـد ملـين مفتـاح
عنوانه(ا) شـارع أبتو العـالء رقـم 274
حـي الـوحـدة  02العيـون 70000
العيـون املغـرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سيـدي محمـد مفتـاح
عنوانه(ا) شـارع أبـو العـالء رقـم 279
حـي الـوحـدة  02العيـون 70000
العيون املغرب
السيد محمـد ملـين مفتـاح
عنوانه(ا) تو العـالء رقـم  274حـي
الـوحـدة  02العيـون  70000العيـون
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .3191
544I
CABINET PARIS FISC CONSULTING

ALASKA ERRAFIK

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET PARIS FISC
CONSULTING
شارع محمد الخامس اقامة
الرحماني  A3الطابق االول وادي زم
وادي زم املغرب ،25350 ،وادي زم
املغرب
 ALASKA ERRAFIKشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 7
عمارة تجزئة املقدم حي الليمون
خريبكة  25000خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
7907

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ALASKA ERRAFIK
غرض الشركة بإيجاز  :مخبزة
متجرالحلويات
أشغال مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  : :رقم
 7عمارة تجزئة املقدم حي الليمون
خريبكة  25000خريبكة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسين الرفيق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين الرفيق عنوانه(ا)
رقم  7عمارة تجزئة املقدم حي
الليمون  25000خريبكة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين الرفيق عنوانه(ا)
رقم  7عمارة تجزئة املقدم حي
الليمون  25000خريبكة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .599
545I
FIDUCIAIRE RAFYA

«SMARSA SHIPPING
»MTHN
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE RAFYA
شارع عبد الرحمان الدكالي ،تجزئة
النخل ،عمارة  ،9الشقة  ،2الجديدة
 ،24000 ،الجديدة املغرب

21253

«»SMARSA SHIPPING MTHN
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :دوار
املراكشيين ،جماعة موالي عبد هللا
  24000الجديدة املغرب.«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.14913
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املصادقة على حل وتصفية الشركة:
«»SMARSA SHIPPING MTHN
شركة محدودة املسؤولية ،وتسمية
السيد املصطفى قنديلي كمصفي
للشركة ومقر التصفية بالعنوان:
دوار املراكشيين ،جماعة موالي عبد
هللا ،الجديدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :29-30الذي ينص
على مايلي :البندين الخاصين بحل
وتصفية الشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .29352
546I
EVENT 365

EVENT 365

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVENT 365
RDC EL QASSBA 3 V39
TASSELTANTE MARRAKECH ،
40123، MARRAKECH MAROC
 EVENT 365شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
تحت ار�ضي القصبة V39 3
تسلطانت مراكش  40126 -مراكش
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
129991
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 22
شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها 365 :
.EVENT
غرض الشركة بإيجاز :
تنظيم الحفاالت ،االجتماعات
،املناسبات،جميع االشهارات.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
تحت ار�ضي القصبة V39 3
تسلطانت مراكش  40126 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  66 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة زينب الشرقاوي 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زينب الشرقاوي عنوانه(ا)
الس توريس ماجوريل عمارة ب
الشقة  40123 13مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زينب الشرقاوي عنوانه(ا)
الس توريس ماجوريل عمارة ب
الشقة  40123 13مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .140646
547I
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FELEXIA CONSEILS

فيدي البشرى

MENARAPROD

كفطان تو ويرKAFTAN TO
WEAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FELEXIA CONSEILS
RES AL IHSSANE IMM 3 APPT
4 MABROUKA. ، 40000،
Marrakech MAROC
 MENARAPRODشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 1
حرف ب الطابق التاني رقم - 742
 40000مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.81093
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد MENARAPROD
مبلغ رأسمالها  90.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي املسيرة  1حرف ب
الطابق التاني رقم 40000 - 742
مراكش املغرب نتيجة ل  :قرار
الشريك الواحد.
و حدد مقر التصفية ب املسيرة
 1حرف ب الطابق التاني رقم - 742
 40000مراكش املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد اوباها 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  01نونبر
 2022تحت رقم .140975
548I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

فيدي البشرى
 155زنقة  76الطابق األول الشقة
رقم  2حي األلفة ،20220 ،الدار
البيضاء املغرب
كفطان تو ويرKAFTAN TO WEAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة
باب العرفان و القي�سي رقم  18و 18أ
حي الراسين  20100الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.114139
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
كفطان تو وير KAFTAN TO WEAR
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة
باب العرفان و القي�سي رقم  18و 18أ
حي الراسين  20100الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :التوقف املؤقت
للنشاط التجاري مع استمرار هذا 
التوقف تزامنا مع جائحة كورونا.
و حدد مقرالتصفية ب زاوية زنقة
باب العرفان و القي�سي رقم  18و 18أ
حي الراسين  20100الدار البيضاء
املغرب.
و عين:
السيد(ة) التازي كمال وعنوانه(ا)
سيدي عباد  4رقم 40090 20
مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :زاوية
زنقة باب العرفان و القي�سي رقم 18
و 18أ حي الراسين الدارالبيضاء
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  08درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا العالم 1.000 :
مارس  2022تحت رقم .815817
 549Iحصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد هللا العالم 1000 :
GUARDIYA-LAA
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
STE TOUBALI LAAY COM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا العالم عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
العيون LAAYOUNE 70000
تأسيس شركة
املغرب.
GUARDIYA-LAA
األسماء الشخصية والعائلية
Lot alwakala 01 bloc d nr 148
 laayoune ، 70000، LAAYOUNEومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا العالم عنوانه(ا)
MAROC
 STE TOUBALI LAAY COMشركة العيون  LAAYOUNE 70000املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
االبتدائية بالعيون بتاريخ  11فبراير
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ام  2020تحت رقم .-
550I
صليحة رقم 55حي الوحدة 02
LAAYOUNE 70000 LAAYOUNE
FINCOSA MARRAKECH
املغرب
LAKYNZA
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
FINCOSA MARRAKECH
30785
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
رقية عمارة  180بلوك  Bالطابق
 11فبراير  2020تم إعداد القانون
االول الشقة  ،40000 ، 7مراكش
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد  LAKYNZAشركة ذات املسؤولية
باملميزات التالية:
املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
مسؤلية محدودة ذات الشريك موريتانيا رقم  17الطابق الثاني،
الوحيد.
الثالث  ،الرابع و الخامس كليز-
تسمية الشركة متبوعة عند
 40000مراكش املغرب.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
تفويت حصص
.TOUBALI LAAY COM
رقم التقييد في السجل التجاري
غرض الشركة بإيجاز  :االشغال
.74785
العمومية خدمات معلوماتية.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة املؤرخ في  03أكتوبر  2022تمت
ام صليحة رقم 55حي الوحدة  02املصادقة على :
LAAYOUNE 70000 LAAYOUNE
تفويت السيد (ة) كنزة السمكاني
املغرب.
 160حصة اجتماعية من أصل
املدة التي تأسست من أجلها  320حصة لفائدة السيد (ة) لحسن
الشركة  99 :سنة.
السمكاني بتاريخ  03أكتوبر .2022
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تفويت السيد (ة) كنزة السمكاني
 160حصة اجتماعية من أصل 320
حصة لفائدة السيد (ة) عائشة
املواسني بتاريخ  13شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .140793
551I
N.B COS

N.B COS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

N.B COS
 27مكرر درب الديوان زنقة 167
عين الشق الدارالبيضاء  27مكرر
درب الديوان زنقة  167عين الشق
الدارالبيضاء ،20000 ،الدار
البيضاء املغرب
 N.B COSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 27 :
مكرر درب الديوان زنقة  167عين
الشق الدارالبيضاء  27مكرر درب
الديوان زنقة  167عين الشق الدار
البيضاء  20000الدارالبيضاء
املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.252575
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30شتنبر  2022تقرر
حل  N.B COSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  160.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  27مكرر درب
الديوان زنقة  167عين الشق الدار
البيضاء  27مكرر درب الديوان
زنقة  167عين الشق الدار البيضاء
 20000الدار البيضاء املغرب نتيجة
لجائحة كورونا.
و عين:
السيد(ة) مجيدة محفوظ و
عنوانه(ا)  27تجزئة االسماعيلية
طابق  3شقة  3كاليفورنيا البيضاء
 20000الدار البيضاء املغرب

الجريدة الرسمية

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  30شتنبر  2022وفي  27مكرر
درب الديوان زنقة  167عين الشق
الدار البيضاء  27مكرر درب الديوان
زنقة  167عين الشق الدار البيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
يونيو  2018تحت رقم .00670664
552I
ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

OCEAN TRANS NORD
إعالن متعدد القرارات

& ALPHAIZ CONSULTING
ENGINEERING
طنجة ،90000 ،طنجة املغرب
اوصيان ترنس نوغد «شركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي  :شارع
ابن عطية اقامة ر�ضى الطابق االول
شقة رقم  1مكتب ب 90000 -
طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.129499
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19غشت  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على ما يلي:
ينتقل من توقيع مشترك إلى توقيع
مفصول بواحد من االثنين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :13الذي ينص على
ما يلي :حتى اآلن السيد محمد
رضا كري�شي  ،مغربي  ،مواليد
 08/10/1993بالرباط  ،يحمل
بطاقة الهوية رقم  ، K499129ويقيم
في برانس نرجس شارع سييرونيرز
رقم  46طنجة والسيدة أحالم شالف
 ،مغربية  ،ولد في  1997 / 12/03في
طنجة  ،حامل ، C I N ° K488564
مقيم في حي قصايبي زنقة ا رقم 23
طنجة تم تعيينهم كمديرين للشركة
لفترة غير محددة  ،ويلزمون الشركة

21255

وعنوان مقرها االجتماعي :إقامة
بالتوقيع املنفصل ألحدهما.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مليكة  37شارع جالل الدين
التجارية بطنجة بتاريخ  16شتنبر السيوطي الطابق  3راسين  - -الدار
 2022تحت رقم .257459
البيظاء املغرب.
553I
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
FINCOSA MARRAKECH
.387801
ALMENDROMUNDO
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املؤرخ في  16شتنبر 2022
تفويت حصص
تم اتخاذ القرارات التالية:
FINCOSA MARRAKECH
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة قرار بعدم حل الشركة رغم الخسائر
رقية عمارة  180بلوك  Bالطابق
املسجلة
االول الشقة  ،40000 ، 7مراكش
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املغرب
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
 ALMENDROMUNDOشركة
أكتوبر  2022تحت رقم .842934
ذات املسؤولية املحدودة
555I
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن
عائشة اقامة بيال الطابق االول رقم
KHOUYI BADIA
 2جليز 40000 -مراكش املغرب.
LES SCIERIES FAZAZ SARL
تفويت حصص
إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري
KHOUYI BADIA
.102557
مكناس  ،50000 ،مكناس املغرب
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
LES SCIERIES FAZAZ SARL
املؤرخ في  23يونيو  2022تمت
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
املصادقة على :
وعنوان مقرها االجتماعي :بويغيدن
تفويت السيد (ة) بدر كانوني
بومية  - -ميدلت املغرب.
 250حصة اجتماعية من أصل
«إعالن متعدد القرارات»
 250حصة لفائدة السيد (ة) سيدي
رقم التقييد في السجل التجاري:
احمد االدري�سي اليعقوبي بتاريخ 23
.525
يونيو .2022
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املؤرخ في  21يونيو 2022
التجارية بمراكش بتاريخ  20أكتوبر
تم اتخاذ القرارات التالية:
 2022تحت رقم .140590
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
554I
 –1إضافة النشاط استغالل املنشرة
امليكانيكية و تاجر الخشب  2-تغير
global audit partners
املقر إلي مقر كلم  5لبرارك بومية
E-PICERIE VERTE
ميدلت
إعالن متعدد القرارات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
global audit partners
شارع الحسن الثاني ،مدار، 1سانت النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :3-4الذي ينص على
إكسوبيري وشارع عالل الفا�سي ،
الطابق  ، 3شقة  ،20000 ، 19الدار مايلي –1 :إضافة النشاط استغالل
املنشرة امليكانيكية و تاجرالخشب 2-
البيضاء املغرب
تغير املقر إلي مقر كلم  5لبرارك بومية
« E-PICERIE VERTEشركة
ميدلت
املساهمة»

21256

الجريدة الرسمية
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السيدة انتصارالجامعي عنوانه(ا)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
YZY MED
االبتدائية بميدلت بتاريخ  27أكتوبر حي موالي رشيد الشطر الثالث بلوك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 03رقم  79العيون  70000العيون
 2022تحت رقم .256
تأسيس شركة
 556Iاملغرب.
BELCOMPTA
األسماء الشخصية والعائلية
رقم  4بلوك ب شارع النور زواغة
صحرا إليت اف اي 97
ومواطن مسيري الشركة:
العليا  ،30000 ،فاس املغرب
صحرا إليت اف اي 97
السيدة فاطمة مليحا عنوانه(ا)
 YZY MEDشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حي موالي رشيد بلوك  01رقم 55
املحدودة
تأسيس شركة
 70000العيون املغرب
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  1زنقة
صحرا إليت اف اي 97
تم اإليداع القانوني باملحكمة عبد الرحمان بن زيدان حي طارق - 1
حي املسيرة زنقة املجد رقم 07
االبتدائية بالعيون بتاريخ  28شتنبر
 30000فاس املغرب
املسيرة  285العيون ،70000 ،
 2022تحت رقم .2873
تأسيس شركة ذات املسؤولية
العيون املغرب
املحدودة
557I
صحرا إليت اف اي  97شركة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
املسؤولية املحدودة
SOFACAL
74307
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة التمويل واملساهمات
زنقة املجد رقم  07املسيرة 285
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
«»Sofipar
العيون  70000 -العيون املغرب
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة املساهمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
مالءمة النظام األسا�سي للشركة
املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
SOFIPAR
رقم التقييد في السجل التجاري :
املسؤولية املحدودة.
boulevard Président Félix ,24
تسمية الشركة متبوعة عند
43137
Houphouët Boigny ، 20010،
اإلقتضاء بمختصر تسميتها YZY :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
Casablanca
Maroc
.MED
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون
واملساهمات
التمويل
شركة
غرض الشركة بإيجاز  :بيع املواد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
«« »Sofiparشركة املساهمة»
الشبه طبية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها االجتماعي ،24 :شارع
استيراد املواد الشبه طبية
الرئيس فليكس هوفويت بوانيي - -
املتاجرة.
املسؤولية املحدودة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 1
الدارالبيضاء املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة» زنقة عبد الرحمان بن زيدان حي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :صحرا 
رقم التقييد في السجل التجاري :طارق  30000 - 1فاس املغرب.
إليت اف اي .97
املدة التي تأسست من أجلها
 6.717الدارالبيضاء.
غرض الشركة بإيجاز  :املطعمة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي الشركة  99 :سنة.
والفندقة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
عنوان املقراالجتماعي  :حي املسيرة املؤرخ في  29يونيو 2022
درهم ،مقسم كالتالي:
تقرر مالءمة النظام األسا�سي
زنقة املجد رقم  07املسيرة 285
السيد ابو حفص ياسين 340 :
للشركة مع مقتضيات القانون :رقم
العيون  70000 -العيون املغرب.
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
ن
املدة التي تأسست من أجلها  19-20املعدل واملتمم للقانو رقم
السيد بلعالية يوسف 330 :
 17-95املتعلق بشركات املساهمة.
الشركة  99 :سنة.
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
السيدة ابو حفص زينب 330 :
درهم ،مقسم كالتالي:
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  21حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية أكتوبر  2022تحت رقم .842665
األسماء الشخصية والعائلية
 558Iوصفات ومواطن الشركاء :
وصفات ومواطن الشركاء :
BELCOMPTA

السيد ابو حفص ياسين
عنوانه(ا) تجزئة ياسمينة  1رقم 4
شارع ابن االثير حي بدر طريق عين
السمن  30000فاس املغرب.
السيدة ابوحفص زينب عنوانه(ا)
تجزئة ياسمينة  1رقم  4شارع ابن
االثير حي بدر طريق عين السمن
 30000فاس املغرب.
السيد بلعالية يوسف عنوانه(ا)
شارع وهران  5زنقة تلمسان الزهور
 30000 1فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابو حفص ياسين
عنوانه(ا) تجزئة ياسمينة  1رقم 4
شارع ابن االثير حي بدر طريق عين
السمن  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .4398/2022
559I
FIDUSCAL

BAGECIF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FIDUSCAL
BD OUED DAOURA LOT 321
CHAHDIA EL OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC
 BAGECIFشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  311شارع
واد أم الربيع األلفة الدارالبيضاء -
 20200الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.93749
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 311شارع واد أم الربيع األلفة
الدارالبيضاء  20200 -الدارالبيضاء
املغرب «  إلى « 7تجزئة الضحى 2
الطابق  4الشقة  15العمارة س007
 20250 -الدارالبيضاء املغرب «.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844556
560I
سوس للمحاسبة

ETABLISSEMENT PRIVE
TARIQ AL ILM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

سوس للمحاسبة
رقم  56زنقة محمد القوري
مكتب رقم KENITRA ،14020 ، 2
املغرب
ETABLISSEMENT
PRIVE
 TARIQ AL ILMشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الوفاء  3رقم  14000 - 630القنيطرة
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.63551
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
الحرفاوي محمد كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .93126
561I
كوم.في.جيست

شركة نوفو نتوياج

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كوم.في.جيست
شارع عالل الفا�سي و بوقنادل عمارة
أ  1الطابق األول  ،60000 ،وجدة
املغرب
شركة نوفو نتوياج شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

الجريدة الرسمية

وعنوان مقرها اإلجتماعي السوق
املغطى جناح د الطابق  2أ - 21
 60000وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
38883
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25غشت  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
نوفو نتوياج .
غرض الشركة بإيجاز 1 :
التنظيف  2مقاول في األشغال
املتنوعة أو البناء  3صيانة الحدائق.
عنوان املقر االجتماعي  :السوق
املغطى جناح د الطابق  2أ - 21
 60000وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عثماني نور الدين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثماني نور الدين
عنوانه(ا) حي امللعب الشرفي زنقة س
 4رقم  60000 11وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثماني نور الدين
عنوانه(ا) حي امللعب الشرفي زنقة س
 4رقم  60000 11وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  01مارس
 2022تحت رقم .723
562I

21257
ف رلالستشارة

S Z PROMO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ف رلالستشارة
الدارالبيضاء زاوية شارع  2مارس و
القدس اقامة املجد عمارة  Jرقم 8
عين الشق  ،20460 ،الدارالبيضاء
املغرب
 S Z PROMOشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
 152رقم  2حي موالي عبدهللا
شارع القدس عين الشق 20470 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560249
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها S Z :
.PROMO
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
 152رقم  2حي موالي عبدهللا
شارع القدس عين الشق 20470 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوتسانت عمر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوتسانت عمر عنوانه(ا)
تجزئة لطيفة ا زنقة  7رقم  73ح ص
س ب  20230الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوتيسانت عمر عنوانه(ا)
تجزئة لطيفة ا زنقة  7رقم  73ح ص
س ب  20230الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843613
563I
DILIGOR

O STANDING IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

DILIGOR
Bureau N°19, 6éme Etage,
Résidence Abdellatif Angle Rue
Champigny et Rue Abdelwahab
 ،Zekkak، 20100الدارالبيضاء
املغرب
 O STANDING IMMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1تجزئة
الوالء  T9 S2الطابق السفلي سيدي
مومن  20400 -الدارالبيضاء
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.546347
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03أكتوبر  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 بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844589
564I

21258

الجريدة الرسمية

ط.س.ؤ كنسولتينك ()T.C.E CONSULTING
األسماء الشخصية والعائلية
مدرسة تعليم السياقة بني
وصفات ومواطن الشركاء :
سعيد «AUTO ECOLE BNI
السيد الهيثم عاللوش عنوانه(ا)
عين حياني درادب  2زنقة  21رقم 21
»SAID
 90000طنجة املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد أيمن عاللوش عنوانه(ا)
تأسيس شركة
عين حياني درادب  2زنقة  21رقم 21
ط.س.ؤ كنسولتينك (T.C.E
)CONSULTING
 90000طنجة املغرب.
 3زنقة ابي الحسن الشادلي إقامة
األسماء الشخصية والعائلية
لطيفة رقم  ،90000 ، 1طنجة
ومواطن مسيري الشركة:
املغرب
السيد الهيثم عاللوش عنوانه(ا)
مدرسة تعليم السياقة بني سعيد عين حياني درادب  2زنقة  21رقم 21
« »AUTO ECOLE BNI SAIDشركة  90000طنجة املغرب
ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املجد التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
زنقة أريحا رقم  58الطابق رقم
 2022تحت رقم .258919
 1قطعة  90000 - 1075طنجة
565I
املغرب
ط.س.ؤ كنسولتينك ()T.C.E CONSULTING
تأسيس شركة ذات املسؤولية
إل�سي مركوتينك «LC
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
»MARKETING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
131759
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ط.س.ؤ كنسولتينك (T.C.E
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
)CONSULTING
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 3زنقة ابي الحسن الشادلي إقامة
املحدودة باملميزات التالية:
لطيفة رقم  ،90000 ، 1طنجة
شكل الشركة  :شركة ذات
املغرب
املسؤولية املحدودة.
إل�سي مركوتينك «LC
تسمية الشركة متبوعة عند
 »MARKETINGشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :مدرسة
املسؤولية املحدودة
تعليم السياقة بني سعيد «AUTO
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
.»ECOLE BNI SAID
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة السعادة الطابق الرابع شقة  9شارع
ابن مرحل ساحة موزار90000 -
تعليم السياقة.
طنجة املغرب
عنوان املقر االجتماعي  :حي املجد
زنقة أريحا رقم  58الطابق رقم 1
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
قطعة  90000 - 1075طنجة املغرب.
ي
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجار :
131715
الشركة  99 :سنة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الهيثم عاللوش  500 :األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
شكل الشركة  :شركة ذات
السيد أيمن عاللوش  500 :حصة
املسؤولية املحدودة.
بقيمة  100درهم للحصة.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :إل�سي
مركوتينك «.»LC MARKETING
غرض الشركة بإيجاز  :التسويق
الرقمي والتجارة اإللكترونية..
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
السعادة الطابق الرابع شقة  9شارع
ابن مرحل ساحة موزار 90000 -
طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمرالحبوري  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد املصطفى اشخاشخة
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر الحبور عنوانه(ا)
حي جامع بني سعيد بوعمار اجزناية
 90000طنجة املغرب.
السيد املصطفى اشخاشخة
عنوانه(ا) طنجة البالية زنقة  60رقم
 05الطاببق  90000 1طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر الحبور عنوانه(ا)
حي جامع بني سعيد بوعمار اجزناية
 90000طنجة املغرب
السيد املصطفى اشخاشخة
عنوانه(ا) طنجة البالية زنقة  60رقم
 05الطاببق  90000 1طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .258851
566I

SOFACAL

مجموعة املالية باملغرب
«»Cofimar
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

COFIMAR
boulevard Président Félix ,24
Houphouët Boigny ، 20010،
Casablanca Maroc
مجموعة املالية باملغرب «»Cofimar
«شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،24 :شارع
الرئيس فليكس هوفويت بوانيي - -
الدارالبيضاء املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
 30.735الدارالبيضاء.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29يونيو 2022
تقرر مالءمة النظام األسا�سي
للشركة مع مقتضيات القانون :رقم
 19-20املعدل واملتمم للقانون رقم
 17-95املتعلق بشركات املساهمة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .842667
567I
فيكوجيس

ETTAWAB DE PROMOTION
IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

فيكوجيس
 43زنقة موريطانيا الشقة  4جيليز،
 ،40000مراكش املغرب
ETTAWAB DE PROMOTION
 IMMOBILIEREشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كامب
عسكري.بقعة د  .4/21إقامة فرحة.
شارع جادة ليفيت مراكش جليز-
 40000مراكش املغرب.
تفويت حصص

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

رقم التقييد في السجل التجاري
.140679
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد اللطيف
زبيري  100حصة اجتماعية من أصل
 100حصة لفائدة السيد (ة) نجيب
زبيري بتاريخ  03أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) لعزيزة زبيري 45
حصة اجتماعية من أصل  50حصة
لفائدة السيد (ة) نجيب زبيري بتاريخ
 03أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .11251
568I
فيكوجيس

CHICHAOUA GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

فيكوجيس
 43زنقة موريطانيا الشقة  4جيليز،
 ،40000مراكش املغرب
 CHICHAOUA GAZشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
اكيوض ملكية السوالمي طريق
أسفي الحي الصناعي سيدي غانم
قرب جسرا.ن.س.ف مراكش -
 40000مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.140680
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) بوجمعة موقس
 7.750حصة اجتماعية من أصل
 20.000حصة لفائدة السيد (ة)
سليمان موقس بتاريخ  26شتنبر
.2022

الجريدة الرسمية
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  02شتنبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 600.000درهم» أي من «400.000
درهم»  إلى « 1.000.000درهم»  عن
طريق  :إدماج احتياطي أو أرباح أو
عالوات إصدارفي رأس املال.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  16شتنبر
 2022تحت رقم .9790
570I

21259

والخدمات

االستشاراتللشركات.
 التصديرواالستيراد..عنوان املقر االجتماعي  10 :شارع
الحرية الطابق الثالث شقة - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد شفيق خيور  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شفيق خيور عنوانه(ا)
حي موالي رشيد مجموعة  3زنقة 12
رقم  4مكرر  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد شفيق خيور عنوانه(ا) حي
موالي رشيد مجموعة  3زنقة  12رقم
 4مكرر  20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843030
571I

تفويت السيد (ة) بوجمعة موقس
 4.500حصة اجتماعية من أصل
 20.000حصة لفائدة السيد (ة)
نبيل موقس بتاريخ  26شتنبر .2022
تفويت السيد (ة) سعيد موقس
 2.250حصة اجتماعية من أصل
 10.000حصة لفائدة السيد (ة)
نبيل موقس بتاريخ  26شتنبر .2022
تفويت السيد (ة) زبيدة موقس
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 5.000حصة لفائدة السيد (ة) نبيل
موقس بتاريخ  26شتنبر .2022
تفويت السيد (ة) زبيدة موقس
BT CONSEIL
 1.000حصة اجتماعية من أصل
ALLTCOW SARL-AU
 5.000حصة لفائدة السيد (ة) شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
كريمة موقس بتاريخ  26شتنبر
الشريك الوحيد
.2022
تأسيس شركة
تفويت السيد (ة) ليلى موقس
BT CONSEIL
 2.000حصة اجتماعية من أصل Espace maarif Rue abouishak al
 5.000حصة لفائدة السيد (ة) marouni angle bd roudanie etg
كريمة موقس بتاريخ  26شتنبر 4 N° 12، 20000، CASA MAROC
.2022
 ALLTCOW SARL-AUشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
التجارية بمراكش بتاريخ  24أكتوبر
الوحيد
 2022تحت رقم .11252
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10شارع
569I
الحرية الطابق الثالث شقة - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب
فيكوجيس
تأسيس شركة ذات مسؤلية
STE CHOUKRALLAH
Sara Facility Invest sarl
محدودة ذات الشريك الوحيد
DISTRIBUTION
رقم التقييد في السجل التجاري :
HOLLANDE BY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
560235
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
 23شتنبر  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
فيكوجيس
Sara Facility Invest sarl
 43زنقة موريطانيا الشقة  4جيليز ،األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
Appt.8 Imm.2 Rue Mansour
محدودة ذات الشريك الوحيد
 ،40000مراكش املغرب
Eddahbi VN ، 50000، Meknès
باملميزات التالية:
STE CHOUKRALLAH
Maroc
شكل الشركة  :شركة ذات
 DISTRIBUTIONشركة ذات
 HOLLANDE BYشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
مسؤلية محدودة ذات الشريك
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
الوحيد
الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
تاركة سيدي مبارك الطابق األول اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ،3
رقم  ،1الزرهونية  50.000 -مكناس
مراكش  40000 -مراكش .ALLTCOW SARL-AU .Maroc
املغرب
غرض الشركة بإيجاز :
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
تأسيس شركة ذات مسؤلية
االستشارات والتقنيات املتعلقة.139510
محدودة ذات الشريك الوحيد
باألنشطة الزراعية
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21260

رقم التقييد في السجل التجاري :
57515
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HOLLANDE BY
غرض الشركة بإيجاز  :بيع وشراء
األجبان بالجملة.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة ،3
رقم  ،1الزرهونية  50.000 -مكناس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس بلحوس 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس بلحوس عنوانه(ا)
فيال  ،211تجزئة الكولين  ،1توالل
 50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس بلحوس عنوانه(ا)
فيال  ،211تجزئة الكولين  ،1توالل
 50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .3970
572I
COMPTAFFAIRES

CLOUD BUSINESS CENTRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
EL WAFA RUE EL JAHID

RESIDENCE ZOHOUR
IMM 144 1er ETAGE N°2
MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
CLOUD BUSINESS CENTRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
الفيالت متجرخالجي الطابق
السفلي  28800 -املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
31725
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CLOUD BUSINESS CENTRE
غرض الشركة بإيجاز  * :وكيل
أعمال
* توطين الشركات.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
الفيالت متجرخالجي الطابق السفلي
  28800املحمدية املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خالجي محمد  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالجي محمد عنوانه(ا)
شارع الجيش امللكي عمارة خالجي
الطابق الثالث شقة  3رقم 28800 5
املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد خالجي محمد عنوانه(ا)
شارع الجيش امللكي عمارة خالجي
الطابق الثالث شقة  3رقم 28800 5
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .2130
573I
SOFACAL

الشركة املغربية لصنع وتسويق
املصبرات الغذائية «صوفاكال»
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

SOFACAL
boulevard Président Félix ,24
Houphouët Boigny ، 20010،
Casablanca Maroc
الشركة املغربية لصنع وتسويق
املصبرات الغذائية «صوفاكال»
«شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،24 :شارع
الرئيس فليكس هوفويت بوانيي - -
الدارالبيضاء املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
 10.225الدارالبيضاء.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27يونيو 2022
تقرر مالءمة النظام األسا�سي
للشركة مع مقتضيات القانون :رقم
 19-20املعدل واملتمم للقانون رقم
 17-95املتعلق بشركات املساهمة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .842666
574I
nador conseil sarl au

MOBSSETOUR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

nador conseil sarl au
res gourougou b1 av des far ،
62000، nador maroc

 MOBSSETOURشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
السعادة الدريوش الطابق االول -
 62253الناظور املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.18283
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22غشت  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد MOBSSETOUR
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
السعادة الدريوش الطابق االول -
 62253الناظور املغرب نتيجة ل :
حل مبكر.
و حدد مقر التصفية ب حي
السعادة الدريوش الطابق االول -
 62253الدريوش املغرب.
و عين:
السيد(ة) مو�سى قالح و عنوانه(ا)
دوار اوالد مو�سى اوالد سالم 62253
الدريوش 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  19شتنبر
 2022تحت رقم .4402
575I
KAMAR BENOUNA

 BURJ CASABLANCAش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
 BURJ CASABLANCAش م م
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
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وعنوان مقرها االجتماعي 4 :كلم
 11.500الطريق الساحلية الحي
الصناعي عين السبع 20250 -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.354599
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع  50حصة من طرف السيدة
سلمى بن عدو االدري�سي الى الشركة « 
»KAY HOLDING
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيدة سلمى بن عدو
االدري�سي من منصب التسيير و تعيين
السيد كريم عيوش كمسييرجديد
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعديل النضام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
الحصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .842377
576I

رقم التقييد في السجل التجاري:
.371551
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :اعتماد السيدة سلمى بن عدو
االدري�سي كشريكة جديدة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
بيع مجموع الحصص التي في الشركة
اي  100حصة من طرف الشركة « 
 »BURJ CASABLANCAاى السيدة
سلمى بن عدو االدري�سي مع تعديل
النضام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
0
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .842631
577I
SYNERG

« »BROADWAY FITNESS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SYNERG
N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
ETAGE ، 20060، CASABLANCA
KAMAR BENOUNA
MAROCA
 BURJ PRIVATE EQUITYش م
«  »BROADWAY FITNESSشركة
م دات مساهم وحيد
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
إعالن متعدد القرارات
الوحيد
KAMAR BENOUNA
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34البيضاء  -بوسكورة  -تجزية حدائق
20160، Casablanca MAROC
ماسينون ،بقعة رقم  1املدينة
 BURJ PRIVATE EQUITYش م م
الخضراء 27182 - .الدارالبيضاء
دات مساهم وحيد «شركة ذات
املغرب
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الوحيد»
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 131 :شارع رقم التقييد في السجل التجاري :
انفا اقامة ازيرمكتب رقم B - 11
556147
 20370الدارالبيضاء املغرب.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02شتنبر  2022تم إعداد القانون
«إعالن متعدد القرارات»

األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  « :
.»BROADWAY FITNESS
غرض الشركة بإيجاز  :النشاط
الريا�ضي واللياقة البدنية.
عنوان املقر االجتماعي  :الدار
البيضاء  -بوسكورة  -تجزية حدائق
ماسينون ،بقعة رقم  1املدينة
الخضراء 27182 - .الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة زينب القباج 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة زينب القباج  0 :بقيمة 1
درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زينب القباج عنوانه(ا)
بالدار البيضاء جنان بوسكورة فيال
رقم  9بوسكورة النواصر 27182
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زينب القباج عنوانه(ا)
بالدار البيضاء جنان بوسكورة فيال
رقم  9بوسكورة النواصر 27182
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22
شتنبر  2022تحت رقم .838627
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21261
NCG EXPERTISE

SR CARS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

NCG EXPERTISE
RES JNINA ANG YAACOUB
MANSOUR ET KHALID IBN
WALID APPT 10 IMM C
GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
 SR CARSشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجررقم
 11جازود شارع يعقوب املنصور
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.21647
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20ماي  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة SR
 CARSمبلغ رأسمالها  500.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم
 11جازود شارع يعقوب املنصور
مراكش  40000 -مراكش املغرب
نتيجة ل  :تراكم ديون أدت الى اعاقة
مواكبة النشاط.
و حدد مقرالتصفية ب متجررقم
 11جازود شارع يعقوب املنصور
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
و عين:
ي
السيد(ة) عالو حروني موالي
العربي و عنوانه(ا) قرية السيلحية
 11رقم  95ىضناهم  40000مراكش
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :متجر
رقم  11جازود شارع يعقوب املنصور
مراكش
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  02يونيو
 2022تحت رقم .136384
579I
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NCG EXPERTISE

MEDINOV AFRICA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

NCG EXPERTISE
RES JNINA ANG YAACOUB
MANSOUR ET KHALID IBN
WALID APPT 10 IMM C
GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
 MEDINOV AFRICAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
منصور اليعقوب شارع يعقوب
املنصور و خالد بن الوليد رقم - 10
 40000مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.78497
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10يونيو  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد MEDINOV
 AFRICAمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
اقامة منصور اليعقوب شارع يعقوب
املنصور و خالد بن الوليد رقم - 10
 40000مراكش املغرب نتيجة ل :
حل شركة ناتج عن عدم قدرة على
االستتمار.
و حدد مقر التصفية ب اقامة
منصور اليعقوب شارع يعقوب
املنصور و خالد بن الوليد رقم - 10
 40000مراكش املغرب.
و عين:
BELGIOVINE
السيد(ة)
 ROGERو عنوانه(ا) فرنسا 4000
فرنسا فرنسا كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :اقامة منصور
اليعقوب شارع يعقوب املنصور و
خالد بن الوليد رقم 10
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  07يوليوز االبتدائية ببركان بتاريخ  28أكتوبر على الصالحيات املخولة لهم محل
 2022تحت رقم .575/202
املخابرة و محل تبليغ العقود و
 2022تحت رقم .137587
 581Iالوثائق املتعلقة بالتصفية - :
580I
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Immofid
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
JIYAR JAOUAD
TRANS
ABOULKHAIR
شتنبر  2022تحت رقم .838991
FATHI NEGOCE
YOUSSEF
582I
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
حل شركة
الشريك الوحيد
MOHAMED LAAGOUBI
JIYAR JAOUAD
حل شركة
OUEDGHIRI›S PHY CENTER
N°5 3EME ETAGE IMM N°86
Immofid
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
RUE SIDI AHMED ABERKANE
Rue 123 n 3 groupe i olfa hay
الشريك الوحيد
HAY DAKHLA BERKANE ،
hassani ، 20000، Casablanca
تأسيس شركة
63300، BERKANE MAROC
Casablanca
MOHAMED LAAGOUBI
 FATHI NEGOCEشركة ذات
ABOULKHAIR
1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN TRANS
املسؤولية املحدودة(في طور
 YOUSSEFشركة ذات مسؤلية ATLAS ، 30000، FES MAROC
التصفية)
محدودة ذات الشريك الوحيد(في OUEDGHIRI›S PHY CENTER
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بلوك
اإلجتماعي
مقرها
وعنوان
 10زنقة بني زناسن حي االندلس -
الشريك الوحيد
كودية  102زنقة  21رقم  28حي
 63300بركان املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل ;6
املحمدي  20000 -الدار البيضاء
حل شركة
 17تجزئة بريستيجيا حلبة السباق.
املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري
  30010فاس املغربحل شركة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
.7073
رقم التقييد في السجل التجاري
محدودة ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي .213383
رقم التقييد في السجل التجاري :
املؤرخ في  15شتنبر  2022تقرر حل
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
74159
شركة ذات املسؤولية املحدودة املؤرخ في  02شتنبر  2022تقرر
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 FATHI NEGOCEمبلغ رأسمالها حل شركة ذات مسؤلية محدودة
 16شتنبر  2022تم إعداد القانون
 100.000درهم وعنوان مقرها ذات الشريك الوحيد TRANS
اإلجتماعي رقم  10زنقة بني زناسن  ABOULKHAIR YOUSSEFمبلغ األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
حي االندلس  63300 -بركان املغرب رأسمالها  100.000درهم وعنوان محدودة ذات الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي بلوك كودية  102باملميزات التالية:
نتيجة ل  :عدم تحقيق هدف.
شكل الشركة  :شركة ذات
و حدد مقر التصفية ب رقم زنقة  21رقم  28حي املحمدي -
 20000الدار البيضاء املغرب نتيجة مسؤلية محدودة ذات الشريك
 10زنقة بني زناسن حي االندلس -
الوحيد.
ل  :خسائرمادية.
 63300بركان املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
و حدد مقر التصفية ب بلوك
و عين:
كودية  102زنقة  21رقم  28حي اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
السيد(ة) محند فتحي و عنوانه(ا) املحمدي  20000 -الدار البيضاء .OUEDGHIRI’S PHY CENTER
رقم  41زنقة تامزيرت حي االندلس
غرض الشركة بإيجاز  :مهنة
املغرب.
 63300بركان املغرب كمصفي (ة)
الترويض الطبي بالقطاع الخاص.
و عين:
للشركة.
عنوان املقر االجتماعي  :املحل ;6
السيد(ة) يوسف ابو الخير و
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة عنوانه(ا) تجزئة الضحى  2طابق  17تجزئة بريستيجيا حلبة السباق.
على الصالحيات املخولة لهم محل سفلي عمارة دال  7شقة  1سيدي  30010 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
املخابرة و محل تبليغ العقود و مومن  20000الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
الشركة  99 :سنة.
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :

الجريدة الرسمية
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة زينب ودغيري سعيدي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زينب ودغيري سعيدي
عنوانه(ا) مجمع السابل دور
مجموعة  15ع ب ط  1رقم 90000 4
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زينب ودغيري سعيدي
عنوانه(ا) مجمع السابل دور
مجموعة  15ع ب ط  1رقم 90000 4
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  12أكتوبر
 2022تحت رقم .5426
583I
ANNONCE B.O DCHEIRA

SALICE

إعالن متعدد القرارات

ANNONCE B.O DCHEIRA
رقم  26عمارة  80مشروع الدشيرة
الجديدة الدشيرة انزكان ،86360 ،
انزكان املغرب
« SALICEشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 44
زنقة  1000بلوك  2الحي املحمدي
 3760اكادير 80080 -اكاديراملغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.50769
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي - :تفويت السيد عامر املوعد
 167حصة اجتماعية لفائدة
السيد الحالوة امجد محمد رياض ،
تفويت السيدة كوثر امين  83حصة
اجتماعية لفائدة السيد الحالوة

امجد محمد رياض  ،تفويت السيد
نجاحي محمد  83حصة اجتماعية
لفائدة السيد الحالوة امجد محمد
رياض.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
 تحويل املقر االجتماعي للشركةالى العنوان التالي  :رقم  979الحي
الصناعي ايت ملول
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تمديد النشاط االجتماعي بزيادةالنشاط التالي  :استيراد املواد األولية
املتعلقة بصناعة مواد التجميل و
التنظيف
قرار رقم  :4الذي ينص على
مايلي- :استمرار السيدة كوثر امين
في منصبها كمسيرة الشركة و السيد
عامر املوعد كمساعدها في التسيير
ملدة غيرمحددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
رقم  44زنقة  1000بلوك  2الحي
املحمدي  3760اكادير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .119063
584I
SERVIAP

MDAD TRANSPORT
MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

SERVIAP
ق
رقم  1زاوية شارع طار بن زياد
بنسليمان  ،13000 ،بنسليمان
املغرب
MDAD TRANSPORT MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي LOT
MASSIRA FB 29 ETG 3 APPT
19 MOHAMMEDIA - 28830
املحمدية املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة

21263

رقم التقييد في السجل التجاري
.30185
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  15غشت  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
كحييل صوفيا كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 12
أكتوبر  2022تحت رقم .2003
585I
M.J.J CONSEILS SARL AU

STE PROJECT NEW
SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 3التجارة العامة..عنوان املقر االجتماعي  :دوار
العطاونة جماعة تمصلوحت الحوز
مراكش 40000 - .مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حدالزين عبدهللا 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حدالزين عبدهللا
عنوانه(ا) حدالزين عبدهللا 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حدالزين عبدهللا
عنوانه(ا) حدالزين عبدهللا 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .140808
586I

M.J.J CONSEILS SARL AU
مركزكماسة شيشاوة ،40000 ،
مراكش املغرب
STE PROJECT NEW SERVICES
 SARL AUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
العطاونة جماعة تمصلوحت الحوز
مراكش 40000 - .مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
malartci
محدودة ذات الشريك الوحيد
SOCIETE HOB AL KHEIR
رقم التقييد في السجل التجاري :
SARL
130151
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
 04أكتوبر  2022تم إعداد القانون
malartci
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد bd abdelkrim al khattabi imm
باملميزات التالية:
assalam 2eme etage BENI
شكل الشركة  :شركة ذات MELLAL ، 23000، BENI MELLAL
مسؤلية محدودة ذات الشريك
MAROC
الوحيد.
SOCIETE HOB AL KHEIR SARL
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
 PROJECT NEW SERVICES SARLوعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 9
بلوك  4حي جبلية الطابق االول بني
.AU
مالل  23000 -بني مالل املغرب
غرض الشركة بإيجاز  1- :تسيير
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الخدمات.
املحدودة
 2-مقاولة االشغال العامة والبناء.
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21264

رقم التقييد في السجل التجاري :
13315
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28شتنبر  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 HOB AL KHEIR SARL
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال أو
إنشاءات متنوعة (مقاول ).
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم 9
بلوك  4حي جبلية الطابق االول بني
مالل  23000 -بني مالل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الشرقي شكوري 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد املحجوب حميد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الشرقي شكوري عنوانه(ا)
شارع جنان طاهر اقامة املحمدية
الرقم  17بني مالل  23000بني مالل
املغرب.
السيد املحجوب حميد عنوانه(ا)
جنان طاهراقامة كمال الرقم  65بني
مالل  23000بني مالل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشرقي شكوري عنوانه(ا)
شارع جنان طاهر اقامة املحمدية
الرقم  17بني مالل  23000بني مالل
املغرب
السيد املحجوب حميد عنوانه(ا)
جنان طاهراقامة كمال الرقم  65بني
مالل  23000بني مالل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .1058
587I

AFRODITA

BRIQUETERIE NOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة

AFRODITA
17Avenue Prince Moulay
Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC
 BRIQUETERIE NOURشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي طريق
العوامة كلم  90000 - 5طنجة
املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.14847
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
اقتناء والتطوير واستغالل
االوظائف لصالحها أو لحساب الغير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .258901
588I
ste cofiguer sarl

STE ORIENTAL PLASTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE ORIENTAL PLASTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواراوالد
صالح هوارة اوالد رحو 35100 -
جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
2407
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
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املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.ORIENTAL PLASTIQUE
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
وانتاج البالستيك  -االستيراد
والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار اوالد
صالح هوارة اوالد رحو 35100 -
جرسيف املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد عصمان 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة امال عصمان 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد عصمان عنوانه(ا)
حي اوالد حموسة  35100جرسيف
املغرب.
السيدة امال عصمان عنوانه(ا)
حي اوالد حموسة  35100جرسيف
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عصمان عنوانه(ا)
حي اوالد حموسة  35100جرسيف
املغرب
السيدة امال عصمان عنوانه(ا)
حي اوالد حموسة  35100جرسيف
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .1416/2022
589I

BCNG

STE: AMINE KHALLAF
ARCHITECTS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
BD. ZERKTOUNI ,265
9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE
N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC
STE: AMINE KHALLAF
 ARCHITECTSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،265
شارع الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
 20050الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
559931
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE: :
.AMINE KHALLAF ARCHITECTS
غرض الشركة بإيجاز  :مهندس.
عنوان املقر االجتماعي ،265 :
شارع الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
 20050الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد أمين خالف :
 100.000,00حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
السيد محمد أمين خالف 1.000 :
بقيمة  100درهم.
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد أمين خالف
عنوانه(ا) تجزئة الحمد زنقة  9رقم
 6الحي الصناعي البرنو�صي 20050
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد أمين خالف
عنوانه(ا) تجزئة الحمد زنقة  9رقم
 6الحي الصناعي البرنو�صي 20050
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  -تحت
رقم .-
590I
centre d’affaires sicilia

SOCIETE KSOURAT
INDUSTRIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc
SOCIETE KSOURAT INDUSTRIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
االول  22بلوك  26بقعة  347اموني
اسفي  46000اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
13307
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 30شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOCIETE KSOURAT INDUSTRIE
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
مختلفة والبناء
االشغال الصناعية.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
االول  22بلوك  26بقعة  347اموني
اسفي  46000اسفي املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم اكسورات
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرحيم اكسورات
عنوانه(ا) دوار البعابشة العلكة
النويرات بلقصيري  46000اسفي
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحيم اكسورات
عنوانه(ا) دوار البعابشة العلكة
النويرات بلقصيري  46000اسفي
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .-
591I
auditeexpert

ALUKO CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

auditeexpert
n 5 Rue Ghassan Kanafani 6
eme etage fes n 5 Rue Ghassan
Kanafani 6 eme etage fes،
30000، Fes maroc
 ALUKO CONSULTINGشركة
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  13زنقة
عبد الكريم بنجلون اقامة اشرف
الطابق االول رقم  11فاس 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
74357
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ALUKO CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز  :خدمة
االستشارة والتعاقد من الباطن
للعمالة املؤهلة.
عنوان املقر االجتماعي  13 :زنقة
عبد الكريم بنجلون اقامة اشرف
الطابق االول رقم  11فاس 30000 -
فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نيكوالي هيليون عنوانه(ا)
 1371شارع سانت جوزيف شامبلي
كيبيك كندا جي  3ل كيبيك كندا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ويلير فرانك فريديريك
ايريك عنوانه(ا)  509شارغ بان دي
سيكرمونت سانت هيليركيبيك كندا 
جي  3ح كيبيك كندا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .5802
592I

21265
ripartners sarl

GHALIA ICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ripartners sarl
LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc
 GHALIA ICEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 1
املحل رقم  3حي سانية الجمرة طريق
املطار 46000 -اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
13271
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GHALIA ICE
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى.
عنوان املقر االجتماعي  :العمارة 1
املحل رقم  3حي سانية الجمرة طريق
املطار  46000 -اسفي املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن التاجموعتي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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21266

السيد حسن التاجموعتي
عنوانه(ا)  12زنقة كندي حي البالطو
م.ج  46000اسفي املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن التاجموعتي
عنوانه(ا)  12زنقة كندي حي البالطو
م.ج  46000اسفي املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  -تحت رقم .-
593I
مستامنة شامة

TRANSPORT BENGHARDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم  142الطابق االول
الناظور شارع املسيرة رقم 142
الطابق االول الناظور،62000 ،
الناظور املغرب
TRANSPORT BENGHARDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي
علي الفاضل بني انصارالناظور -
 62000الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
24807
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TRANSPORT BENGHARDA
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
االمتعة الوطني و الدولي
نقل البضائع لحساب الغير
الوطني و الدولي
التصديرو االستيراد.

عنوان املقراالجتماعي  :حي سيدي
علي الفاضل بني انصار الناظور -
 62000الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد املالك القال�شي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد بن غاردة يوسف 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد املالك القال�شي :
 50000بقيمة  100درهم.
السيد يوسف بن غاردة 50000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد املالك القال�شي
عنوانه(ا) حي لعرا�صي زنقة  112رقم
 25الناظور  62000الناظور املغرب.
السيد يوسف بن غاردة عنوانه(ا)
دواراحجاما ايكسان الناظور 62000
الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد املالك القال�شي
عنوانه(ا) حي لعرا�صي زنقة  112رقم
 25الناظور  62000الناظور املغرب
السيد يوسف بن غاردة عنوانه(ا)
دواراحجاما ايكسان الناظور 62000
الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 14
أكتوبر  2022تحت رقم .4569
594I
CAPRIM SERVICE

الحلم العقاري

إعالن متعدد القرارات

CAPRIM SERVICE
RUE URUGUAY ETAGE 3 N° 10
، 90000، TANGER MAROC
الحلم العقاري «شركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 9 :شارع
اندلسية إقامة البشرى مابين
الطابقين رقم  - - 2طنجة املغرب.
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«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.72721
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  02غشت 2019
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم االول :الذي ينص على
مايلي :اصبح السيد محمد ابن يعيش
و السيد الشافعي الشعرة مسيرين
مشتركين للشركة
قرار رقم التاني :الذي ينص على
مايلي :التوقيع اصبح مشترك بنسبة
للمسيرين املشتركين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :اصبح السيد محمد ابن يعيش
و السيد الشافعي الشعرة مسيرين
مشتركين للشركة وايضا التوقيع
اصبح مشترك بنسبة لكليهما.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  12شتنبر
 2019تحت رقم .5917
595I
FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE AIT MHAMMED
TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم  20الطابق االول
الشقة  1الرشيدية ص ب ، 188
 ،52000الرشيدية املغرب
SOCIETE AIT MHAMMED
 TRAVAUX DIVERSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ابن تشافين مركزبوذنيب 52000 -
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2021/14847
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08مارس  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
SOCIETE AIT MHAMMED
.TRAVAUX DIVERS
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
مختلفة
نقل البضائع
تجلرة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
ابن تشافين مركز بوذنيب 52000 -
الرشيدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حزبان امحمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حزبان امحمد عنوانه(ا)
الزنقة  07حي املسيرة بوذنيب 52000
الرشيدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حزبان امحمد عنوانه(ا)
الزنقة  07حي املسيرة بوذنيب 52000
الرشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  -تحت
رقم .-
596I
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عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
الطبيعيون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 16شتنبر  2022أعطى السيد(ة)
الحسن أموهن الحامل (ة) للبطاقة
الوطنية رقم  JB95814املسجل
بالسجل التجاري  405534باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء حق التسيير
الحر لألصل التجاري الكائن ب
الدارالبيضاء ،سيدي معروف ،3
زنقة ،1 :الرقم 32Bis - 00000 :الدار
البيضاء املغرب للسيد(ة) حسن
اندجار الحامل (ة) للبطاقة الوطنية
رقم  N188339ملدة  3سنة تبتدئ
من  15شتنبر  2022و تنتهي في 15
شتنبر  2025مقابل مبلغ شهري
 4.000درهم.
597I
MOORE CASABLANCA

 3ت دفلبمنت مغرب
شركة املحاصة
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
ORIGIN OFFICE OASIS 78
BIS RUE DES PAPILLONS
EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC
 3ت دفلبمنت مغرب شركة
املحاصة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
زليخة نصري عمارة ميكا بزنس سنتر
الطابق  5الشقة  25سيدي معروف
  20190الدارالبيضاء املغربتأسيس شركة املحاصة
رقم التقييد في السجل التجاري :
559923
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 07
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة املحاصة باملميزات
التالية:
شكل الشركة  :شركة املحاصة.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  3 :ت
دفلبمنت مغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :تعهيد
الخدمات اإلدارية واملحاسبية
وخدمات اإلدارة املالية للشركات
األجنبية.
االستعانة بمصادر خارجية
لخدمات إدارة املوارد البشرية
للشركات األجنبية.
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  :شارع
زليخة نصري عمارة ميكا بزنس سنتر
الطابق  5الشقة  25سيدي معروف -
 20190الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة  3ت دفلبمنت 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة  3ت دفلبمنت عنوانه(ا)
 34د زنقة ميكل فرداي 37170
شمبري لي تور فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد  3ت دفلبمنت عنوانه(ا)
 34د زنقة ميكل فرداي 37170
شمبري لي تور فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .843360
598I

21267

JAD BUSINESS & WORKSHOP

BV INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الشركة  Dar Lahlou : 900حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة  YSFCAPعنوانه(ا)
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب.
الشركة  Dar Lahlouعنوانه(ا)
الدار البيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد يوسف لحلو
عنوانه(ا) كاليفورنيا  20000الدار
البيضاء املغرب
السيد محمد علي لحلو عنوانه(ا)
كاليفورنيا  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أكتوبر  2022تحت رقم .841793
599I

JAD BUSINESS & WORKSHOP
RES AL HOUDA RUE
MOHAMED BALFREJ GH
2 IMM 90 ETG 3 APT 15
SIDI MOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 BV INVESTشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46زنقة
الزرقطوني الطابق التالت -شقة
رقم - 6الدارالبيضاء  20900 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
558745
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
MARCHICA CONSEIL
شكل الشركة  :شركة ذات
SARDI AGRO
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BV :
تعيين مسيرجديد للشركة
.INVEST
MARCHICA CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز - :اإلنعاش
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
العقاري بجميع أشكاله
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
 شراء  ،بيع  ،تجهيز  ،تقسيماملغرب
وتجزئة قطع األرا�ضي
 بناء  ،بيع  ،كراء جميع العقارات  SARDI AGROشركة ذات مسؤليةمحدودة ذات الشريك الوحيد
سواء مستخدمة للتجارة أوالسكن أو
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارافرا,
جميع االستعمال املهنية.
بني بويفرور ،قلعية  ،الناطور -
عنوان املقر االجتماعي  46 :زنقة
 .62672الناظور املغرب.
الزرقطوني الطابق التالت -شقة
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم - 6الدار البيضاء  20900 -الدار
رقم التقييد في السجل التجاري
البيضاء املغرب.
.22423
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 10.000 :املؤرخ في  05شتنبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة  YSFCAP : 100حصة بوحمارة اسامة كمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
بقيمة  100درهم للحصة.

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  19شتنبر
 2022تحت رقم .4396
600I
MARCHICA CONSEIL

SARDI AGRO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرنشاط الشركة

MARCHICA CONSEIL
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
املغرب
 SARDI AGROشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي دوارافرا,
بني بويفرور ،قلعية  ،الناطور -
 .62672الناظور املغرب.
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.22423
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05شتنبر  2022تم تغيير
نشاط الشركة من « .1تاجراألسمدة.
 .2تربية الحيوانات الحية واالتجار
بها.
 .3زراعة وتجارة الخضروات» إلى
« .1االنعاش العقاري
 .2تربية الحيوانات الحية واالتجار
بها.
 .3زراعة وتجارة الخضروات».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  19شتنبر
 2022تحت رقم .4396
601I
MARCHICA CONSEIL

KEMO MEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MARCHICA CONSEIL
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
املغرب

 KEMO MEDIAشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارافرا,
بني بويفرور ،قلعية  ،الناطور -
 .62672الناظور املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.22363
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15غشت  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 KEMO MEDIAمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي دوار افرا ,بني بويفرور،
قلعية  ،الناطور  .62672 -الناظور
املغرب نتيجة ل  :حل الشركة لوجود
صعوبات مالية في تنفيذ املشروع.
و حدد مقر التصفية ب دوار
افرا ,بني بويفرور ،قلعية  ،الناطور -
 .62672الناظور املغرب.
و عين:
السيد(ة) زهير كطار و عنوانه(ا)
حي جعدار ازغنغان الناظور .62672
الناظور 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  20شتنبر
 2022تحت رقم .4415
602I
MARCHICA CONSEIL

NADORSKY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MARCHICA CONSEIL
 ، 44شارع طوكيو ،الطابق  ،1شقة
 ،1الناظور ،62000 ، .الناظور
املغرب
 NADORSKYشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارافرا,
بني بويفرور ،قلعية  ،الناطور -
 .62672الناظور املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.19589
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15غشت  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 NADORSKYمبلغ رأسمالها
 1.000.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي دوار افرا ,بني بويفرور،
قلعية  ،الناطور  .62672 -الناظور
املغرب نتيجة ل  :وجود صعوبات
قانونية من اجل الحصول على
الرخصة.
و حدد مقر التصفية ب دوار
افرا ,بني بويفرور ،قلعية  ،الناطور -
 .62672الناظور املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد املنصوري و
عنوانه(ا) دوار افرا ,بني بويفرور،
قلعية  ،الناطور  .62672الناظور
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  20شتنبر
 2022تحت رقم .4416
603I
FISCALITY CONSULTING CENTER

DARAI EVENTS
إعالن متعدد القرارات

FISCALITY CONSULTING
CENTER
AV PRINCE MY ABDELLAH
AHLAM B IMM 38 3EME
ETAGE APPT 13 MARRAKECH
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc
« DARAI EVENTSشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي :املكتب
 14اقامة فجوة شارع الحسن
التاني طريق الصويرة جليزمراكش -
 40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.125389
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم - 1بيع األسهم :الذي
ينص على مايلي :قام السيد يونس
درعي ببيع ألف ( )1000سهم يملكه
في الشركة لصالح السيدة زكية ابراو.
قرار رقم 2-استقالة مسير  :الذي
ينص على مايلي :السيد يونس درعي
مغربي الجنسية  ،رقم EE232328
مواليد  04/06/2084بمراكش ،
مقيم بدوار الكدية بولغرايب رقم
 783بمراكش يقرر االستقالة من
منصب املدير.
قرار رقم  3-تعيين مسيرة واحدة :
الذي ينص على مايلي :السيدة زكية
ابراو مغربية الجنسية حاملة بطاقة
الهوية الوطنية رقم ، EE580368
ولدت في 14/08/1992بتارودانت
،مقيمة في مراكش دوار الكدية رقم
 ،783تم تعيينها كمسيرة منفردة
للشركة لفترة غيرمحدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املساهمة ورأس املال  :رأس مال
الشركة مائة ألف درهم تعود ملكيته
للسيدة زكية ابراو.
بند رقم  :43الذي ينص على
مايلي :استقالة املسير القديم السيد
يونس درعي.
بند رقم  :43الذي ينص على
مايلي :التسيير :تدار الشركة من قبل
السيدة زكية ابراو لفترة غيرمحدودة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .140878
604I
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AUFIDEX CONSEILS

NAMSA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

AUFIDEX CONSEILS
APPT 8 IMM 2 LOT RATMA
3eme ETAGE AV. ALLAL EL
FASSI MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC
 NAMSAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :املحل
 E15مجمع ابن تاشفين شارع موالي
عبد هللا  40000 -مراكش املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.100545
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  31غشت  2022تقرر
حل  NAMSAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي املحل  E15مجمع
ابن تاشفين شارع موالي عبد هللا
  40000مراكش املغرب نتيجةلتوقف النشاط.
و عين:
السيد(ة) صالح الدين كنوني و
عنوانه(ا) تجزئة رياض السالم رقم
 203طريق البيضاء  40000مراكش
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  31غشت  2022وفي املحل
 E15مجمع ابن تاشفين شارع موالي
عبد هللا  40000 -مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  07أكتوبر
 2022تحت رقم .140170
605I
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EXPACT PARTNERS
السيد هشام مخلوف عنوانه(ا)
E2J CONSULTING
 126طريق شانتيفردريكس  4نطاق
شركة ذات املسؤولية املحدودة
سيما  13100لو ثولونيه فرنسا.
تأسيس شركة
الشركة  JCHR SARLعنوانه(ا)
EXPACT PARTNERS
 44شارع الكابتن الجيز الحي الرابع
 BOULEVARD ANFA, 4ème 201عشر  13014مرسيليا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ETAGE, RACINE CASABLANCA ،
 20000، CASABLANCA Marocومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام مخلوف عنوانه(ا)
 E2J CONSULTINGشركة ذات
 126طريق شانتيفردريكس  4نطاق
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  131شارع سيما  13100لو ثولونيه فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
انفا إقامة أزورمكتب رقم 11B -
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
 20000الدارالبيضاء املغرب
أكتوبر  2022تحت رقم .34441
تأسيس شركة ذات املسؤولية
606I
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
FAEC SARL
559191
SOCIETE NEGOCE
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 19
INDUSTRIE MULTIشتنبر  2022تم إعداد القانون
SERVICES
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
حل شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
FAEC SARL
املسؤولية املحدودة.
رقم  12شارع الحسن التاني م.ح ،
تسمية الشركة متبوعة عند
 ،30000فاس املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها E2J :
SOCIETE NEGOCE INDUSTRIE
.CONSULTING
 MULTI-SERVICESشركة ذات
غرض الشركة بإيجاز :
املسؤولية املحدودة(في طور
الدراسات
االستشارات,إنجاز
التصفية)
االقتصادية والتقنية قبل العمليات وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 47
العقارية وجميع األعمال في املقاوالت زنقة طورينو طريق صفرو تجزئة
عامة.
الوفاء  2ط  30000 - 2فاس
عنوان املقر االجتماعي 131 :
املغرب.
شارع انفا إقامة أزورمكتب رقم 11B
حل شركة
 - 20000الدارالبيضاء املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري
املدة التي تأسست من أجلها
.51193
الشركة  99 :سنة.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رأسمال
مبلغ
الشركة :املؤرخ في  27شتنبر  2019تقرر حل
 400.000,00درهم ،مقسم كالتالي :شركة ذات املسؤولية املحدودة
السيد هشام مخلوف SOCIETE NEGOCE INDUSTRIE 2.400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
 MULTI-SERVICESمبلغ رأسمالها
الشركة  100.000 JCHR SARL : 1.600درهم وعنوان مقرها
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
اإلجتماعي رقم  47زنقة طورينوطريق
األسماء الشخصية والعائلية صفرو تجزئة الوفاء  2ط 30000 - 2
فاس املغرب نتيجة ل  :قرارالشركاء.
وصفات ومواطن الشركاء :

21269

و حدد مقر التصفية ب رقم 47
زنقة طورينو طريق صفرو تجزئة
الوفاء  2ط  30000 - 2فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) اسماعيل القزباني و
عنوانه(ا)  47زنقة طورينو تجزئة
الوفاء  2طريق صفرو  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  15أكتوبر
 2019تحت رقم .3300
607I
شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

RADICAL TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

شيشا سعيد محاسب معتمد
بالرشيدية
 57زنقة موالي عبد هللا بن علي
الواد لحمرالرشيدية الرشيدية،
 ،52000الرشيدية الرشيدية
 RADICAL TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
الجبيل بني امحمد سجلماسة
الريصاني  52450 -الريصاني
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.14423
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 RADICAL TRANSمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي قصر الجبيل بني امحمد
سجلماسة الريصاني 52450 -
الريصاني املغرب نتيجة ل  :رفض
البنك تمويل املشروع في اطار برنامج
(انطالقة) .

الجريدة الرسمية
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و حدد مقر التصفية ب قصر
الجبيل بني امحمد سجلماسة
الريصاني  52450 -الريصاني املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الحق الدري�سي و
عنوانه(ا) الرقم  18تجزئة العمالة
الرشيدية  52000الرشيدية املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :قصرالجبيل بني
امحمد سجلماسة الريصاني
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  13يونيو
 2022تحت رقم .743
608I

و حدد مقر التصفية ب قصر
البالغمة اوفوس الريشدية 52053 -
الرشيدية املغرب.
و عين:
السيد(ة) خديجة اوالديش
و عنوانه(ا)  793تجزئة بوتاملين
الرشيدية  52000الرشيدية املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :قصر
البالغمة اوفوس الريشدية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 14
شتنبر  2022تحت رقم .833
609I

شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

MOORISH

GITE TADARTE

YANIWEB SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

شيشا سعيد محاسب معتمد
بالرشيدية
 57زنقة موالي عبد هللا بن علي
الواد لحمرالرشيدية الرشيدية،
 ،52000الرشيدية الرشيدية
 GITE TADARTEشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
البالغمة اوفوس الريشدية 52053 -
الرشيدية املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11263
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة GITE
 TADARTEمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
قصر البالغمة اوفوس الريشدية -
 52053الرشيدية املغرب نتيجة ل :
عدم االستجابة لقرض بنكي في اطار
برنامج انطالقة.

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
 39شارع اللة الياقوت الطابق 5
الشقة د  39شارع اللة الياقوت
الطابق  5الشقة د ،20000 ،الدار
البيضاء املغرب
 YANIWEB SARL AUشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61شارع
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز
التجاري الرياض رقم 85ا لطابق
الثاني البيضاء الدارالبيضاء
 20610الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
559755
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.YANIWEB SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :البرمجة
واالستشارات وأنشطة الكمبيوتر
األخرى.
عنوان املقر االجتماعي  61 :شارع
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز
التجاري الرياض رقم 85ا لطابق
الثاني البيضاء الدارالبيضاء 20610
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة20.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعد ودي  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعد ودي عنوانه(ا) زنقة
زينب اسحاق و زاوية ابي سراح عمارة
 1شقة  4الفيليت الدارالبيضاء
 20320الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعد ودي عنوانه(ا) زنقة
زينب اسحاق و زاوية ابي سراح عمارة
 1شقة  4الفيليت الدارالبيضاء
 20320الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أكتوبر  2022تحت رقم .843150
610I
FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

SOUBASA NOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU
AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC
 SOUBASA NOURشركة ذات

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة باب
سبتة شارع العلويين رقم القطعة
االرضية املبنية 93100 - 1230
الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
32371
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOUBASA NOUR
غرض الشركة بإيجاز  :حمام ،
سبا  ،مركزالعناية و التجميل
.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
باب سبتة شارع العلويين رقم
القطعة االرضية املبنية - 1230
 93100الفنيدق املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سمية وعلي سالم
عنوانه(ا) اسبانيا  28087مالقا
اسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد جلد عنوانه(ا)
اسبانيا ميخاس  28087مالقا
اسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .2170
611I

الجريدة الرسمية
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وكيل أعمال

CHRAOUI BUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

وكيل أعمال
 11زنقة الوداية حي املغرب الجديد
برشيد ،26100 ،برشيد املغرب
 CHRAOUI BUSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  73شارع
ابراهيم الروداني االطابق السفلي
حي الزهراء برشيد  26100برشيد
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.14655
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12شتنبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
الفزازي أمينة كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  20أكتوبر
 2022تحت رقم .1062
612I

رقم التقييد في السجل التجاري
.14566
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) امينة الفزازي
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) امينة
الفزازي بتاريخ  12شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  20أكتوبر
 2022تحت رقم .1062
613I
املركزاملراك�شي لإلرشاد

ساشا 37

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

املركزاملراك�شي لإلرشاد
شقة رقم  ٩مدخل أ عمارة أنس
ماجوريل شارع موالي عبد هللا ،0 ،
مراكش املغرب
ساشا  37شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :دوار
سيدي بوزيد جماعة تامصلوحت
دائرة تاحناوت إقليم الحوز -
 40000مراكش املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
وكيل أعمال
.71385
CHRAOUI BUS
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املؤرخ في  31غشت  2022تقرر حل
الشريك الوحيد
ساشا  37شركة ذات املسؤولية
تفويت حصص
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000,00
وكيل أعمال
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
 11زنقة الوداية حي املغرب الجديد
سيدي بوزيد جماعة تامصلوحت
برشيد ،26100 ،برشيد املغرب
دائرة تاحناوت إقليم الحوز 40000 -
 CHRAOUI BUSشركة ذات
مراكش املغرب نتيجة ل -توقف
مسؤلية محدودة ذات الشريك
النشاط التجاري للشركة.
الوحيد
و عين:
وعنوان مقرها اإلجتماعي  73شارع
السيد(ة) ساندرين غوتيلو و
ابراهيم الروداني الطابق السفلي حي عنوانه(ا) شارع سامويل مورس
الزهراء  26100برشيد املغرب.
 37170شامبراي لي تورس فرنسا
تفويت حصص
كمصفي (ة) للشركة.

21271

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  31غشت  2022وفي دوار
سيدي بوزيد جماعة تامصلوحت
دائرة تاحناوت إقليم الحوز 40000 -
مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .140818
614I
SOCIETE FIDAV SARL

STE PROPHYTO HAKAM
SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة  13شقة 3
املدينة الجديدة  ،50000 ،مكناس
املغرب
STE PROPHYTO HAKAM SARL
 AUشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي II 1.3
املنطقة الصناعية أكروبوليس
سيدي سليمان مول الكيفان -
 50000مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.40021
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16شتنبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.200.000درهم»  أي من
« 800.000درهم»  إلى «2.000.000
درهم»  عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .3977
615I

nador conseil sarl au

MOBSSETOUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

nador conseil sarl au
res gourougou b1 av des far ،
62000، nador maroc
 MOBSSETOURشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
السعادة الدريوش الطابق االول حي
السعادة الدريوش الطابق االول
 62253الناظور املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.18283
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  22غشت  2022تقرر
حل  MOBSSETOURشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
السعادة الدريوش الطابق االول
حي السعادة الدريوش الطابق االول
 62253الناظور املغرب نتيجة لحل
مبكرللشركة.
و عين:
السيد(ة) مو�سى قالح و عنوانه(ا)
حي اوالد مو�سى اوالد سالم 62253
الدريوش املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  22غشت  2022وفي حي
السعادة الدريوش الطابق االول
حي السعادة الدريوش الطابق االول
 62253الدريوش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .4662
616I

الجريدة الرسمية
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nador conseil sarl au

NADOR-CONSEIL
إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au
res gourougou b1 av des far ،
62000، nador maroc
« NADOR-CONSEILشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :اقامة
كوروكو ب 1شارع الجيش امللكي
اقامة كوروكو ب 1شارع الجيش
امللكي  62000الناظور املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.4569
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  20أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :باعت السيدة واعلي فاتحة
 100حصة من حصصها في الشركة
للسيدة البوحساني ماجدة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
قبول استقال السيد البوحساني
نورالدين من منصب تسيير الشركة
و تعيين السيدة ماجدة البوحساني
مسيرة جديدة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحيين النظام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغيير النظام القانوني للشركة من
شركة محدودة املسؤولية بشريك
وحيد الى شركة محدودة املسؤولية
بند رقم  6و  : 7الذي ينص على
مايلي :راسمال الشركة 100000
درهم مقسمة ل  1000حصة
اجتماعية من قيمة  100درهم
للحصة  ،تملك السيدة واعلي
فاتحة  900حصة و تملك السيدة
البوحساني ماجدة  100حصة
بند رقم  :13الذي ينص على مايلي:
تسير الشركة من قبل السيدتين
ماجدة البوحساني و فاتحة واعلي

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .4648
617I
ALALI AUDIT ET CONSEIL

ARKIO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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لحلو عمارة  11رقم  3بني يخلف -
 28800املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مروان مبشور  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد مبشور  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مروان مبشور عنوانه(ا)
إقامة لحلو عمارة  11رقم  3بني
يخلف  28800املحمدية املغرب.
السيد محمد مبشور عنوانه(ا)
تجزئة النهضة رقم 28800 476
املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مروان مبشور عنوانه(ا)
إقامة لحلو عمارة  11رقم  3بني
يخلف  28800املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .2146
618I

ALALI AUDIT ET CONSEIL
PLACE MOHAMMED V
RESIDENCE DU CENTRE
IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE
، 28800، MOHAMMEDIA
MAROC
 ARKIOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة لحلو
عمارة  11رقم  3بني يخلف 28800 -
املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
31741
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
BCNG
املسؤولية املحدودة.
STE: LUKAVE TRAVAUX
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
.ARKIO
تأسيس شركة
غرض الشركة بإيجاز  :إنشاء
BCNG
وإنتاج وتصنيع وشراء وبيع جميع
BD. ZERKTOUNI ,265
األثاث واألشياء املنقولة واألشياء
9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
الخشبية املختلفة وغيرها من
ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE
الدعامات واملواد ؛ التجارة واالستيراد
والتصدير والبيع بالجملة وشبه N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC
الجملة عبر اإلنترنت والتجزئة لجميع
املنتجات واملواد بما في ذلك األثاث  STE: LUKAVE TRAVAUXشركة
واألشياء الزخرفية واإلكسسوارات ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
واملفروشات والديكور والتجهيزات
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،265
وجميع خدمات التصنيع واملشورة
والدراسات املتعلقة بغرض الشركة ..شارع الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
 20050الدارالبيضاء املغرب
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
559935
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE: :
.LUKAVE TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
مختلفة في البناء.
عنوان املقر االجتماعي ،265 :
شارع الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
 20050الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يحيى اوسعد :
 100.000,00حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
السيد يحيى اوسعد 1.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يحيى اوسعد عنوانه(ا)
تجزئة حافظ اخير رقم  56سيدي
معروف  20050الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يحيى اوسعد عنوانه(ا)
تجزئة حافظ اخير رقم  56سيدي
معروف  20050الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .-
619I

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16
BCNG

STE: ORAKLE TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BCNG
BD. ZERKTOUNI ,265
9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE
N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC
 STE: ORAKLE TRAVAUXشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،265
شارع الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
 20050الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
559933
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أكتوبر  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: :
.ORAKLE TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
مختلفة في البناء.
عنوان املقر االجتماعي ،265 :
شارع الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
 20050الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الغازي 50.000,00 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد مروان فاطن 50.000,00 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد الغازي  500 :بقيمة
 100درهم.
السيد مروان فاطن  500 :بقيمة
 100درهم.

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الغازي عنوانه(ا)
تجزئة النور رقم  20050 207برشيد
املغرب.
السيد مروان فاطن عنوانه(ا)
تجزئة اوبريان شارع طاح فيال 1120
عين الشق  20050الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الغازي عنوانه(ا)
تجزئة النور رقم  20050 207برشيد
املغرب
السيد مروان فاطن عنوانه(ا)
تجزئة اوبريان شارع طاح فيال 1120
عين الشق  20050الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .843331
620I
HIDA SERVICE TAROUDANT

GLOBAL CONSTAGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

HIDA SERVICE TAROUDANT
BP 979 IMM LAAYADI
AV HASSAN II MHAITA
TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC
 GLOBAL CONSTAGRIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :ب دوار
السميرة فم زكيد  84000 -طاطا
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.493
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تقرر حل
 GLOBAL CONSTAGRIشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي ب دوار السميرة فم زكيد -

21273

 84000طاطا املغرب نتيجة لصعوبة
الشركة في العثور على عقود العمل.
و عين:
السيد(ة) الحسن أوالد بن عبو
و عنوانه(ا) فم زكيد  84000طاطا
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  17أكتوبر  2022وفي دوار
السميرة فم زكيد  84000 -طاطا
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .195/2022
621I
BEMACOM

فريدوم برو

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BEMACOM
BD FOUARAT IMM 3 ETAGE 3
APPT N° 7 HAY MOHAMMADI
، 20570، CASABLANCA
MAROC
فريدوم برو شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  01شارع
الغوطة تجزئة اليسامين ن ب110
سيدي مومن  20402 -لدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
559547
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :فريدوم
برو.
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  01 :شارع

الغوطة تجزئة اليسامين ن ب110
سيدي مومن  20402 -لدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمرالقصدي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد أحمد القصدي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر القصدي عنوانه(ا)
حي انكريط زنقة  42رقم  13عين
الشق  20470الدارالبيضاء املغرب.
السيد أحمد القصدي عنوانه(ا)
حي العمارية زنقة  30رقم  159عين
الشق  20470الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر القصدي عنوانه(ا)
حي انكريط زنقة  42رقم  13عين
الشق  20470الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .842882
622I
مكتب الدراسات القانونية والجبائية

AIR BLAST

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
 AIR BLASTشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 23
املنطقة الصناعية حد السوالم -
 26100برشيد املغرب

21274

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
17215
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AIR :
.BLAST
غرض الشركة بإيجاز  :انشاء
وتركيب مراوح ومكيفات.
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم 23
املنطقة الصناعية حد السوالم -
 26100برشيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
Fabrizio
Paolo
السيد
 LAPERNA : 1.000حصة بقيمة
 100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
Fabrizio
Paolo
السيد
 LAPERNAعنوانه(ا)  ،28زنقة
داكس  20290الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
Fabrizio
Paolo
السيد
 LAPERNAعنوانه(ا)  ،28زنقة
داكس  20290الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .1105
623I
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 » )MARKETING (SARL AUبتاريخ
 30شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .140840
625I

CENTRALE DE L’HABITAT
السيد زهير عبد املجيد عنوانه(ا)
 CENTRALE DE L›HABITATغولف سيتي فيال رقم  93املدينة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الخضراء بوسكورة 27182
الدارالبيضاء املغرب.
تأسيس شركة
السيد حليم عبد املجيد
CENTRALE DE L›HABITAT
عنوانه(ا) غولف سيتي فيال رقم 303
 13زنقة أحمد املجاطي اقامة
املدينة الخضراء بوسكورة 27182
االلب الطابق  1شقة رقم 8
FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
الدارالبيضاء املغرب.
معاريف الدارالبيضاء،20370 ،
األسماء الشخصية والعائلية سيف اكاديمي درايفين سكول
الدارالبيضاء املغرب
 CENTRALE DE L›HABITATشركة ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد زهير عبد املجيد عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  13زنقة غولف سيتي فيال رقم  93املدينة
تأسيس شركة
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق الخضراء بوسكورة FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU 27182
الدارالبيضاء املغرب
IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 1شقة رقم  8معاريف 20370 -
السيد حليم عبد املجيد BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
الدارالبيضاء املغرب
عنوانه(ا) غولف سيتي فيال رقم N°05 ATLAS FES ، 30000، FES 303
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املدينة الخضراء بوسكورة 27182
MAROC
املحدودة
الدارالبيضاء املغرب
سيف اكاديمي درايفين سكول شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اإليداع القانوني باملحكمة ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
559871
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في أكتوبر  2022تحت رقم .843351
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
 05أكتوبر  2022تم إعداد القانون
 624Iبالقرب من مسجد ابو بكرالصديق
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
عين الشكاك املركزصفرو 40600 -
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
املحدودة باملميزات التالية:
صفرو املغرب
LES CLES DU SAHARA
شكل الشركة  :شركة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املسؤولية املحدودة.
محدودة ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص
تسمية الشركة متبوعة عند
رقم التقييد في السجل التجاري :
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ATRIUM AUDIT ET CONSEIL :
3885
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
.CENTRALE DE L’HABITAT
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
غرض الشركة بإيجاز  :منعش  ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
 LES CLES DU SAHARAشركة
عقاري ،أشغال مختلفة.
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
ذات املسؤولية املحدودة
عنوان املقر االجتماعي  13 :زنقة وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع محدودة ذات الشريك الوحيد
احمد املجاطي إقامة األلب الطابق موريتانيا صندوق البريد  - 2609باملميزات التالية:
 1شقة رقم  8معاريف 20370 -
شكل الشركة  :شركة ذات
 40000مراكش املغرب.
الدارالبيضاء املغرب.
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تفويت حصص
املدة التي تأسست من أجلها
الوحيد.
رقم التقييد في السجل التجاري
الشركة  99 :سنة.
تسمية الشركة متبوعة عند
.126073
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :سيف
درهم ،مقسم كالتالي:
املؤرخ في  30شتنبر  2022تمت اكاديمي درايفين سكول.
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة
السيد زهير عبد املجيد  500 :املصادقة على :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
تفويت السيد (ة) شركة «  تعليم السياقة.
عنوان املقر االجتماعي  :املحل
السيد حليم عبد املجيد AGRITMAR IL LTD » 650 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
حصة اجتماعية من أصل  650بالقرب من مسجد ابو بكر الصديق
األسماء الشخصية والعائلية حصة لفائدة السيد (ة) شركة عين الشكاك املركز صفرو 40600 -
وصفات ومواطن الشركاء :
«  MOROCCO TRADE ANDصفرو املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف وعدة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف وعدة عنوانه(ا)
 121زنقة  4حفرة بنسليمان ظهر
الخميس فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف وعدة عنوانه(ا)
 121زنقة  4حفرة بنسليمان ظهر
الخميس فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .343
626I
مكتب الدراسات القانونية والجبائية

ACT EDUCATION
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات القانونية
والجبائية
 ،63شارع الكورنيش العمارة ب
الطابق  ،20000 ، 5الدارالبيضاء
املغرب
« ACT EDUCATIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي،322 :
شارع الزرقطوني،بوركون 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.551.769
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1-الذي ينص على
مايلي :إضافة عالمة تجارية «  ACT
» EDUK PLUS
قرار رقم  :2-الذي ينص على
مايلي :استقالة املسيرة السيدة
ليلى الشناوي واالحتفاظ بالسيدة
خديجة ابوهاشم العلمي مسيرة

وحيدة للشركة
قرار رقم  :3-الذي ينص على
مايلي :تحيين القانون األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1-الذي ينص على مايلي:
إضافة عالمة تجارية
بند رقم  :2-الذي ينص على مايلي:
إستقالة مسيرة
بند رقم  :3-الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .843967
627I
comptajouari

CAFE AIT MANSOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

comptajouari
AV ADMI RES DAY APPT 12
BENI MELLAL AV ADMI RES
DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc
 CAFE AIT MANSOURشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  40شارع
ابو الذهبي محل الطابق االر�ضي
الرميلة  23000 -بني مالل املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.8021
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 CAFE AIT MANSOURمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  40شارع ابو الذهبي
محل الطابق االر�ضي الرميلة -
 23000بني مالل املغرب نتيجة ل  :ال
يوجد اي مدخول يذكر.
و حدد مقر التصفية ب  40شارع
ابو الذهبي محل الطابق االر�ضي
الرميلة  23000 -بني مالل املغرب.

و عين:
السيد(ة) محمد ذهباني و
عنوانه(ا) دوارأوالد اسعيد اهل املربع
الفقيه بن صالح  23203الفقيه بن
صالح املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) عبد العزيز ذهباني و
عنوانه(ا) دوارأوالد اسعيد اهل املربع
الفقيه بن صالح  23203الفقيه بن
صالح املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) عبد العالي ذهباني و
عنوانه(ا) دوارأوالد اسعيد اهل املربع
الفقيه بن صالح  23203الفقيه 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
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .1056
628I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ANOUAR RABAT TOUR
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
« ANOUAR RABAT TOURشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :سيدي
بوناغة بالطو الكيك مساحة 100
 m2اوزكيتة تحناوت 40000 -
مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.101847
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع جميع الحصص االجتماعية (
 750حصة اجتماعية) التي يمتلكها
السيد رشيد حسني في شركة
)ANOUAR RABAT TOUR (SARL
لفائدة السيد Guillaume Christian
.Pierre CHARBONNEL

21275

قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة من
)ANOUAR RABAT TOUR (SARL
الى ANOUAR RABAT TOUR
(SARL AU
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل املواد  7, 6, 2, 1و
تحديث النظام االسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .140887
629I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ZAJKOM

إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
« ZAJKOMشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 111
الحي الصناعي سيدي غانم 40000 -
مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.60781
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع بعض الحصص االجتماعية
( 49.500حصة اجتماعية) التي
يمتلكها السيد سعد الشجعي في
شركة «  )ZAJKOM (SARL AU
»  لفائدة الشركة «  ATAWHID
» )HOLDING (SARL AU
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تغيير الشكل القانوني الشركة
من (  » ZAJKOM (SARL AUإلى « 
» )ZAJKOM (SARL
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:

الجريدة الرسمية

21276

بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل املواد 7 ,6 ,3 ,1
و تحديث النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .140888
630I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TINE ET ZAYTOUN
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
« TINE ET ZAYTOUNشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 111
الحي الصناعي سيدي غانم مكتب
الطابق األول  40000 -مراكش
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.81607
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع بعض الحصص االجتماعية
( 990حصة اجتماعية) التي يمتلكها
السيد سعد الشجعي في شركة
« TINE ET ZAYTOUN (SARL
  » )AUلفائدة شركة «  ATAWHID
.» )HOLDING (SARL AU
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة من « 
» )TINE ET ZAYTOUN (SARL AU
إلى « )TINE ET ZAYTOUN (SARL
».
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الذي ينص على مايلي املوافقة على
تعديل املواد  7 ,6 ,3 ,1و تحديث
النظام األسا�سي للشركة
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السيد محمد محي عنوانه(ا) ايت
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر لحسن فرياطة تاكزيرت القصيبة
إعالن متعدد القرارات
 2022تحت رقم .140886
 23000بني مالل املغرب.
Maître ADIL BOUGHA
631I
األسماء الشخصية والعائلية
19Angle Rue des Moineaux et
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد محي عنوانه(ا) ايت Rue Rossignols-Riviéra Quartier
مركزاالعمال داي
Oasis ، 20200، Casablanca
امازوك اكري
لحسن فرياطة تاكزيرت القصيبة
maroc
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات  23000بني مالل املغرب
« CDS DISTRIBUTIONشركة ذات
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
تأسيس شركة
االبتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 21
الوحيد»
مركزاالعمال داي
.125
رقم
تحت
2022
أكتوبر
وعنوان مقرها االجتماعي49 , :
الحي االداري اقامة العثمانية
Rue Jean Jaures Etg6 Appt 12 632I
الطابق الثالث بني مالل ،23000 ،
Gauthier Casablanca 20000
بني مالل املغرب
Maître ADIL BOUGHA
الدارالبيضاء املغرب.
امازوك اكري شركة ذات مسؤلية
ODP IMMOBILIER
«إعالن متعدد القرارات»
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري:
وعنوان مقرها اإلجتماعي اورير
تحويل املقراالجتماعي للشركة
.550407
فرياطة جماعة و قيادة تاكزيرت -
Maître ADIL BOUGHA
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 23000بني مالل املغرب
 19Angle Rue des Moineaux etاملؤرخ في  05أكتوبر 2022
تأسيس شركة ذات مسؤلية
Rue Rossignols-Riviéra Quartier
تم اتخاذ القرارات التالية:
محدودة ذات الشريك الوحيد
Oasis ، 20200، Casablanca
قرار رقم  :1الذي ينص على
رقم التقييد في السجل التجاري :
maroc
مايلي :تحويل الشركة املسمات
2267
 ODP IMMOBILIERشركة ذات  CDS DISRIBUTIONمن شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ذات املسؤولية املحدودة بالشريك
املسؤولية املحدودة
 04أكتوبر  2022تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي  131شارع الوحيد .الى شركة ذات املسؤولية
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
املحدودة
انفا إقامة ازورمكتب رقم B 11
محدودة ذات الشريك الوحيد
قرار رقم  :2الذي ينص على
الدارالبيضاء  20000الدارالبيضاء
باملميزات التالية:
مايلي :تفويت خمسون حصة ()50
املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات
من حصص الشركة من طرف
تحويل املقراالجتماعي للشركة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
السيد MICHEL DANIEL LOUIS
رقم التقييد في السجل التجاري
الوحيد.
 HOULLEBRECQUEالحامل
.379921
تسمية الشركة متبوعة عند
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي للبطاقة االقامة عدد BE36087Z
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :امازوك
الى فائدة السيد ج ـم ــال س ــهري
املؤرخ في  08مارس  2022تم تحويل
اكري.
الحامل للبطاقة التعريف الوطنية
غرض الشركة بإيجاز  :تربية املقر االجتماعي الحالي للشركة من
عدد B466641
«  131شارع انفا إقامة ازور مكتب
املوا�شي و تربية النحل و التشجير.
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
عنوان املقر االجتماعي  :اورير رقم  B 11الدار البيضاء 20000
عهد بالتسيير الى السيد ج ـم ــال
فرياطة جماعة و قيادة تاكزيرت  -الدار البيضاء املغرب» إلى «  45شارع س ــهري و السيد MICHEL DANIEL
 23000بني مالل املغرب.
غاندي إقامة ياسمين عمارة Lمحل LOUIS HOULLEBRECQUE
 20000الدار
البيضاء
 150الدار
رقم
املدة التي تأسست من أجلها
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
البيضاء املغرب».
الشركة  99 :سنة.
النظام األسا�سي التالية:
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بند رقم  :1الذي ينص على
26
بتاريخ
البيضاء
بالدار
التجارية
درهم ،مقسم كالتالي:
مايلي :تحويل الشركة املسمات
األسماء الشخصية والعائلية أكتوبر  2022تحت رقم .843206
 CDS DISRIBUTIONمن شركة
 633Iذات املسؤولية املحدودة بالشريك
وصفات ومواطن الشركاء :
Maître ADIL BOUGHA

CDS DISTRIBUTION
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الجريدة الرسمية

• تصنيع الكتل.».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .4670
635I

الوحيد .الى شركة ذات املسؤولية
املحدودة
بند رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تفويت خمسون حصة ()50
من حصص الشركة من طرف
السيد MICHEL DANIEL LOUIS
UNIVERS COMPTA SARL AU
 HOULLEBRECQUEالحامل
UNIVERS MAJID
للبطاقة االقامة عدد BE36087Z
الى فائدة السيد ج ـم ــال س ــهري شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
الحامل للبطاقة التعريف الوطنية
قفل التصفية
عدد B466641
بند رقم  :3الذي ينص على مايليUNIVERS COMPTA SARL AU :
عهد بالتسيير الى السيد ج ـم ــال شارع الجيش امللكي زنقة أ عمارة
س ــهري و السيد  16 MICHEL DANIELشقة رقم  ،50000 ، 7مكناس
املغرب
LOUIS HOULLEBRECQUE
 UNIVERS MAJIDشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
الوحيد
أكتوبر  2022تحت رقم .843741
 634Iوعنوان مقرها اإلجتماعي  :متجررقم
 2العمارة  493رياض االسماعلية
expert comptable
الشطرك  50050 -مكناس املغرب.
قفل التصفية
AGGLOMARBRE DE NORD
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.46541
تغييرنشاط الشركة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
expert comptable
 nador ، 62000، nador marocاملؤرخ في  30شتنبر  2022تقرر
حل  UNIVERS MAJIDشركة ذات
AGGLOMARBRE DE NORD
مسؤلية محدودة ذات الشريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي حي النهضة الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
 رقم  - 55سلوان  62000 -الناظور درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي متجررقم  2العمارة  493رياض االسماعلية
املغرب.
الشطر ك  50050 -مكناس املغرب
تغييرنشاط الشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار
نتيجة الملنافسة.
و عين:
.24029
السيد(ة) عبد املجيد ماموني و
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19أكتوبر  2022تم تغيير عنوانه(ا) رقم  551رياض االسماعلية
نشاط الشركة من « -بيع الرخام  50050مكناس املغرب كمصفي (ة)
بالجملة وبالتفصيل وتسويق مواد للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
البناء في تجارة التجزئة والجملة.
بتاريخ  30شتنبر  2022وفي متجررقم
 تصنيع الكتل. 2العمارة  493رياض االسماعلية
 نقل البضائع.لحساب الغير  ».إلى «• إنتاج الشطرك  50050 -مكناس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وتسويق جميع أشجار الفاكهة
التجارية بمكناس بتاريخ  27أكتوبر
والنباتات والبذور.
• بيع وتسويق مواد البناء بالجملة  2022تحت رقم .1044
وبالتفصيل.
636I

21277
STE REVCOMPTA

GROUPEMENT Z.W
شركة التضامن

رفع رأسمال الشركة

STE REVCOMPTA
عمارة رقم  08الطابق االول الشقة
 04شارع اكرا املدينة الجديدة
مكناس  ،50000 ،مكناس املغرب
 GROUPEMENT Z.Wشركة
التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي
عبد العزيزاوالد حسين سيدي
سليمان  14200 -سيدي سليمان
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2417
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04أكتوبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.000.000درهم»  أي من
« 500.000درهم»  إلى «1.500.000
درهم»  عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .206
637I
CADES SARL

KAIZEN RE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CADES SARL
--46BD ZERKTOUNI 1ER
ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 KAIZEN REشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي Tour
 ouest ANFA PLACE NIV 1الدار
البيضاء  20014الدارالبيضاء
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
559495
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 :
.KAIZEN RE
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
أعمال أو إنشاءات مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي Tour :
 ouest ANFA PLACE NIV 1الدار
البيضاء  20014الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة.
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كمال نرجي  4.500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة منى مومن  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال نرجي عنوانه(ا) 20
زنقة طه حسين طابق  5اقامة نرجس
كوتيي  20014تارودانت املغرب.
السيدة منى مومن عنوانه(ا) 20
زنقة طه حسين طابق  5اقامة نرجس
 20014الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال نرجي عنوانه(ا) 20
زنقة طه حسين طابق  5اقامة نرجس
كوتيي  20014تارودانت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .-
638I

الجريدة الرسمية

21278
LAARISS

WATER BLUE TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

LAARISS
rue aguelmane sidi ali app 2 20
AGDAL RABAT ، 10090، RABAT
MAROC
 WATER BLUE TRAVAUXشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 70
رقم  34التقدم  10000 -الرباط
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.151649
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) أنس غنان
 3.333حصة اجتماعية من أصل
 6.667حصة لفائدة السيد (ة) عبد
الهادي لعريس بتاريخ  05شتنبر
.2022
تفويت السيد (ة) أنس غنان
 3.333حصة اجتماعية من أصل
 10.000حصة لفائدة السيد (ة)
الطيبي حب�شي بتاريخ  05شتنبر
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .29613
639I
مكتب الدكتور العبودي عبد العزيزخبيرقضائي في
املحاسبة على الصعيد الوطني

وتركومبني

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدكتور العبودي عبد العزيز
خبيرقضائي في املحاسبة على
الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفروسية
سابقا امام مخبزة روزالي بجانب
اقامة الفردوس الطابق االول فاس ،
 ،30000فاس املغرب
وتركومبني شركة ذات مسؤلية

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  1حي
الزريبة زاوية املنزل صفرو 31200 -
املنزل صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3825
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :وتر
كومبني.
غرض الشركة بإيجاز  :حفر اآلبار
املياه باألالت.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  1حي
الزريبة زاوية املنزل صفرو 31200 -
املنزل صفرو املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد املجيد البركة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد املجيد البركة
عنوانه(ا)  70أ تجزئة باب السالم
طريق عين الشقف فاس 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد املجيد البركة
عنوانه(ا)  70أ تجزئة باب السالم
طريق عين الشقف فاس 30000
فاس املغرب
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  16غشت درهم ،مقسم كالتالي:
السيد باسو عسو  1.000 :حصة
 2022تحت رقم .278
 640Iبقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
Swan consulting group
السيد باسو عسو عنوانه(ا) دوار
BASORBIT NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات تغمي الجديد شمالرم  207تارميكت
اهل ورزازات  40000ورزازات املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
Swan consulting group
السيد باسو عسو عنوانه(ا) دوار
mhamid 4 Marrakech 303 303
 mhamid 4 Marrakech، 40160،تغمي الجديد شمالرم  207تارميكت
اهل ورزازات  40000ورزازات املغرب
Marrakech Maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 BASORBIT NEGOCEشركة ذات
التجارية بمراكش بتاريخ  01يوليوز
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 2022تحت رقم .137377
الوحيد
641I
وعنوان مقرها اإلجتماعي زينت
بزنس سانترزنقة مسلم بوكارباب
C E INVEST MAROC
دكالة الطابق الثالث رقم  14مراكش
BEN GASTRO SERVICES
  40000مراكش املغربإعالن متعدد القرارات
تأسيس شركة ذات مسؤلية
C E INVEST MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد
Bd 11 Janvier Centre Affaire
رقم التقييد في السجل التجاري :
EL ABRAGE IMM D 3ème
étage Apprt N° 11. ، 40000،
127019
MARRAKECH MAROC
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14يونيو  2022تم إعداد القانون « BEN GASTRO SERVICESشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
الشريك الوحيد»
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي :الضحى
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات املسيرة  1رقم  12مراكش  - -مراكش
املغرب.
مسؤلية محدودة ذات الشريك
«إعالن متعدد القرارات»
الوحيد.
رقم التقييد في السجل التجاري:
تسمية الشركة متبوعة عند
.94581
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
.BASORBIT NEGOCE
املؤرخ في  25أبريل 2022
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة في
تم اتخاذ القرارات التالية:
مواد البناء
قرار رقم واحد :الذي ينص على
أعمال البناء املتنوعة.
مايلي :السيد بن قدور عمر يبيع
عنوان املقر االجتماعي  :زينت ويحول وينقل  1000حصة لصالح
بزنس سانتر زنقة مسلم بوكار باب السيد زويتن سفيان.
دكالة الطابق الثالث رقم  14مراكش
قرار رقم اثنان :الذي ينص على
  40000مراكش املغرب.مايلي :استقالة املسيرالسيد بن قدور
املدة التي تأسست من أجلها عمر وتعيين السيد زويتن سفيان
مسيرجديد للشركة.
الشركة  99 :سنة.
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قرار رقم ثالثة :الذي ينص
على مايلي :التوقيع ؛ تلتزم الشركة
بالتوقيع الوحيد للمسيرالسيد زويتن
سفيان.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم ستة  :الذي ينص على
مايلي :املساهمات :السيد زويتن
سفيان مساهم ب ما قدره 100000
درهم.
بند رقم سبعة :الذي ينص على
مايلي :راس املال محدد في 100000
درهم مقسم على 1000حصة ب ما
قدره  100درهم للحصة الواحدة
لصالح السيد زويتن سفيان.
بند رقم اربعة عشر  :الذي ينص
على مايلي :تعيين السيد زويتن
سفيان مسيرجديد للشركة.
بند رقم خمسة عشر  :الذي ينص
على مايلي :تلتزم الشركة بالتوقيع
الوحيد للمسيرالسيد زويتن سفيان.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  06ماي
 2022تحت رقم .4899
642I
FIDUCIAIRE 2RT SARL

حماية املركزPROTECTION
DU CENTRE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2RT SARL
IM 11, APT 4, AVENUE
MOHAMED EL KORRI, VN IM
11, APT 4, AVENUE MOHAMED
EL KORRI, VN، 30000، FES
MAROC
حماية املركزPROTECTION DU
 CENTREشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 248
تجزئة أمان  ،بنسودة 30030 -
فاس املغرب

الجريدة الرسمية

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
74371
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
حماية املركز PROTECTION DU
.CENTRE
غرض الشركة بإيجاز  :يقتصر
غرض الشركة على ممارسة نشاط
تسويق طفايات الحريق املحمولة أو
املتنقلة أو الثابتة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 248
تجزئة أمان  ،بنسودة  30030 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد آيت باكا عبد الرحمان
عنوانه(ا) رقم  248تجزئة أمان ،
بنسودة  30030فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد آيت باكا عبد الرحمان
عنوانه(ا) رقم  248تجزئة أمان ،
بنسودة  30030فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .4473
643I

21279
ACT FINANCE

Saadi Centrale Auto

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ACT FINANCE
169BD MOULAY IDRISS
1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
CASABLANCA MAROC
 Saadi Centrale Autoشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
محمد  Vاقامة فردوس رقم - 8
 23000بني مالل املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.12039
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09غشت  2022تقرر حل
 Saadi Centrale Autoشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع محمد  Vاقامة
فردوس رقم  23000 - 8بني مالل
املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.
و عين:
السيد(ة) عبد الصماد سعدي
و عنوانه(ا)  13اقامة عنبر الطابق
 4شقة رقم  29بركون  20000الدر
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  08نونبر  2022وفي شارع
محمد  Vاقامة فردوس رقم - 8
 23000بني مالل املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 14
أكتوبر  2022تحت رقم .1017
644I

ETAGA N1 ، 90000، TANGER
MAROC
INSTALLATION ELEC.ERRAFIY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 29
عمرابن العاص الطابق  3رقم - 27
 90000طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.58195
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  02يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد INSTALLATION
 ELEC.ERRAFIYمبلغ رأسمالها
 50.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع  29عمر ابن العاص
الطابق  3رقم  90000 - 27طنجة
املغرب نتيجة ل  :الصعوبات املالية..
و حدد مقر التصفية ب شارع 29
عمر ابن العاص الطابق  3رقم - 27
 90000طنجة املغلرب.
و عين:
السيد(ة) فؤاد الرافعي وعنوانه(ا)
اقامة انس بلوك ا   33الطابق 02
رقم  10طريق تطوان  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  28أكتوبر
 2022تحت رقم .258900
645I

CAP MONDIAL COMPTA

INSTALLATION ELEC.
ERRAFIY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

CAP MONDIAL COMPTA
RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2

MARRAKECH INVEST ET BUSINESS

برمي مراكش

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH INVEST ET
BUSINESS

الجريدة الرسمية

21280

شارع يعقوب املنصور اقامة دراركة
بوكارمكتب رقم  37الطابق  2جيليز
 ،40070 ،مراكش املغرب
برمي مراكش شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
الرقم  15تجزئة تودغ املحاميد
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130167
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :بر مي
مراكش.
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد
التجميل و املواد واملستلزمات الشبه
طبية.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
الرقم  15تجز ئة تودغ املحاميد
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة اليكياري احالم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة اليكياري احالم 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اليكياري احالم عنوانه(ا)
اسكجور املحاميد الجنوب اقامة
اناس ج الشقة  40000 08مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اليكياري احالم عنوانه(ا)
اسكجور املحاميد الجنوب اقامة
اناس ج الشقة  40000 08مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .140816
646I
مكتب الدراسات املتعدد االستشارات BEPOLYCO
شمم

SHEHERAZADVENTURES
 SARLشركة شهرزاد للمغامرات
ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب الدراسات املتعدد
االستشارات  BEPOLYCOش م م
رقم  110حي الحسني شارع موالي
رشيد ورزازات  ،45000 ،ورزازات
املغرب
SHEHERAZADVENTURES SARL
شركة شهرزاد للمغامرات ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة علي
رقم  55شارع محمد السادس كليز
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.40317
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  09غشت  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
SHEHERAZADVENTURES SARL
شركة شهرزاد للمغامرات ش.م.م
مبلغ رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي اقامة علي رقم 55
شارع محمد السادس كليز مراكش
  40000مراكش املغرب نتيجة ل :عدم الوصول االهدف االجتماعي
املسطروتاتيرات الوباء كوفي..19
و حدد مقرالتصفية ب اقامة علي
رقم  55شارع محمد السادس كليز
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
و عين:
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السيد(ة) راشل  RACHELبالش
 BLECHو عنوانه(ا) اقامة علي رقم
 55شارع محمد السادس كليزمراكش
 40000مراكش املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :اقامة
علي رقم  55شارع محمد السادس
كليزمراكش
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .140721
647I
GLOBE FIDUCIAIRE

BUBBLE LAB

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
 14شارع الزرقطوني الطابق  9رقم
 ،20100 ، 18الدارالبيضاء املغرب
 BUBBLE LABشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
محمد سميحة ,الطابق  ,10الشقة
رقم , 57الدارالبيضاء20000 - .
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
560725
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BUBBLE LAB

غرض الشركة بإيجاز  :مطعم.
عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة
محمد سميحة ,الطابق  ,10الشقة
رقم , 57الدار البيضاء20000 - .
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أحمد برادة  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحمد برادة عنوانه(ا) 109
زنقة ابرهيم النخعي طابق  3شقة 8
املعاريف الدرالبيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد برادة عنوانه(ا) 109
زنقة ابرهيم النخعي طابق  3شقة 8
املعاريف الدرالبيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844548
648I
املركزاملراك�شي لإلرشاد

رياض دارنوره
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركزاملراك�شي لإلرشاد
شقة رقم  ٩مدخل أ عمارة أنس
ماجوريل شارع موالي عبد هللا ،0 ،
مراكش املغرب
رياض دارنوره شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي
بوعمردرب تودغى رقم 40000 - 33
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري :
127121
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  :رياض
دارنوره.
غرض الشركة بإيجاز  - :تأجير
غرف أو شقق مفروشة.
عنوان املقر االجتماعي  :سيدي
بوعمر درب تودغى رقم 40000 - 33
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000,00 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بوشتا باتريك مايك 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة كورنيليا هينرييت 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوشتا باتريك مايك
عنوانه(ا) سيدي بوعمر درب تودغى
رقم  40000 33مراكش املغرب.
السيدة كورنيليا هينرييت
عنوانه(ا) سيدي بوعمر درب تودغى
رقم  40000 33مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوشتا باتريك مايك
عنوانه(ا) سيدي بوعمر درب تودغى
رقم  40000 33مراكش املغرب
السيدة كورنيليا هينرييت
عنوانه(ا) سيدي بوعمر درب تودغى
رقم  40000 33مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  05يوليوز
 2022تحت رقم .137496
649I

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

SONEGFOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 SONEGFOODشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة
 04شارع حمان الفطواكي رقم - 15
 73000الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
22941
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SONEGFOOD
غرض الشركة بإيجاز  - :تجارة
األسماك بالجملة.
 تاجرأسماك  -استيراد وتصدير؛ مالك سفينة صيد ؛ تجميد ومعالجة وتصدير جميعمنتجات املأكوالت البحرية الطازجة
واملجمدة..
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املسيرة  04شارع حمان الفطواكي
رقم  73000 - 15الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نور الدين بن الشيخ :
 4.900حصة بقيمة  100درهم
للحصة.

21281

السيد الوالي املوساوي 5.100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين بن الشيخ
عنوانه(ا) حي السالم رقم 1521
 73000الداخلة املغرب.
السيد الوالي املوساوي عنوانه(ا)
حي القسم  01شارع مو�سى ابن نوصير
رقم  73000 19الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين بن الشيخ
عنوانه(ا) حي السالم رقم 1521
 73000الداخلة املغرب
السيد الوالي املوساوي عنوانه(ا)
حي القسم  01شارع مو�سى ابن نوصير
رقم  73000 19الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ
 26أكتوبر  2022تحت رقم
.1780/2022
650I
AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO
sigle A2CM sarl

BRUMARTEX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl
شارع فاس  ،ركن ابن طفيل  ،إقامة
دياموند ،الطابق األول  ،مكتب رقم
 ،90000 ، 3طنجة املغرب
 BRUMARTEXشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة
التصديرالحرة رقم القطعة 116
الوحدة رقم  90000 - 10طنجة
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.91091

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 5.200.000درهم»  أي من
« 100.000درهم»  إلى «5.300.000
درهم»  عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .12236
651I
AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO
sigle A2CM sarl

BRUMARTEX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl
شارع فاس  ،ركن ابن طفيل  ،إقامة
دياموند ،الطابق األول  ،مكتب رقم
 ،90000 ، 3طنجة املغرب
 BRUMARTEXشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة
التصديرالحرة رقم القطعة 116
الوحدة رقم  90000 - 10طنجة
املغرب.
خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.91091
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تم
خفض رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 4.300.000درهم»  أي من
« 5.300.000درهم» إلى «1.000.000
درهم»  عن طريق  :تخفيض عدد
األسهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .12236
652I

الجريدة الرسمية

21282
FLASH ECONOMIE

GRIMATERIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 GRIMATERIAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30
شقة  8زنقة موالي احمد الوكيلي
حسان  10000 -الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
163521
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GRIMATERIA
غرض الشركة بإيجاز  :استشارات
األعمال واالستشارات اإلدارية
األخرى.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة 30
شقة  8زنقة موالي احمد الوكيلي
حسان  10000 -الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد علي فنجيرو  510 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
الشركة  S-ONE : 390حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد أحمد أنس بخات 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي فنجيرو عنوانه(ا)
30AV LEONARD DE VINCI
COURBEVOIE
92400
.COURBEVOIE France
الشركة  S-ONEعنوانه(ا) عمارة
 30الشقة  8زنقة موالي احمد
الوكيلي حسان  10000الرباط
املغرب.
السيد أحمد أنس بخات
عنوانه(ا)  406حي النهضة  1اضافي
 10000الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي فنجيرو عنوانه(ا)
30AV LEONARD DE VINCI
92400 COURBEVOIE France
السيد أحمد أنس بخات
عنوانه(ا)  406حي النهضة  1اضافي
 10000الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .3143
653I
FLASH ECONOMIE

KENLIN CLEAN
إعالن متعدد القرارات

شركة  « KENLIN CLEANش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000:درهم
 26شارع مرس سلطان  ،شقة 3
الطابق  1الدارالبيضاء
تفويت حصص
 1بمقت�ضى الجمع العام الغيرالعادي بتاريخ  ، 04/10/2022قرر
شركاء شركة « KENLIN CLEAN
ش.م.م ما يل ــي:
 املصادقة على تفويت 500حصة اجتماعية من طرف السيد
الصايغ شمس الدين لفائدة السيد
رغاي محمد بدر
 تم تعيين السيد الشدادي أحمدكمسير ووحيد للشركة ملدة غير
محددة تبعا لقبول استقالة السيد
الصايغ شمس الدين كمسيرمشترك
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 تحيين القانون االسا�سيللشركة.
  –2تم اإليداع القانونـي لدىكتابة الضبط باملحكمة التجارية
بالبيضاء بتاريخ  01/11/2022تحت
رقم 844067
من أجل الخالصة و البيان
التسيير
654I

تفويت السيد (ة) أسامة العلوي
السليماني  750حصة اجتماعية من
أصل  3.000حصة لفائدة السيد (ة)
نور الدين أمرابط بتاريخ  05أكتوبر
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .11928
655I

AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO
sigle A2CM sarl

أكاديمي

INTEGRA POUR
L›ENSEIGNEMENT ET LA
FORMATION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl
شارع فاس  ،ركن ابن طفيل  ،إقامة
دياموند ،الطابق األول  ،مكتب رقم
 ،90000 ، 3طنجة املغرب
INTEGRA POUR
L›ENSEIGNEMENT ET LA
 FORMATIONشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2شارع
بلجيك  90000 -طنجة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.49053
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) أسامة العلوي
السليماني  750حصة اجتماعية من
أصل  3.000حصة لفائدة السيد (ة)
نصر هللا الكرطيط بتاريخ  05أكتوبر
.2022
تفويت السيد (ة) أسامة العلوي
السليماني  750حصة اجتماعية من
أصل  3.000حصة لفائدة السيد (ة)
محمد الكرطيط بتاريخ  05أكتوبر
.2022

أكاديمي

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أكاديمي
RUE 914 NR 08 CITE SALAM ،
80070، AGADIR MAROC
أكاديمي شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم
 1زنقة  914رقم  08حي السالم -
 80070أكاديراملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
53229
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :أكاديمي.
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
األموال.
عنوان املقر االجتماعي  :املحل
رقم  1زنقة  914رقم  08حي السالم
  80070أكاديراملغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة المو عنوانه(ا) زنقة
 914رقم  08حي السالم 80070
أكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة المو عنوانه(ا) زنقة
 914رقم  08حي السالم 80070
أكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  19أكتوبر
 2022تحت رقم .118874
656I
GLOBE FIDUCIAIRE

ZINEABIDINE METAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة
محمد سميحة ,الطابق  ,10الشقة
رقم , 57الدار البيضاء20000 - .
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد العور  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة مريم لفجاج  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد العور عنوانه(ا)
تجزئة عزالدين ممر ب رقم 17
الدارالبيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب.
السيدة مريم لفجاج عنوانه(ا)
تجزئة البركة زنقة  27رقم  38سيدي
مومن الدارالبيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد العور عنوانه(ا)
تجزئة عزالدين ممر ب رقم 17
الدارالبيضاء  20000الدار البيضاء
املغرب
السيدة مريم لفجاج عنوانه(ا)
تجزئة البركة زنقة  27رقم  38سيدي
مومن الدارالبيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844547
657I

GLOBE FIDUCIAIRE
 14شارع الزرقطوني الطابق  9رقم
 ،20100 ، 18الدارالبيضاء املغرب
 ZINEABIDINE METALشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
محمد سميحة ,الطابق  ,10الشقة
رقم , 57الدارالبيضاء20000 - .
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
560723
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
zakaria gestion snc
املسؤولية املحدودة.
BENOUAHI RENT CAR
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الشريك الوحيد
.ZINEABIDINE METAL
تأسيس شركة
غرض الشركة بإيجاز  - :شراء
zakaria gestion snc
وبيع جميع األجزاء التي تم إصالحها
rue maarakat badr erac 29
والخردة املعدنية.
khemisset n ، 15000، khemisset
maroc
.-تجارة املعادن..

 BENOUAHI RENT CARشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4شارع
املقاومة حي السالم 15000 -
الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
27851
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22نونبر  2016تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BENOUAHI RENT CAR
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
السيارات بدون سائق
.
عنوان املقر االجتماعي  4 :شارع
املقاومة حي السالم 15000 -
الخميسات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن واحي زوهير عنوانه(ا)
الحي االداري ايت يادين 15000
الخميسات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن واحي زوهير عنوانه(ا)
الحي االداري ايت يادين 15000
الخميسات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 05
دجنبر  2016تحت رقم .963
658I

21283
fiduconsejo

TRAVAUX LAANASSER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduconsejo
av allal fassi res yasmina bloc
b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،
tetouan maroc
 TRAVAUX LAANASSERشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارغ
بن حساين رقم  19تطوان تطوان
 93000تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
32339
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TRAVAUX LAANASSER
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال
الدهانات املتنوعة.
• أعمال أو تشييد متنوعة.
• مطور عقاري.
• أعمال التطوير
• بيع وتأجيرمواد ومعدات البناء.
• التجارة في مواد البناء
والتوريدات.
• استيراد و تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :شارغ
بن حساين رقم  19تطوان تطوان
 93000تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.

21284

الجريدة الرسمية

مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :املستحقة.
درهم ،مقسم كالتالي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد مصطفى ايت ابخان  :االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  02نونبر
 1.000حصة بقيمة  100درهم  2022تحت رقم .93133
للحصة.
660I
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK
السيد مصطفى ايت ابخان
QUADRITECH
عنوانه(ا) شارع بني يدر زنقة  6رقم 2
إعالن متعدد القرارات
كويلما تطوان  93000تطوان املغربFIDUCIAIRE INTERNATIONALE .
األسماء الشخصية والعائلية
JFK
ومواطن مسيري الشركة:
 62شارع سيدي عبد الرحمان
السيد مصطفى ايت ابخان الشقة  ،20200 ، 1الدارالبيضاء
عنوانه(ا) شارع بني يدر زنقة  6رقم 2
املغرب
كويلما تطوان  93000تطوان املغرب
« QUADRITECHشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة»
االبتدائية بتطوان بتاريخ  20أكتوبر
وعنوان مقرها االجتماعي :دوارعين
 2022تحت رقم .2138
تكي جماعة بن يخلف رقم د 0 -
659I
املحمدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
PRESCOF
رقم التقييد في السجل التجاري:
BENAMOUR
.16423
CONSTRUCTION
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املؤرخ في  13أكتوبر 2022
الشريك الوحيد
الشركة
رفع رأسمال
تم اتخاذ القرارات التالية:
PRESCOF
قرار رقم  :1الذي ينص على
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،مايلي :تفويت  1333حصة بقيمة
14000، Kénitra Maroc
مائة ( )100درهم للواحدة من طرف
 BENAMOUR CONSTRUCTIONالسيد يان ماريو بيير فيكالني لصالح
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات السيد تيري برتراند جون أودي
الشريك الوحيد
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
وعنوان مقرها اإلجتماعي  15زنقة
املوافقة على استقالة السيد يان
سبو مركزاألعمال الشوب مكتب
ماريو بييرفيكالني من منصبه كمسير
 2الطابق  14000 - 5القنيطرة
للشركة.
املغرب.
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
رفع رأسمال الشركة
تعديل الفصلين  6و  7من النظام
رقم التقييد في السجل التجاري
األسا�سي.
.57575
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر  2022تم النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 29.900.000درهم»  أي من لشريك الوحيد  ،السيد تيري برتراند
ً
بمبلغ
« 100.000درهم» إلى « 30.000.000جون أودي يساهم في الشركة
درهم»  عن طريق  :إجراء مقاصة نقديا قدره أربعمائة ألف درهم
مع ديون الشركة املحددة املقدار و ( 400000درهم).
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بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
يبلغ رأس مال الشركة 400.000
درهم .وهي مقسمة إلى  4000سهم
بقيمة مائة درهم ( 100درهم) لكل
منها  ،تم االكتتاب بها بالكامل ،
ومخصصة بالكامل للسيد تيري
برتراند جون أودي  ،بصفته املساهم
الوحيد.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .2143
661I
محاسبات البيروني

ELECTRO TOP

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

محاسبات البيروني
كتبية  2شارع الحسن الثاني رقم
 18جليزمراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 ELECTRO TOPشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  359 :ب
مسيرة  1مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.74195
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  04أكتوبر  2022تقرر حل
 ELECTRO TOPشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  80.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  359ب مسيرة 1
مراكش  40000 -مراكش املغرب
نتيجة الغالق نهاءي للشركة.
و عين:
السيد(ة) اسامة بولي و عنوانه(ا)
فرنسا  ECHIROLLES 38130فرنسا
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  04أكتوبر  2022وفي  359ب
مسيرة  1مراكش  40000 -مراكش

املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .140870
662I
محاسبات البيروني

EIP CNED PRIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

محاسبات البيروني
كتبية  2شارع الحسن الثاني رقم
 18جليزمراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 EIP CNED PRIVEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  33 :حي
لقصور الداوديات  40000 -مراكش
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.98739
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تقرر
حل  EIP CNED PRIVEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 33
حي لقصور الداوديات 40000 -
مراكش املغرب نتيجة الغالق نهاءي
للشركة.
و عين:
السيد(ة) اسامة بولي و عنوانه(ا)
فرنسا  ECHIROLLES 38130فرنسا
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  03أكتوبر  2022وفي  33حي
لقصور الداوديات  40000 -مراكش
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .140869
663I

الجريدة الرسمية
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محاسبات البيروني

SHINY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

محاسبات البيروني
كتبية  2شارع الحسن الثاني رقم
 18جليزمراكش  ،40000 ،مراكش
املغرب
 SHINYشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 48 :
زنقة الحرية كليز 40000 -مراكش
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.92973
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تقرر
حل  SHINYشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  80.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  48زنقة الحرية
كليز  40000 -مراكش املغرب نتيجة
الغالق نهاءي للشركة.
و عين:
السيد(ة) اسامة بولي و عنوانه(ا)
فرنسا  ECHIROLLES 38130فرنسا
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  03أكتوبر  2022وفي  48زنقة
الحرية كليز  40000 -مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .140872
664I
ML EXPERTS

SAFRAN AEROSYSTEMS
MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مراقبي الحسابات

ML EXPERTS
GHANDI MALL BD GHANDI
IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،
20000، CASABLANCA MAROC

SAFRAN AEROSYSTEMS
« MOROCCOشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي-59-58 :
 62املنطقة الصناعية عين جوهرة
عين جوهرة مركزبوخالخل  ،تيفلت
  -الخميسات املغرب.«تعيين مراقبي الحسابات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.25941
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  09شتنبر 2022
تقرر تعيين مراقبي الحسابات
خالل السنوات املالية التالية:
 2022األشخاص الطبيعيون:
األشخاص املعنويون:
« Ernst & Youngشركة ذات
املسؤولية املحدودة»  بصفتها مدقق
التحويل والكائن مقرها االجتماعي
ب :الدار البيضاء - ،الدار البيضاء
املغرب واملسجلة بالسجل التجاري
تحت رقم- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .732
665I
ائتمانية ميسيون كونساي

LSA INDUSTRIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

ائتمانية ميسيون كونساي
 ،49زنقة لوريي روز ،عين السبع ،
 ،20590الدارالبيضاء املغرب
 LSA INDUSTRIESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،125زنقة
ميشيل دو لوسبيطال الصخور
السوداء  20250 -البيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) شرعي
موالي نجيب كمسيروحيد

21285

السيد محمد بوحتة 1.000 :
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة حصة بقيمة  100درهم للحصة.
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
األسماء الشخصية والعائلية
أكتوبر  2022تحت رقم .843094
وصفات ومواطن الشركاء :
666I
السيد محمد بوحتة عنوانه(ا)
سيدي عثمان بلوك  63رقم 32
2AIN GROUPE COMPTA
 20700الدارالبيضاء املغرب.
STE TELE MEDIA SPORT
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد محمد بوحتة عنوانه(ا)
تأسيس شركة
سيدي عثمان بلوك  63رقم 32
2AIN GROUPE COMPTA
 20700 BD MED V 3 EME ETAGE APPالدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
11 282 BENI MELLAL، 23000،
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 25
BENI MELLAL MAROC
 STE TELE MEDIA SPORTشركة أكتوبر  2022تحت رقم .1076
667I
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
ETS COMPTA HOUSE
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
ZITOUNI PLATRE
اوتحمانية الحي االداري الطابق - 3
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 23000بني مالل املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات مسؤلية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
:
رقم التقييد في السجل التجار
ETS COMPTA HOUSE
13331
BD MOHAMED V N° 25
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
 30شتنبر  2022تم إعداد القانون
KHENIFRA MAROC
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
 ZITOUNI PLATREشركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤلية محدودة ذات الشريك
باملميزات التالية:
الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
مسؤلية محدودة ذات الشريك الصناعي رقم  125خنيفرة 54000 -
الوحيد.
خنيفرة املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
تأسيس شركة ذات مسؤلية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
محدودة ذات الشريك الوحيد
.TELE MEDIA SPORT
رقم التقييد في السجل التجاري :
غرض الشركة بإيجاز  :الصحفي
4627
يعمل لحسابه  //األحداث  //محرر
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الصحف.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة  18أكتوبر  2022تم إعداد القانون
اوتحمانية الحي االداري الطابق  - 3األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
 23000بني مالل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مسؤلية محدودة ذات الشريك
درهم ،مقسم كالتالي:
الوحيد.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ZITOUNI PLATRE
غرض الشركة بإيجاز - :االشغال
العمومية او البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :الحي
الصناعي رقم  125خنيفرة 54000 -
خنيفرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الزتوني محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الزتوني محمد عنوانه(ا)
زنقة  16رقم  15حي السيري خنيفرة
 54000خنيفرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزتوني محمد عنوانه(ا)
زنقة  16رقم  15حي السيري خنيفرة
 54000خنيفرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .474
668I

رقم التقييد في السجل التجاري
.13833
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  11أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) اسماعيل
برشيد  1.000حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
مريم الهيبة بتاريخ  11أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  19أكتوبر
 2022تحت رقم .1055
669I
TOP FOOD RIF

TOP FOOD RIF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TOP FOOD RIF
QU OLD MIMOUN NADOR ،
62000، NADOR MAROC
 TOP FOOD RIFشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد
ميمون الناظور  62000 -الناظور
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
24679
إئتمانية أڤونيرأونتربريز
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 13 BERRECHID TRANSFERT ETشتنبر  2022تم إعداد القانون
SERVICE
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات املحدودة باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
تفويت حصص
املسؤولية املحدودة.
إئتمانية أڤونيرأونتربريز
تسمية الشركة متبوعة عند
 ،٢١٤محج الحسن الثاني تيسير ، ١اإلقتضاء بمختصر تسميتها TOP :
 ،26100برشيد املغرب
.FOOD RIF
BERRECHID TRANSFERT ET
غرض الشركة بإيجاز  :تخزين
 SERVICEشركة ذات مسؤلية
وتوزيع املواد الغذائية.
محدودة ذات الشريك الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  :حي اوالد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع ميمون الناظور  62000 -الناظور
جنرال الكتاني و شارع ابن خلدون  -املغرب.
 26100برشيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
تفويت حصص
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تفويت السيد (ة) محمد التيوتي
 50حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة السيد (ة) سفيان
التيوتي بتاريخ  19أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .140901
671I

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد قويدري سفيان 2.000 :
حصة بقيمة  25درهم للحصة.
السيد بودراع محمد 2.000 :
حصة بقيمة  25درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد قويدري سفيان عنوانه(ا)
حي اوالد بوطيب سكتور س رقم 65
 62000الناظور املغرب.
FIDUCIAIRE AMALOU
السيد بودراع محمد عنوانه(ا)
AIT SOUAB PAREBRISE
حي اوالد لحسن زنقة  36رقم 02
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
تفويت حصص
السيد قويدري سفيان عنوانه(ا)
FIDUCIAIRE AMALOU
حي اوالد بوطيب سكتور س رقم 65
HAY JAMILA 3 RUE 6 N 50
 62000الناظور املغرب
C/J 1ér ETAGE ، 20400،
السيد بودراع محمد عنوانه(ا)
CASABLANCA MAROC
حي اوالد لحسن زنقة  36رقم 02
 62000الناظور املغرب
 AIT SOUAB PAREBRISEشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
االبتدائية بالناضور بتاريخ 05
الوحيد
أكتوبر  2022تحت رقم .3503
 670Iوعنوان مقرها اإلجتماعي الساملية 2
الزنقة  1مكرر الرقم 20700 - 190
وينيوم إكسبيرWINIUM Expert
الدارالبيضاء املغرب.
STAR BUSINESS CAR
تفويت حصص
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تفويت حصص
.458891
وينيوم إكسبيرWINIUM Expert
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
رقم  10مبنى تاشفين نهج يعقوب
املريني جيليز ،40020 ،مراكش
املؤرخ في  26أكتوبر  2022تمت
املغرب
املصادقة على :
 STAR BUSINESS CARشركة ذات
تفويت السيد (ة) الحسين
املسؤولية املحدودة
وصطيك  1.000حصة اجتماعية
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
من أصل  1.000حصة لفائدة السيد
معطى هللا رقم  912املحاميد -
 40000مراكش املغرب.
(ة) محمد وصطيك بتاريخ  26أكتوبر
تفويت حصص
.2022
رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.11532
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
املؤرخ في  19أكتوبر  2022تمت نونبر  2022تحت رقم .844125
املصادقة على :
672I
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H.A ACCOUNTING GROUP

شيماء فيفي

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

H.A ACCOUNTING GROUP
N 7 LOT 399 ZONE
INDUSTRIELLE AL MASSAR
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
شيماء فيفي شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 52
شارع موالي رشيد الشقة ب 3كليز
مراكش  40000 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130237
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شيماء
فيفي.
غرض الشركة بإيجاز  - :اعمال
البستنة
 العمل بالتنقيط تنظيف النوافد متجرشقق.عنوان املقر االجتماعي  :رقم 52
شارع موالي رشيد الشقة ب 3كليز
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد قاسم عبد هللا 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد قاسم عبد هللا عنوانه(ا)
حي الشعيبات اركاز بن كرير 40000
بن كريراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد قاسم عبد هللا عنوانه(ا)
حي الشعيبات اركاز بن كرير 40000
بن كريراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .140913
673I
FLASH ECONOMIE

 AGAFAY HILLSاكفاي هيلز

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :دوار بن
داود جماعة اكفاي الوداية 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بويج ايمان  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بويج ايمان عنوانه(ا)
دوار بن داود جماعة اكفاي الوداية
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بويج بن داود عنوانه(ا)
 160مسيرة  3ب  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14أكتوبر
 2022تحت رقم .140368
674I

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 AGAFAY HILLSاكفاي هيلزشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
FLASH ECONOMIE
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواربن
MMB EXPERT
داود جماعة اكفاي الوداية  40000 -شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
مراكش املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
FLASH ECONOMIE
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
129763
CASABLANCA MAROC
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30شتنبر  2022تم إعداد القانون  MMB EXPERTشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محدودة ذات الشريك الوحيد
باحماد  57اقامة نجمة باحماد
باملميزات التالية:
بلفيدير 20000 -الدارالبيضاء
شكل الشركة  :شركة ذات
املغرب
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الوحيد.
محدودة ذات الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :رقم التقييد في السجل التجاري :
559167
 AGAFAY HILLSاكفاي هيلز.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول في
التسيير السياحي  -ممول حفالت 19 -أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
تنظيم املناسبات..

21287

محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MMB :
.EXPERT
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال
املحاسبة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
باحماد  57اقامة نجمة باحماد
بلفيدير  20000 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة منية مسعودي 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة منية مسعودي عنوانه(ا)
 128زنقة ابن ماجة طابق  5شقة 23
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة منية مسعودي عنوانه(ا)
 128زنقة ابن ماجة طابق  5شقة 23
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أكتوبر  2022تحت رقم .3990
675I
MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOCIETE FRAMI JHM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MIRAGE BUSINESS
CONSULTING
رقم  8الطابق  5الشقة  9اقامة
الحرية شارع فلسطين ،30000 ،
فاس املغرب
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 SOCIETE FRAMI JHMشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي التاللسة
عين الشقف محل  36122باشوية
عين الشقف فاس  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
74391
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27أكتوبر  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 FRAMI JHM
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
متنوعة وأعمال بناء
.
عنوان املقر االجتماعي  :التاللسة
عين الشقف محل  36122باشوية
عين الشقف فاس  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد مزيان  334 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد جمال الجناتي  333 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد حسن عيو�شي  333 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد مزيان عنوانه(ا)
دوار التاللسة امللحقة االدارية
االندلس باشوية عين الشقف موالي
يعقوب  30000فاس املغرب.
السيد جمال الجناتي عنوانه(ا)
رقم  35زنقة  2بلوك ب حي كريو
زواغة فاس  30000فاس املغرب.

السيد حسن عيوني عنوانه(ا)
دوار التاللسة االندلس عين الشقف
موالي يعقوب فاس  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد مزيان عنوانه(ا)
دوار التاللسة امللحقة االدارية
االندلس باشوية عين الشقف موالي
يعقوب  30000فاس املغرب
السيد جمال الجناتي عنوانه(ا)
رقم  35زنقة  2بلوك ب حي كريو
زواغة فاس  30000فاس املغرب
السيد حسن عيوني عنوانه(ا)
دوار التاللسة االندلس عين الشقف
موالي يعقوب فاس  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .4493
676I
مقاولة في الحسابات

CHARICAS S.N.C
شركة التضامن
حل شركة

مقاولة في الحسابات
 32شارع محمد الخامس الحسيمة
ص ..ب  ،32000 ،334الحسيمة
املغرب
 CHARICAS S.N.Cشركة
التضامن(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي
بوعفيف أيت يوسف وعلي 32000 -
الحسيمة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.443
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07شتنبر  2022تقرر حل
شركة التضامن CHARICAS S.N.C
مبلغ رأسمالها  150.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي
بوعفيف أيت يوسف وعلي 32000 -
الحسيمة املغرب نتيجة ل  :التوقف
عن النشاط.
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و حدد مقر التصفية ب سيدي
بوعفيف أيت يوسف وعلي 32000 -
الحسيمة املغرب.
و عين:
السيد(ة) نور الدين أكروح و
عنوانه(ا) ايت امحند ايحيي ايت
يوسف وعلي  32000الحسيمة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 07
شتنبر  2022تحت رقم .273
677I
fiduciaire conseil

SOCIETE AMAYOUGH
POUR ALIMENTATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
خطإ
استدراك ٍ

خطإ وقع بالجريدة
استدراك ٍ
الرسمية
fiduciaire conseil
dr laasker db sakia5 N°48
MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
SOCIETE AMAYOUGH POUR
 ALIMENTATIONشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  8الشطر
 6مكرر حرف دوبل في  4تامنصورة
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
خطإ وقع بالجريدة
إستدراك
ٍ
الرسمية عدد  5738بتاريخ 19
أكتوبر .2022
بدال من  :مبلغ رأسمال الشركة
 100000درهم.مقسم كالتالي السبد
عمر أميوغ  1000حصة بقيمة 100
درهم للحصة

يقرأ  :مبلغ رأسمال الشركة
 60000درهم.مقسم كالتالي السبد
عمرأميوغ 600
حصة بقيمة  100درهم للحصة
الباقي بدون تغيير.
678I
ISDM CONSULTING

ENTREPRISE Lakrama

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
IMM EL HAIRACH NR 351
AVENUE MED 6 APP 05 2EME
،ETAGE LAAYOUNE ، 70000
العيون املغرب
 ENTREPRISE Lakramaشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجيش امللكي رقم  09السمارة -
 72000السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2801
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ENTREPRISE Lakrama
غرض الشركة بإيجاز  :الفنادق
وأماكن اإلقامة املماثلة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الجيش امللكي رقم  09السمارة -
 72000السمارة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :

الجريدة الرسمية
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درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابو بكر الكنتاوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابو بكرالكنتاوي عنوانه(ا)
توسعة السالم بدون رقم السمارة
 72000السمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابو بكرالكنتاوي عنوانه(ا)
توسعة السالم بدون رقم السمارة
 72000السمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالسمارة بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .184/2022
679I
SMCDE

DOMOTECH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

SMCDE
CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 DOMOTECHشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي االزهرGH
 48Bعمارة  174املحل رقم  11حي
الحسني الدارالبيضاء 20230 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.373861
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  DOMOTECHمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي االزهر GH 48B
عمارة  174املحل رقم  11حي الحسني
الدارالبيضاء  20230 -الدارالبيضاء
املغرب نتيجة ل  :أزمة اقتصادية.

و حدد مقر التصفية باالزهر GH
 48Bعمارة  174املحل رقم  11حي
الحسني الدارالبيضاء  20230 -الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) رشيد ملراس و عنوانه(ا)
البركة ج ه  14عمارة  160شقة 12
ح ح البيضاء  20230الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .843902
680I
ELEXPERTISE

االكسبيرستس سوفتوير
ELEXPERTISE SOFTWARE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELEXPERTISE
Maroc, Casablanca, quartier
la gironde, immeuble 3,
Rue D’Arcachon, 2éme
étage, numéro 7 ، 20250،
CASABLANCA MAROC
االكسبيرستس سوفتوير
 ELEXPERTISE SOFTWAREشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
جلميمة ،إقامة للوفر ،رقم ,653
طابق  ,4شقة  ,11الدارالبيضاء
 20300الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560605
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 21
شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

21289

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
سوفتوير
 :االكسبيرستس
.ELEXPERTISE SOFTWARE
غرض الشركة بإيجاز  :تطوير
وتصميم وتسويق واستشارات
هندسية وصيانة برامج الكمبيوتر..
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
جلميمة ،إقامة للوفر ،رقم ,653
طابق  ,4شقة  ,11الدار البيضاء
 20300الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كمال املفتاحي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كمال املفتاحي عنوانه(ا)
سيدي معروف إقامة سفيان الدار
البيضاء  20300الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال املفتاحي عنوانه(ا)
سيدي معروف إقامة سفيان الدار
البيضاء  20300الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .36122
681I
NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS
ADVISERS

بنحدوش بلونشيسغي

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS
AV.HASSAN 2, QUARTIER

INDUSTRIEL, RESIDENCE
NOUR 5, 1ER ETAGE BUREAU
N°34A MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
بنحدوش بلونشيسغي شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  2حي
سيدي محمد اوفارس زنقة الزيتون
بلدية و باشوية تحناوت مراكش -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130035
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
بنحدوش بلونشيسغي.
غرض الشركة بإيجاز  :غسيل
املالبس و الكي بطريقة مكانيكية
في كل من القطاعات الصناعية ،
الفنادق واملطاعم.....
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  2حي
سيدي محمد اوفارس زنقة الزيتون
بلدية و باشوية تحناوت مراكش -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اد حماد الحسين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد اد حماد الحسين 1.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

21290

السيد اد حماد الحسين عنوانه(ا)
دوار مريغة ويركان الحوز 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اد حماد الحسين عنوانه(ا)
دوار مريغة ويركان الحوز 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .140694
682I
NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS
ADVISERS

ايدن كلين

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ايدن
كلين.
غرض الشركة بإيجاز  :تنظيف
واجهات املحالت،املتاجر،الشقق
بيع مواد التنظيف
.
عنوان املقر االجتماعي  :حومة
املواريد بجانب مركز الشباب
تمصلوحت مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد زغمان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد زغمان 1.000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد زغمان عنوانه(ا)
حومة املواريد تمصلوحت تحناوت
الحوز  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد زغمان عنوانه(ا)
حومة املواريد تمصلوحت تحناوت
الحوز  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .140947
683I

NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS
AV.HASSAN 2, QUARTIER
INDUSTRIEL, RESIDENCE
NOUR 5, 1ER ETAGE BUREAU
N°34A MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
ايدن كلين شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حومة
املواريد بجانب مركزالشباب
تمصلوحت مراكش 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
الوحيد
130259
SOCIETE Z.T.H
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 05أكتوبر  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م
باملميزات التالية:
ذات الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات شارع محمد الزرقطوني درب 11رقم
مسؤلية محدودة ذات الشريك  16حي السالم ويسالن مكناس ،
 ،50080مكناس املغرب
الوحيد.
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 SOCIETE Z.T.Hشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم
 6القطاع  11سوق ب م ع مكناس -
 50000مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
57529
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOCIETE Z.T.H
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
األموال.
عنوان املقراالجتماعي  :املحل رقم
 6القطاع  11سوق ب م ع مكناس -
 50000مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ر
السيد نور الدين ز يوالي 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين زريوالي
عنوانه(ا) جوهرة البساتين م س
 21الشقة  19الطابق  2البساتين
مكناس  50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين زريوالي
عنوانه(ا) جوهرة البساتين م س
 21الشقة  19الطابق  2البساتين
مكناس  50000مكناس املغرب

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .3999
684I
fiduciaire ficogest

STE BOUANNI IRRIGATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire ficogest
 64شارع بيرانزاران تنغير، 45800
 ،45800تنغيراملغرب
STE BOUANNI IRRIGATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تدفالت
تغزوت تنغير 45800 -تنغيراملغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.773
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04فبراير  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد STE BOUANNI
 IRRIGATIONمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي تدفالت تغزوت تنغير
  45800تنغير املغرب نتيجة ل :التوقف التام عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب تدفالت
تغزوت تنغير  45800 -تنغيراملغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد لعوان و
عنوانه(ا) تدفالت تغزوت تنغير
 45800تنغير املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتنغير بتاريخ  23فبراير
 2022تحت رقم .130/2022
685I

الجريدة الرسمية
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fiduciaire ficogest

ازادير

STE STOCDIV

ازادير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

fiduciaire ficogest
 64شارع بيرانزاران تنغير، 45800
 ،45800تنغيراملغرب
 STE STOCDIVشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 712
مكرر شارع موالي عبد هللا تنغير-
 45800تنغيراملغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2571
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28دجنبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
 STOCDIVمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 712مكرر شارع موالي عبد هللا
تنغير  45800 -تنغيراملغرب نتيجة ل
 :التوقف التام عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب رقم 712
مكرر شارع موالي عبد هللا تنغير -
 45800تنغيراملغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الرزاق بوهالل
و عنوانه(ا) السوق التحتي تنغير
 45800تنغير املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتنغير بتاريخ  10يناير
 2022تحت رقم .39/2022
686I

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

ازادير
زنقة عين اوملاس عمارة غيوني
الطبق  2رقم  5زنقة عين اوملاس
عمارة غيوني الطبق  2رقم ،5
 ،20042الدارالبيضاء املغرب
ازاديرشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
عين اوملاس اقامة غيوني الطابق
 2رقم  20270 - 5الدارالبيضاء
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.134569
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تقرر حل
ازادير شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع عين اوملاس اقامة
غيوني الطابق  2رقم 20270 - 5
الدار البيضاء املغرب نتيجة ملنذ
انشاء الشركة في سبتمبر  .2004لم
تسجل الشركة نشاط.
واجه قطاع تسويق جميع
املواد و املنتجات صعوبة في اعقاب
الوضعاالقتصادي ال�سيء و ايضا لم
يعمل العمل ابدا على النحو الذي
يرغب فيه و بعد هذا الوضع الصعب
قررت الشركة وقف نشاطها التجاري
.
و عين:
السيد(ة) الياس الرحاوي و
عنوانه(ا) شارع  9ابريل اقامة
الجنوب رقم  4بامليي  20340الدار
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  27يونيو  2022وفي شارع عين
اوملاس اقامة غيوني الطابق  2رقم 5
 20270 -الدارالبيضاء املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
شتنبر  2022تحت رقم .838837
687I
CABINET NORD ASSISTANCE

AGRITROPICAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

CABINET NORD ASSISTANCE
AV MOHAMED V, RÉSD. 40
DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
 90000، TANGERاملغرب
 AGRITROPICALشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  17شارع
محمد الخامس إقامة BOVAPES-
 BUILDINGمكاتب  49-48-47-46و
 90000 - 50طنجة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.81361
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26شتنبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 17شارع محمد الخامس إقامة
 BOVAPES-BUILDINGمكاتب 46-
 47-48-49و  90000 - 50طنجة
املغرب» إلى «زنقة عمر ابن الخطاب
إقامة  MAS PALOMASالطابق
األول رقم 11BIS-AGRITROPICAL
 - 90040طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .258821
688I
STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

STE RESTO FOOD
ACCEPTER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

RUE IMAM GHAZALI IMM
HAMMOUTI 2 ETAGE APP 3 ،
60000، OUJDA MAROC
STE RESTO FOOD ACCEPTER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
الدرفوفي إقامة الدوحي الطابق 1
الشقة  60000 - 2وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
40157
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.RESTO FOOD ACCEPTER
غرض الشركة بإيجاز  :مطعم و
خدمات مطعم متنقل.
عنوان املقر االجتماعي  57 :شارع
الدرفوفي إقامة الدوحي الطابق 1
الشقة  60000 - 2وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عزيزمحمد  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز محمد عنوانه(ا)
EMILE BOCKSTAELLAAN 87
.1020 BRUXELLES BELGIQUE
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز محمد عنوانه(ا) 87
EMILE BOCKSTAELLAAN 1020
BRUXELLES BELGIQUE

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .1697
689I
PME CONSULTING GROUP

IMMO SANREMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد موساوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة رشيدة موساوي 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة نجية العمراوي 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد موساوي عنوانه(ا)
رقم  18زنقة جبل هبري النرجس
 30000فاس املغرب.
السيدة رشيدة موساوي
عنوانه(ا) رقم  526املغرب العربي ج
 14090القنيطرة املغرب.
السيدة نجية العمراوي عنوانه(ا)
رقم  18زنقة جبل هبري النرجس د
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد موساوي عنوانه(ا)
رقم  18زنقة جبل هبري النرجس
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .4479
690I

PME CONSULTING GROUP
رقم  ،66املكتب  ،11الطابق الثاني،
مركب الجواهر ،شارع السالوي،
املدينة الجديدة ،فاس ،30000 ،
فاس املغرب
 IMMO SANREMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ،66
املكتب  ،10الطابق الثاني ،مركب
الجواهر ،شارع السالوي 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
74379
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
DAMO CONSULTING SARL
املسؤولية املحدودة.
BLN CAR
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
اإلقتضاء بمختصرتسميتها IMMO :
الشريك الوحيد
.SANREMO
تأسيس شركة
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
DAMO CONSULTING SARL
العقاري وبصفة عامة كل العمليات AV PASTEUR 1° ETG N°18 54
التجارية ،العقارية وغير العقارية TANGER tanger, tanger، 90000،
واملالية املتعلقة بصفة مباشرة أوغير
tanger MAROC
مباشرة بالهدف املذكور أعاله..
 BLN CARشركة ذات مسؤلية
عنوان املقر االجتماعي  :رقم ،66
محدودة ذات الشريك الوحيد
املكتب  ،10الطابق الثاني ،مركب
وعنوان مقرها اإلجتماعي 102
الجواهر ،شارع السالوي  30000 -الطابق السادس اقامة يامنة  2زنقة
فاس املغرب.
االردن  90000 -طنجة املغرب
املدة التي تأسست من أجلها
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الشركة  99 :سنة.
محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري :
131791
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BLN :
.CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي 102 :
الطابق السادس اقامة يامنة  2زنقة
االردن  90000 -طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد البوالني محمد 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة.
السيد البوالني محمد 100 :
حصة اجتماعية بقيمة 100.000
درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البوالني محمد عنوانه(ا)
زنقة لبنان اقامة يامنة طابق  4شقة
 90000 59طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد البوالني محمد عنوانه(ا)
زنقة لبنان اقامة يامنة طابق  4شقة
 90000 59طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .258947
691I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
MULTI-SPECIALISEE
INTERNATIONAL
D’AGADIR SARL Par
abréviation CPMSIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
ANGLE BD TELDI ET RUE DE
MARAKECHE QI AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
MULTI-SPECIALISEE
INTERNATIONAL D’AGADIR
SARL Par abréviation CPMSIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4
بلوك  2الطابق األول زنقة الرئيس
البكاي أكادير 80000 -اكاديراملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
53299
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
MULTI-SPECIALISEE
INTERNATIONAL D’AGADIR
.SARL Par abréviation CPMSIA
غرض الشركة بإيجاز  - :إنشاء
وإدارة عيادة لألمراض النفسية
 إنشاء وإدارة عيادات طبيةمتعددة التخصصات.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 4

الجريدة الرسمية
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بلوك  2الطابق األول زنقة الرئيس
البكاي أكادير  80000 -اكاديراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة املشيشتي كوثر 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة املشيشتي كوثر عنوانه(ا)
فيال رقم  34بلوك  111حي تدارت
اكادير  80000اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة املشيشتي كوثر عنوانه(ا)
فيال رقم  34بلوك  111حي تدارت
اكادير  8000اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .118948
692I
CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

اوطيل مناجمنت اند
كونسولتينك

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL
RES SOFIA PALMERAIE IMM
F N106, AV ABDELKRIM
KHETTABI RES SOFIA
PALMERAIE IMM F N106،
40000، MARRAKECH MAROC
اوطيل مناجمنت اند كونسولتينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3 :شارع
املعابد الشتوية  40020 -مراكش
املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.35141

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يونيو  2022تقرر حل
اوطيل مناجمنت اند كونسولتينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  3شارع املعابد
الشتوية  40020 -مراكش املغرب
نتيجة اللجمع العام االستثنائي.
و عين:
السيد(ة) كريمة شقيق و
عنوانه(ا) سيدي عباد  1رقم 245
 40020مراكش املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  01يونيو  2022وفي  3شارع
املعابد الشتوية  40020 -مراكش
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .140736
693I
RIM MB SERVICES SARL AU

DES PRODUITS D
ALIMENTATION GENERALE
MOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIM MB SERVICES SARL AU
شارع املعارف رقم  2تطوان ،
 ،93000تطوان املغرب
DES PRODUITS D
ALIMENTATION GENERALE
 MOUNAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحاج
محمد بنونة زنقة  10اقامة انس
بلوك رقم  9300 - 6تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
31537
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أبريل  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

21293

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DES :
PRODUITS D ALIMENTATION
.GENERALE MOUNA
غرض الشركة بإيجاز  :بيع و شراء
املنتجات الغدائية العامة بالتجزئة و
بالجملة..
عنوان املقر االجتماعي  :الحاج
محمد بنونة زنقة  10اقامة انس
بلوك رقم  9300 - 6تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بن دكو احسان 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بن دكو احسان عنوانه(ا)
تطوان  93000تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى منى عنوانه(ا)
شارع ابن حازم رقم 93000 75
تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  06ماي
 2022تحت رقم .1148
694I
موثق

CONCASSAGE AL WIFAK
إعالن متعدد القرارات

موثق
 7شارع املعتمد ابن عباد إقامة ابن
الخطيب بلوك أ الطابق األول رقم
 ،90000 ، 36طنجة املغرب
CONCASSAGE AL WIFAK
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
الجيش امللكي اقامة الفتح الطابق
الخامس رقم - - 19تطوان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري:
.7327
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  06يوليوز  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع جميع الحصص اململوكة للسيد
juan riera TORRESو السيدJorge
 RIERA MONCADAلفائدة السيد
محمد املهدي العلوي الهاشمي
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :انسحاب السيد Juan RIERA
 TORRESوالسيد Jorge RIERA
 MONCADAمن مهامهما في الشركة.
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :استقالة السيد Juan RIERA
 ، ;TORRESمن مهامه كمسير
للشركة.
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
لشكليات/الصالحيات.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع جميع الحصص اململوكة للسيد
juan riera TORRESو السيدJorge
 RIERA MONCADAلفائدة السيد
محمد املهدي العلوي الهاشمي
بند رقم  :2الذي ينص على
مايلي :نسحاب السيد Juan RIERA
 TORRESوالسيد Jorge RIERA
 MONCADAمن مهامهما في الشركة.
بند رقم  :3الذي ينص على
مايلي :ستقالة السيد Juan RIERA
 ;TORRESمن مهامه كمسيرللشركة
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
لشكليات/الصالحيات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  13أكتوبر
 2022تحت رقم .2862
695I
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21294
ANADIF CONSEILS

ILTTIZAMATI.COM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الشرف  2مجموعة رقم  24إقامة 4
رقم  1األلفة  20220 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم البردوعي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الكريم البردوعي
عنوانه(ا) حي التساهل زنقة  10رقم
 21بوركون  20053الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الكريم البردوعي
عنوانه(ا) حي التساهل زنقة  10رقم
 21بوركون  20053الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أكتوبر  2022تحت رقم .843143
696I
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شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد IMPORT EXPORT
 GADIRمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي األمل
حي الشهيد عبد السالم بن حدو رقم
 9000 - 163طنجة املغرب نتيجة ل
 :الخسارة.
و حدد مقر التصفية ب األمل حي
الشهيد عبد السالم بن حدو رقم
 90000 - 163طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) اكوزول ابراهيم و
عنوانه(ا)  71أ شارع الحسن االول
اقامة أسماء طابق  04شقة 16
 9000طنجة 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  08نونبر
 2021تحت رقم .247681
697I

ANADIF CONSEILS
 166إقامة الشهدية الطابق الثاني،
األلفة  ،20220 ،الدارالبيضاء
املغرب
 ILTTIZAMATI.COMشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الشرف  2مجموعة رقم  24إقامة 4
رقم  1األلفة  20220 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
559741
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
SOCIETE DE COMPTABILITE TAZARHINE ET
COMPAGNIES
مسؤلية محدودة ذات الشريك
بنسالم العربي
بنطامة كارBENTAMA CAR
الوحيد.
إعالن متعدد القرارات
تسمية الشركة متبوعة عند IMPORT EXPORT GADIR
SOCIETE DE COMPTABILITE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
TAZARHINE ET COMPAGNIES
.ILTTIZAMATI.COM
الشريك الوحيد
ANGLE RUE MED ABDOU ET
حل شركة
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة
BD DERFOUFI IMMEUBLE
بنسالم العربي
األعمال و توطين الشركات
مجمع العرفان اقامة  289الطابق GHIYOUGHI APPT 04، 60000، 1
تأسيس الشركات
OUJDA MAROC
رقم  ،90000 ، 2طنجة املغرب
اإلستشارات القانونية و تدبير
بنطامة كارBENTAMA CAR
 IMPORT EXPORT GADIRشركة
الشركات
تقديم كافة الخدمات املالزمة ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك «شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :الحي
الوحيد(في طور التصفية)
لهذا النشاط وعلى وجه الخصوص:
الجديد أزغنغان  62650الناظور
خدمات السكرتارية واملحاسبة وعنوان مقرها اإلجتماعي األمل حي
املغرب.
والخدمات القانونية والضريبية الشهيد عبد السالم بن حدو رقم
«إعالن متعدد القرارات»
 9000 - 163طنجة املغرب.
وتكنولوجيا املعلومات وخدمات
رقم التقييد في السجل التجاري:
حل شركة
االتصاالت.
رقم التقييد في السجل التجاري
.23501
االستشارات في التنظيم والتسويق
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
.64553
والتمويل.
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد املؤرخ في  16شتنبر 2022
املساعدة وتقديم الخدمات في
تم اتخاذ القرارات التالية:
املؤرخ في  30شتنبر  2021تقرر حل
مجاالت إدارة األعمال.

قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
قبول استقالة املسيرة السابقة
نسيمة بنطامة و تعيين أمينة بنطامة
مسيرة جديدة
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :الرفع من رأس مال الشركة
بمبلغ  300.000.00درهم ليصبح
 400.000.00درهم عن طريق إنشاء
 3000حصة جديدة يتم اكتتابها
وتحريرها ً
نقدا
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعديل البنود  6و  7و  16من النظام
األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على
مايلي :حرر الشركاء املساهمون مبلغ
رأسمال الشركة بالكامل ،أي مبلغ
 400.000,00درهم
بند رقم  :7الذي ينص على
مايلي :حدد رأسمال الشركة في مبلغ
أربع مائة ألف درهم (400.000,00
درهم)،مقسمة إلى أربعة آالف حصة
( 4.000حصة) قيمة كل واحدة
منها مائة درهم ( 100درهم) مخولة
للشركاء حسب نسبة مساهمتهم
في رأس املال .ويصرح الشركاء
بأن الحصص في الشركة املحدثة
بموجبه وزعت بينهم حسب نسبة
مساهمتهم في رأسمال الشركة ،وبأنها
محررة بالكامل بإيداع األصول طبقا
ملقتضيات البند 6
بند رقم  :16الذي ينص على مايلي:
يسيرالشركة شخص أو مجموعة من
األشخاص الذاتيين املختارين من
بين الشركاء أو خارجهم بالقانون
األسا�سي أو بقرار عادي للشركاء.
و لقد قرر الشركاء تعيين السيدة
أمينة بنطامة كمسيرة للشركة ملدة
غيرمحددة و هو ال�شيء الذي قبلته.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم .4609
698I
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consultana
املدة التي تأسست من أجلها
INTERNATIONAL
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
INSTITUTE OF
درهم ،مقسم كالتالي:
MANAGEMENT
السيد حافظ عبيد 1.000 :
CASABLANCA PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
وصفات ومواطن الشركاء :
تأسيس شركة
السيد حافظ عبيد عنوانه(ا)
consultana
زنقة أحمد الطوقي،إقامة أوروق  37 ،زنقة األخوة شقة  ، 12حي راسين
الطابق الثالث،رقم  20100 ،20080 ،13الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
الدارالبيضاء maroc
 INTERNATIONAL INSTITUTEومواطن مسيري الشركة:
السيد حافظ عبيد عنوانه(ا)
OF MANAGEMENT
 CASABLANCA PRIVEشركة ذات  37زنقة األخوة شقة  ، 12حي راسين
 20100الدارالبيضاء املغرب
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة موحى
أكتوبر  2022تحت رقم .840678
أوحمو عمارة لؤلؤة جاسم ،الطابق
699I
الثالث ،رقم  20080 - 5الدار
البيضاء املغرب
BACEGM
تأسيس شركة ذات مسؤلية
فينونسياغ مويين بروسند
محدودة ذات الشريك الوحيد
مروك (ف م ب م)
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
557777
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
BACEGM
 27ماي  2022تم إعداد القانون N°194 Azli de sud Hay Bennani
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية Smiress ، 40000، Marrakech
محدودة ذات الشريك الوحيد
maroc
باملميزات التالية:
فينونسياغ مويين بروسند مروك
شكل الشركة  :شركة ذات (ف م ب م) شركة ذات املسؤولية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املحدودة
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد
تسمية الشركة متبوعة عند
الكريم الخطابي زنقة حسن بن
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :مبارك إقامة الخطابية ب الطابق 1
INTERNATIONAL INSTITUTE OF
رقم  40000 - 3مراكش املغرب
MANAGEMENT CASABLANCA
تأسيس شركة ذات املسؤولية
.PRIVE
املحدودة
غرض الشركة بإيجاز  :التعليم رقم التقييد في السجل التجاري :
العالي.
129969
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 17
موحى أوحمو عمارة لؤلؤة جاسم غشت  2022تم إعداد القانون
،الطابق الثالث ،رقم  20080 - 5األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
الدارالبيضاء املغرب.

21295

تم اإليداع القانوني باملحكمة
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
التجارية بمراكش بتاريخ  21أكتوبر
تسمية الشركة متبوعة عند  2022تحت رقم .140612
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
700I
فينونسياغ مويين بروسند مروك (ف
م ب م).
EL MAQHOR ABDELHAK
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة
STE TANT FRERES
األوراق املالية القابلة للتحويل
TRANSPORT SARL
أو االكتتاب  ،كمشاركة  ،في رأس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مال الشركات األخرى  ،وال سيما
قفل التصفية
االستحواذ على املساهمات املباشرة
EL MAQHOR ABDELHAK
أو غير املباشرة  ،في جميع الشركات
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات
التي سيتم إنشاؤها أو القائمة
 34000املغرب تاونات،34000 ،
بالفعل عن طريق االكتتاب في رأس
تاونات املغرب
املال أو عن طريق االستحواذ على
STE TANT FRERES TRANSPORT
األوراق املالية  ،ونوعية املساهمين
 SARLشركة ذات املسؤولية
أو املنتسبين ألخذ املصلحة مهما كان
املحدودة
الغرض.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع وعنوان مقرها اإلجتماعي  :دوارباب
عبد الكريم الخطابي زنقة حسن بن محرز زريزر بوهودة تاونات تاونات
 34000تاونات املغرب.
مبارك إقامة الخطابية ب الطابق 1
قفل التصفية
رقم  40000 - 3مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري :
.1717
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
درهم ،مقسم كالتالي:
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تقرر حل
السيد مويين بروسند ألين STE TANT FRERES TRANSPORT 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
 SARLشركة ذات املسؤولية
السيد مويين بروسند بونوا  املحدودة مبلغ رأسمالها 200.000
رايموند  500 :حصة بقيمة  100درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
درهم للحصة.
باب محرز زريزر بوهودة تاونات
األسماء الشخصية والعائلية تاونات  34000تاونات املغرب
وصفات ومواطن الشركاء :
نتيجة لتصفية نهائية (ارتفاع ثمن
السيد مويين بروسند ألين
املحروقات).
عنوانه(ا)  39طريق صابلونيير
و عين:
 38460صوليميو فرنسا.
السيد(ة) محمد الزهري و
السيد مويين بروسند بونوا 
رايموند عنوانه(ا) إقامة النخيل  3عنوانه(ا) حي الدشيارتاونات 34000
شقة  10النخيل الجنوبي  40000تاونات املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) حسن الزهري و
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية عنوانه(ا) حي الدشيارتاونات 34000
تاونات املغرب كمصفي (ة) للشركة.
ومواطن مسيري الشركة:
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
السيد مويين بروسند بونوا 
رايموند عنوانه(ا) إقامة النخيل  3بتاريخ  19أكتوبر  2022وفي دوارباب
شقة  10النخيل الجنوبي  40000محرز زريزر بوهودة تاونات 34000 -
مراكش املغرب
تاونات املغرب.
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السيدة العبدالوي نهال 200 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  31أكتوبر حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة العبدالوي عبير 200 :
 2022تحت رقم .119/2022
 701Iحصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU
وصفات ومواطن الشركاء :
شركة باليكا سارل
السيد العبدالوي نور الدين
عنوانه(ا) شارع البطولة رقم 66
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تطوان  93000تطوان املغرب.
تأسيس شركة
السيدة العبدالوي نهال عنوانه(ا)
STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
شارع البطولة رقم  66تطوان 93000
SARL AU
 MARJE KHELAL AIN MELOULتطوان املغرب.
السيدة العبدالوي عبير عنوانه(ا)
CENTRE COMMERCIAL
 WILA CENTER BUREAU N°23شارع البطولة رقم  66تطوان 93000
 TETOUAN، 93000، TETOUANتطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
MAROC
ومواطن مسيري الشركة:
شركة باليكا سارل شركة ذات
ي
السيد العبدالو نور الدين
املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا) شارع البطولة رقم 66
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
البطولة رقم  66تطوان  93000 -تطوان  93000تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تطوان املغرب
االبتدائية بتطوان بتاريخ  31أكتوبر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2022تحت رقم .2189
املحدودة
702I
رقم التقييد في السجل التجاري :
32387
مكتب الحسابات مالكي
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ROUTE MARINA
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
tob travaux divers
إعالن متعدد القرارات
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
مكتب الحسابات مالكي
SYMA AGENCY
املحدودة باملميزات التالية:
إعالن متعدد القرارات
 291شارع الكرامة منفلوري فاس ،
شكل الشركة  :شركة ذات
tob travaux divers
 ،30000فاس املغرب
املسؤولية املحدودة.
حي ولي العهد زنقة الليمون رقم
« ROUTE MARINAشركة ذات
الدار 11العيون العيون،70000 ،
تسمية الشركة متبوعة عند املسؤولية املحدودة ذات الشريك
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
العيون املغرب
الوحيد»
باليكا سارل.
« SYMA AGENCYشركة ذات
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم
غرض الشركة بإيجاز  :استراد و
املسؤولية املحدودة»
 84زنقة طارق بن زياد 32000 -
توزيغ لوازم العقاقيراملشتركة.
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
الحسيمة املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الوحدة  02زنقة دبي رقم - - 05
«إعالن متعدد القرارات»
البطولة رقم  66تطوان  93000 -رقم التقييد في السجل التجاري:
العيون املغرب.
تطوان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
.1163
املدة التي تأسست من أجلها
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي رقم التقييد في السجل التجاري.- :
الشركة  99 :سنة.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27شتنبر 2022
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املؤرخ في  24أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
درهم ،مقسم كالتالي:
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  1تفويت حصص :الذي
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
السيد العبدالوي نور الدين  600 :ينص على مايلي :تفويت  %100من
تغيير املقر االجتماعي للشركة املوطن
حصة الشركة
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
قرار رقم  2تغيير املسير :الذي
ينص على مايلي :تغيير مسير الشركة
واستقالة السيد نورالدين العالطي
قرار رقم 3تعديل القانون
االسا�سي :الذي ينص على مايلي:
تعديل القانون االسا�سي للشركة
باضافة جميع التعديالت
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  1تفويت حصص :الذي
ينص على مايلي :تفويت %100
من حصة الشركة اململوكة السيد
نورالدين العالطي لصالح السيد
يوسف وحمو
بند رقم  2تغيير املسير :الذي
ينص على مايلي :تعيين السيد يوسف
وحمو كمسير وحيد للشركة وقبول
استقالة السيد نورالدين العالطي
بند رقم  3تعديل القانون
االسا�سي للشركة :الذي ينص على
مايلي :تعديل القانون االسا�سي
للشركة باضافة جميع التعديالت
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .270
703I

بالعنوان التالي  :حي الفتح شارع
محمد الخامس اقامة ارينا الطابق
الرابع الشقة  08العيون الى املقر
الجديد للشركة حي الوحدة  02شارع
دبي رقم  05العيون
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد محسن عنفود و السيد
يحيى عنفود والسيدة سهام عنفود
كمسيرين للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعديل البند رقم  04والبند رقم 11
في القانون االسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .3149
704I
AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO
sigle A2CM sarl

BEN SPORTLAND

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl
شارع فاس  ،ركن ابن طفيل  ،إقامة
دياموند ،الطابق األول  ،مكتب رقم
 ،90000 ، 3طنجة املغرب
 BEN SPORTLANDشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
تجاري ،الطابق األر�ضي  ،املبنى أ
 ،ساحة كاستيار 90000 -طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
131449
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 27
شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BEN :
.SPORTLAND
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة
املنشآت الرياضية.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
تجاري ،الطابق األر�ضي  ،املبنى أ
 ،ساحة كاستيار  90000 -طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بدر الدين بن الشيخ :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر الدين بن الشيخ
عنوانه(ا) سوريين شارع آبن باري
رقم  90000 3طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر الدين بن الشيخ
عنوانه(ا) سوريين شارع آبن باري
رقم  90000 3طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  19أكتوبر
 2022تحت رقم .11704
705I
CENTRE D’AFFAIRE

WEBPRO DIGITAL SERVICE
WDC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRE
 ،CASA ، 20330الدارالبيضاء
maroc
WEBPRO DIGITAL SERVICE
 WDCشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61شارع
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  02التجارية بفاس بتاريخ  25يوليوز
 2022تحت رقم .3166/2022
مركزالتجاري الرياض رقم  85طابق نونبر  2022تحت رقم .844663
 20080 - 2الدارالبيضاء املغرب
707I
706I
تأسيس شركة ذات مسؤلية
BRANA
محدودة ذات الشريك الوحيد
cabinet idrissi
BRANA
رقم التقييد في السجل التجاري STE CITADINA SHOPS SARL :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
560907
AU
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
BRANA
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
Qu Laary Cheikh Rue 97 N
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
قفل التصفية
08 Nador ، 62000، NADOR
محدودة ذات الشريك الوحيد
cabinet idrissi
MAROC
باملميزات التالية:
rue abdelkrim benjelloun ، 13
 BRANAشركة ذات املسؤولية
شكل الشركة  :شركة ذات
30000، fes maroc
املحدودة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 STE CITADINA SHOPS SARL AUوعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بوطيب بلوك س الناظور 62000 -
الشريك الوحيد
الناظور املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 WEBPRO DIGITAL SERVICEوعنوان مقرها اإلجتماعي  24 :قطعة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
كرين بارك ملعب الخيل دكان - 8
املحدودة
.WDC
 30000فاس املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري :
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
قفل التصفية
24757
االلكترونية.
ي
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
عنوان املقر االجتماعي  61 :شارع رقم التقييد في السجل التجار :
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
.68017
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
مركز التجاري الرياض رقم  85طابق
املؤرخ في  13يونيو  2022تقرر حل املحدودة باملميزات التالية:
 20080 - 2الدارالبيضاء املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات
املدة التي تأسست من أجلها STE CITADINA SHOPS SARL
 AUشركة ذات مسؤلية محدودة املسؤولية املحدودة.
الشركة  99 :سنة.
تسمية الشركة متبوعة عند
مبلغ رأسمال الشركة 10.000 :ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد االمين يحضيه اإلجتماعي  24قطعة كرين بارك .BRANA
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
 100 :حصة بقيمة  100درهم ملعب الخيل دكان  30000 - 8فاس
التجزئة الغذائية في املتاجر
للحصة.
املغرب نتيجة لعدم تحقيق الهدف
املتخصصة.
األسماء الشخصية والعائلية
االجتماعي.
عنوان املقر االجتماعي  :حي اوالد
وصفات ومواطن الشركاء :
عين:
و
بوطيب بلوك س الناظور 62000 -
السيد محمد االمين يحضيه
و
زينب
السيد(ة) التلمساني
الناظور املغرب.
عنوانه(ا) حي القدس شارع يبن
10
شقة
عائشة
عنوانه(ا) اقامة
الهيثم رقم  70000 48العيون
املدة التي تأسست من أجلها
ملعب
الهواء الجميل
ياقوتة
تجزئة
الشركة  99 :سنة.
املغرب.
كمصفي
املغرب
فاس
30000
الخيل
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
األسماء الشخصية والعائلية
للشركة.
(ة)
درهم ،مقسم كالتالي:
ومواطن مسيري الشركة:
الختامية
الجمعية
انعقاد
تم
قد
و
السيد عبد النور ملرابط 500 :
السيد محمد االمين يحضيه
قطعة
24
وفي
2022
يونيو
13
بتاريخ
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
عنوانه(ا) حي القدس شارع يبن
الهيثم رقم  70000 48العيون كرين بارك ملعب الخيل دكان - 8
السيد عبد هللا سوسان 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
 30000فاس املغرب.
املغرب

الجريدة الرسمية
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد النور ملرابط عنوانه(ا)
دواراغبال بني شيكرالناظور 62000
الناظور املغرب.
السيد عبد هللا سوسان عنوانه(ا)
دوار موالي بوشتى فرخانة الناظور
 62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد النور ملرابط عنوانه(ا)
دواراغبال بني شيكرالناظور 62000
الناظور املغرب
السيد عبد هللا سوسان عنوانه(ا)
دوار موالي بوشتى فرخانة الناظور
 62000الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم .4602
708I
BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

ATLAS TRAVAUX NEGOCE
ET OEUVRES - ATNO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARLAU
ص.ب  895 :مكناس ،50000 ،
مكناس املغرب
ATLAS TRAVAUX NEGOCE ET
 OEUVRES - ATNOشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
األول ،تغات كلم  ،5طريق مكناس -
 54000البرج  -خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
4523
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ATLAS TRAVAUX NEGOCE ET
.OEUVRES - ATNO
غرض الشركة بإيجاز - :األشغال
العامة والهندسة املدنية
 التجارةصنع وبيع مركمات اإلسمنت.عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
األول ،تغات كلم  ،5طريق مكناس -
 54000البرج  -خنيفرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة2.400.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد موالي اسماعيل عبدالوي
 24.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موالي اسماعيل عبدالوي
عنوانه(ا)  301النجد تجزئة اكدال
 54000خنيفرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي اسماعيل عبدالوي
عنوانه(ا)  301النجد تجزئة اكدال
 54000خنيفرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  08شتنبر
 2022تحت رقم .343
709I
باهية كونساي

(  2م الطاليبي بويلدينغ )
2M TALIBI BUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

2M TALIBI BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مقرها االجتماعي :زنقة مسلم تجزئة
بكارالطابق  3الشقة رقم  14باب
دكالة مراكش

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

رقم التقييد في السجل التجاري :
127787
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 04
يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
:تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها
2M TALIBI BUILDING
غرض الشركة بإيجاز  :مطبعة
ووراقة  -تجارة  -اشغال مختلفة
تصديرواستيرادمقرها االجتماعي :زنقة مسلم
تجزئة بكار الطابق  3الشقة رقم 14
باب دكالة مراكش
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي
السيد الطالبي محمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيد ايت اعزيز محمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة
السيد الطالبي محمد 500 :
بقيمة  100درهم
السيد ايت اعزيز محمد 500 :
بقيمة  100درهم
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء
السيد الطالبي محمد عنوانه
بساتين تاركة تجزىة  4ف 9شقة
رقم 19الطابق  1تاركة  -مراكش
السيد ايت اعزيز محمد عنوانه
بساتين تاركة تجزىة  3ب 5شقة
رقم 1تاركة  -مراكش
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة
السيد الطالبي محمد عنوانه
بساتين تاركة تجزىة  4ف 9شقة
رقم 19الطاب  -مراكش
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28يوليوز
 2022تحت رقم 138178
710I

FCC

FUTURE CAREER CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FUTURE CAREER CENTERشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1تجزئة
اللباطية رقم الشقة  04الطابق
الثاني  24000 -الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
19931
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 16
غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FUTURE CAREER CENTER
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
التدريب املشورة والتوجيه.
عنوان املقر االجتماعي  1 :تجزئة
اللباطية رقم الشقة  04الطابق
الثاني  24000 -الجديدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة15.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالحق ادعبو 75 :
حصة بقيمة  7.500درهم للحصة.
السيد عادل شفاق  75 :حصة
بقيمة  7.500درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالحق ادعبو عنوانه(ا)
حي  240بلوك دلطا عمارة ف الشقة
 24000 1الجديدة املغرب.
السيد عادل شفاق عنوانه(ا) حي
 240بلوك دلطا عمارة ف الشقة 1
 24000الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد عبدالحق ادعبو عنوانه(ا)
حي  240بلوك دلطا عمارة ف الشقة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 24000 1الجديدة املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
قفل التصفية
االبتدائية بالجديدة بتاريخ BOULAHYA MOHAMED SARL- 20
أكتوبر  2022تحت رقم .977
AU
ص.ب  895 :مكناس ،50000 ،
711I
مكناس املغرب
 ROSALMAشركة ذات مسؤلية
FERMAFRIK
محدودة ذات الشريك الوحيد
FERMAFRIK
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
شركة ذات املسؤولية املحدودة
نهرو رقم  45عمارة كنزة الشقة 8
تأسيس شركة
م.ج  50000 -مكناس املغرب.
تأسيس شركة
قفل التصفية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
.38461
تسمية الشركة فيرمافريك
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
FERMAFRIK
نشاط التجاري ؛ تاجر بيع فواكه املؤرخ في  31غشت  2022تقرر حل
 ROSALMAشركة ذات مسؤلية
طازجة أو خضروات بالتجزئة .أغذية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
أو زراعية .استيراد تاجربيع في نصف رأسمالها  100.000درهم وعنوان
اإلجمالي .مقاول أعمال أو إنشاأت مقرها اإلجتماعي شارع نهرو رقم 45
مختلفة.
عمارة كنزة الشقة  8م.ج 50000 -
العنوان :الزنقة  9رقم  94الكريان مكناس املغرب نتيجة لنهاية النشاط.
و عين:
مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية
الحجوي ابن دباب  30100فاس
السيد(ة) هكون
جينيت
سلفي
املغرب
KOUMAL MULTI STE
افلين و عنوانه(ا)  24اقامة املكريزي
مبلغ رأسمال الشركة (درهم)
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
طريق عين الشقف  30000فاس
50.000
الشريك الوحيد
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
أسماء الشركاء الشخصية
تأسيس شركة
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE
والعائلية ومواطنهم وأنصبتهم:
مكتب معيشة للحسابات و
بتاريخ  31غشت  2022وفي شارع
KHEMISSET
األستشارات الجبائية
ـ زكرياء هاللي شركي  38 ،تجزئة نهرو رقم  45عمارة كنزة الشقة  8م.ج SOLAR GREEN OULMES
  50000مكناس املغرب.جنان الزهراملرجة السفلى
حي السالم بلوك  Eرقم  -- 22سيدي
إعالن متعدد القرارات
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
ـ أحمد هاللي شركي  38 ٬تجزئة
سليمان  ،14200 ،سيدي سليمان
CABINET FISCALE ET
التجارية بمكناس بتاريخ  18أكتوبر
COMPTABLE DE KHEMISSET
جنان الزهراملرجة السفلى
املغرب
 2022تحت رقم .989
،15000
،
محمد
سيدي
شارع
33
األسماء الشخصية والعائلية
 KOUMAL MULTI STEشركة
713I
املغرب
الخميسات
ومواطن مسيري الشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
«شركة
SOLAR
GREEN
OULMES
ـ زكرياء هاللي شركي  38 ،تجزئة
CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE
الوحيد
ذات املسؤولية املحدودة»
KHEMISSET
جنان الزهراملرجة السفلى
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
وعنوان مقرها االجتماعي :حي األمل
KHEMISSET
DYAR
CASH
تم اإليداع القانوني باملحكمة
جوهرة رقم  16000 - 844سيدي
بلوك رقم  03وملاس 15000 -
إعالن متعدد القرارات
التجارية بفاس بتاريخ  31أكتوبر
قاسم املغرب
الخميسات املغرب.
CABINET FISCALE ET
2022
تأسيس شركة ذات مسؤلية
«إعالن متعدد القرارات»
COMPTABLE DE KHEMISSET
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري:
رقم التقييد في السجل التجاري ؛  33شارع سيدي محمد ،15000 ،
رقم التقييد في السجل التجاري :
74369
.29083
الخميسات املغرب
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
« KHEMISSET DYAR CASH 712Iشركة
29347
BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

ROSALMA

ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم
 22حي دياراملنصور عمارة ج ه 2
الخميسات  15000 -الخميسات
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.27687
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25يوليوز 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت  1000حصة اجتماعية من
السيد القرقوري عبد الكريم لفائدة
السيد القرقوري عبد السالم و تأكيد
السيد القرقوري عبد السالم كوكيل
للشركة مع جميع الصالحيات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  7و  :8الذي ينص على
مايلي :تفويت  1000حصة اجتماعية
من السيد القرقوري عبد الكريم
لفائدة السيد القرقوري عبد السالم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 03
أكتوبر  2022تحت رقم .361
714I

21299

املؤرخ في  19مارس 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت حصص اجتماعية من عدنان
اوباحا لفائدة عبد الفتاح بوعزاوي
وقيمتها  160حصة اجتماعية
وتفويت  170حصة اجتماعية من
عدنان اوباحا لفائدة رحو بادوزي
و تفويت  330حصة اجتماعية من
محمد عالبو لفائدة رحو بادوزي مع
استقالة السيد محمد عالبو من
مهامه كوكيل للشركة وتاكيد السيد
عبد الفتاح بوعزاوي كوكيل جديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  7و  :8الذي ينص على
مايلي :تفويت حصص اجتماعية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 03
ماي  2022تحت رقم .168
715I
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21300

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.KOUMAL MULTI STE
غرض الشركة بإيجاز  :عقاقير
التجارة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
جوهرة رقم  16000 - 844سيدي
قاسم املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 10.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اكويس احمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اكويس احمد عنوانه(ا)
حي جوهرة رقم  16000 222سيدي
قاسم املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اكويس احمد عنوانه(ا)
حي جوهرة رقم  1600 222سيدي
قاسم املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ -
تحت رقم .-
716I
عالم الحسابات

ELMA SNAIL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عالم الحسابات
الرباط الرباط ،10050 ،الرباط
املغرب

 ELMA SNAILشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
سمية عمارة  82الطابق الثاني  ،رقم
 04حي النخيل  20340الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
556311
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ELMA :
.SNAIL
غرض الشركة بإيجاز  :تربية و
إنتاج و تثمين جميع أنواع الحلزون.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
سمية عمارة  82الطابق الثاني  ،رقم
 04حي النخيل  20340الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بهـ ــيجة املن ـ ــيرة 1.000 :
حصة بقيمة  10درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بهـ ــيجة املن ـ ــيرة عنوانه(ا)
 16شارع ادريس الحارتي مجموعة
 4حي موالي رشيد الطابق الثاني
 20703الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بهـ ــيجة املن ـ ــيرة عنوانه(ا)
 16شارع ادريس الحارتي مجموعة
 4حي موالي رشيد الطابق الثاني
 20703الدارالبيضاء املغرب
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 BEAUTY SEVENشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
املسؤولية املحدودة
شتنبر  2022تحت رقم .838739
وعنوان مقرها اإلجتماعي  144زنقة
 717Iمحمد سميحة,إقامة جوهرة محمد
سميحة,الطابق السادس رقم - 35
monde servicecompta
 20400الدارالبيضاء املغرب.
BRICHIS CACH
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.406209
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
monde servicecompta
املؤرخ في  12دجنبر  2018تم
lot el hadj fatah oulfa 3 309
 eme etage casablanca، 20250،رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 900.000درهم» أي من «100.000
Casablanca maroc
درهم»  إلى « 1.000.000درهم»  عن
 BRICHIS CACHشركة ذات
طريق .- :
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  64زنقة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10
عبد هللا املديوني الطابق 1الشقة  2يوليوز  2019تحت رقم .708264
719I
الدارالبيضاء املغرب الدارالبيضاء
 20250الدارالبيضاء املغرب.
BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES
تحويل املقراالجتماعي للشركة
BOURAZOUINE IMPORT
رقم التقييد في السجل التجاري
.516353
EXPORT
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
إعالن متعدد القرارات
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تم تحويل & BUSINESS CONSULT CABINE
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
ASSOCIES
« 64زنقة عبد هللا املديوني الطابق مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
1الشقة  2الدارالبيضاء املغرب
BOURAZOUINE IMPORT
الدارالبيضاء  20250الدارالبيضاء « EXPORTشركة ذات املسؤولية
املغرب»  إلى «رياض صوفيا تجزئة
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
رقم  236حي لساسفة مكازة  03وعنوان مقرها االجتماعي :تعاونية
الدارالبيضاء املغرب 20232 -
سيدي ابراهيم ايت بورزوين
الدارالبيضاء املغرب».
الحاجب  51000 -الحاجب املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
«إعالن متعدد القرارات»
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14
رقم التقييد في السجل التجاري:
نونبر  2022تحت رقم .841537
.48251
718I
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر 2022
fiducon
تم اتخاذ القرارات التالية:
BEAUTY SEVEN
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 بيع مجموع الحصص ()1000رفع رأسمال الشركة
حصة من فئة  100درهم من طرف
fiducon
السيد افرياس يوسف لفائدة السيد
3N rue tahan ، 20100،
casablanca maroc
الحسين الركيطي
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قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تنصيب السيد الحسين الركيطي
مسيرا وشريك وحيد للشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
 قبول استقالة السيد افرياسيوسف الحامل لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  D74540الساكن بحي
املسيرة  2زنقة  2رقم  09الحاجب
كمسيروشريك من مهامه كمسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
الحصص
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
راس املال
بند رقم  :13الذي ينص على
مايلي :التسيير
بند رقم  :16الذي ينص على
مايلي :االمضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .3971
720I
FINANCE CENTER

ARTKETING PLV

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
AV ALLAL EL FASSI N° 598
CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 ARTKETING PLVشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
جوهرة الطابق الثاني شقة رقم
 17شارع عالل الفا�سي 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130285
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26أكتوبر  2022تم إعداد القانون

األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ARTKETING PLV
غرض الشركة بإيجاز  - :صانع
الالفتات املعدنية والطرقية
واالعالنية.
 مقاول أو صاحب وكالة إعالناتً
موظفا ً
واحدا على األقل.
توظف
 تاجراستيراد..عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
جوهرة الطابق الثاني شقة رقم 17
شارع عالل الفا�سي  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الحكيم العسري
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الحكيم العسري
عنوانه(ا) بلوك  17رقم  552املحاميد
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحكيم العسري
عنوانه(ا) بلوك  17رقم  552املحاميد
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .140983
721I
Valoris Partners

TOP GOURMANDISE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
استمرارنشاط الشركة

Valoris Partners

21301

Bureau N°14, 3ème étage,
immeuble soft city oasis, 2 et
4 rue Abou Dhabi ، 20410،
casablanca maroc
« TOP GOURMANDISEشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 7 :منارة
مول ،شارع محمد السادس - -
مراكش املغرب.
«استمرارنشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.78543
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  01دجنبر  2021تقرر ما
يلي:
 .1قرار بعدم حل الشركة رغم
الخسائراملسجلة.
 .2تخفيض رأسمال الشركة
بمبلغ يساوي  1درهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .140897
722I
P-Consulting

CAFE MEJOR DEL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مقهى ديل ميخور شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي
نسيم البحر 2اي م ك م ا ج 10
تمارة -12000تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
137635
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها :
مقهى ديل ميخور DEL MEJOR
CAFE
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
يشغل شخصين أو أكثر بيع
املشروبات.
عنوان املقر االجتماعي :نسيم
البحر  2اي م ك م ا ج  10تمارة -
 12000تمارة املغرب
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يونس ملكي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس ملكي عنوانه(ا)
تجزئة الوفاق رقم 12000 5370
تمارة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس ملكي عنوانه(ا)
تجزئة الوفاق رقم 12000 5370
تمارة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .2149
723I
LAAJEB ACCOUNTING

LAXA AUTOMOTIVE
MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

LAAJEB ACCOUNTING
AV DES FAR RES JAOUHARAT
TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC
LAXA AUTOMOTIVE MAROC

الجريدة الرسمية
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شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب
النخيل شارع الحسن الثاني الطابق
الثاني محل رقم  93000 - 20تطوان
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.26089
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) طارق حمزة
البقالي  1.000حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
(ة) عمر اوالد سعيد بتاريخ  12شتنبر
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  29شتنبر
 2022تحت رقم .1997
724I
segex

MPPF

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها .MPPF :
غرض الشركة بإيجاز  :اإلشهار,
التصديرو اإلستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :متجر2
بالطابق األر�ضي رقم  43تجزئة الفرح
املسيرة فاس 30000 - .فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اناس امين  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اناس امين عنوانه(ا) رقم
 34زنقة  12بنسودة فاس 30000
فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اناس امين عنوانه(ا) رقم
 34زنقة  12بنسودة فاس 30000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  08شتنبر
 2022تحت رقم .3690
725I

segex
N°28 avenue saint louis rte ain
chkef 1er etage -fes ، 30000،
fes MAROC
AA CONSULTING S.A.R.L
 MPPFشركة ذات مسؤلية محدودة
LES ROUTES DE DAR
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر2
BOUAZZA
بالطابق األر�ضي رقم  43تجزئة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الفرح املسيرة فاس 30000 - .فاس
تأسيس شركة
املغرب
AA CONSULTING S.A.R.L
تأسيس شركة ذات مسؤلية
 ، 14شارع باريس الطابق الثاني رقم
محدودة ذات الشريك الوحيد
 ،20000 ، 22الدارالبيضاء املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
LES ROUTES DE DAR
73727
 BOUAZZAشركة ذات املسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املحدودة
 24غشت  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،17ساحة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية لويس باستور سابقا شارل نيكول
محدودة ذات الشريك الوحيد اقامة باستور بويلد الطابق  7الرقم
 20000 - 2الدارالبيضاء املغرب
باملميزات التالية:

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
558137
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 09شتنبر  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 :
.ROUTES DE DAR BOUAZZA
غرض الشركة بإيجاز :
 تشغيل وإدارة مخبزة  ،محلحلويات ،محل سكاكر  ،محل
شوكوالتة  ،محل آيس كريم  ،صالة
شاي  ،وجبات خفيفة  ،متعهد
مباشرة أو عن طريق اإليجار....
عنوان املقر االجتماعي ،17 :
ساحة لويس باستور سابقا شارل
نيكول اقامة باستور بويلد الطابق
 7الرقم  20000 - 2الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة75.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة MR HOSPITALITY ET
 DEVELOPPEMENT : 450حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
الشركة CONSULTING 134
 : 150حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة اسماء مني زوجة DERET
 : 150حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة MR HOSPITALITY ET
 DEVELOPPEMENTعنوانه(ا) ،17
ساحة لويس باستور سابقا شارل
نيكول اقامة باستور بويلد الطابق
 7الرقم  20250 2الدار البيضاء
املغرب.

الشركة CONSULTING 134
عنوانه(ا)  ،50زنقة طاطا الطابق
االول  20250الدارالبيضاء املغرب.
السيدة اسماء مني عنوانه(ا)
طريق الزيتون  45160أردون فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العالي مني عنوانه(ا)
Qai MADELEINE 45000 38
 ORELANSفرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أكتوبر  2022تحت رقم .841136
726I
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

DIDITEX

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL
TANGER 47 AVENUE HASSAN
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
Maroc
« DIDITEXشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :طنجة ،
إقطعة  4قطعة  1منطقة تصدير
حرة  90000 -طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.81917
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :اإلقرار بوفاة السيد الريني
محمد نور الدين في جرأة بتاريخ
 19/09/2022بعد مستخرج من
شهادة الوفاة 373/226/2022
بتاريخ .21/09/2022
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيدة الريني هدى مديرة
الوحيدة للشركة .ستشارك الشركة
بشكل صحيح في جميع األعمال من
خالل التوقيع الفريد للسيدة الريني
هدى
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات

الجريدة الرسمية
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النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تعيين السيدة الريني هدى
مديرة الوحيدة للشركة .ستشارك
الشركة بشكل صحيح في جميع
األعمال من خالل التوقيع الفريد
للسيدة الريني هدى
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .258429
727I

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تعيين السيدة الريني هدى
مديرة الوحيدة للشركة .ستشارك
الشركة بشكل صحيح في جميع
األعمال من خالل التوقيع الفريد
للسيدة الريني هدى
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .258429
728I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

فيكوجيس

DIDITEX
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL
TANGER 47 AVENUE HASSAN
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
Maroc
« DIDITEXشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :طنجة ،
إقطعة  4قطعة  1منطقة تصدير
حرة  90000 -طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.81917
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :اإلقرار بوفاة السيد الريني
محمد نور الدين في جرأة بتاريخ
 19/09/2022بعد مستخرج من
شهادة الوفاة 373/226/2022
بتاريخ 21/09/2022
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيدة الريني هدى مديرة
الوحيدة للشركة .ستشارك الشركة
بشكل صحيح في جميع األعمال من
خالل التوقيع الفريد للسيدة الريني
هدى

BASMA CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

فيكوجيس
 43زنقة موريطانيا الشقة  4جيليز،
 ،40000مراكش املغرب
 BASMA CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3طريق
يعقوب املريني مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.139976
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد األزلي 7
حصة اجتماعية من أصل 30.957
حصة لفائدة السيد (ة) هارون األزلي
بتاريخ  16شتنبر .2022
تفويت السيد (ة) أيوب األزلي 17
حصة اجتماعية من أصل  17حصة
لفائدة السيد (ة) هارون األزلي بتاريخ
 16شتنبر .2022
تفويت السيد (ة) بسمة األزلي 9
حصة اجتماعية من أصل  9حصة
لفائدة السيد (ة) هارون األزلي بتاريخ
 16شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  03أكتوبر
 2022تحت رقم .10369
729I

21303
A2 CONSULTING

TAWZIAAT FAMAWA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A2 CONSULTING
TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC
 TAWZIAAT FAMAWAشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي احريق
مرتيل  93000 -مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
32297
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TAWZIAAT FAMAWA
غرض الشركة بإيجاز  - :نقل
البضائع لحساب الغير..
عنوان املقراالجتماعي  :حي احريق
مرتيل  93000 -مرتيل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد افتحي عز العرب 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد افتحي عز العرب عنوانه(ا)
حي احريق شارع النسيم رقم 96
مرتيل  93152مرتيل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد افتحي عز العرب عنوانه(ا)
حي احريق شارع النسيم رقم 96
مرتيل  93152مرتيل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  13أكتوبر
 2022تحت رقم .2096
730I
CECOGEL / SARL

MED NURSE ORIENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
RUE MED ABDOU IMM
ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA
MAROC
 MED NURSE ORIENTALشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة،
شارع عالل الفا�سي حي املقاومة رقم
 41الطابق الثالث  60000 -وجدة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
40137
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MED :
.NURSE ORIENTAL
غرض الشركة بإيجاز  :رعاية
املريض -تبديل و تنظيف املريض
باملنزل.
عنوان املقر االجتماعي  :وجدة،
شارع عالل الفا�سي حي املقاومة رقم
 41الطابق الثالث  60000 -وجدة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
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مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عالء الدين الزياني 5 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد مراد عي�شي  95 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عالء الدين الزياني 500 :
بقيمة  100درهم.
السيد مراد عي�شي  9500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عالء الدين الزياني
عنوانه(ا) حي األندلس زنقة السعي
رقم  60000 34وجدة املغرب.
السيد مراد عي�شي عنوانه(ا) ظهر
املحلة حي السعادة زنقة ناردين رقم
 60000 52وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالء الدين الزياني
عنوانه(ا) حي األندلس زنقة السعي
رقم  60000 34وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .1665
731I
wimocab

MASS IMPORT SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab
مجموعة سوفيان رقم 49
الطبقة  3الشقة  8سدي معروف
الدارالبيضاء مجموعة سوفيان
رقم  49الطبقة  3الشقة  8سدي
معروف الدارالبيضاء،20280 ،
املغرب الدارالبيضاء
 MASS IMPORT SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  84شارع
والد زيان مركزالتجاري أبودهاب
الدارالبيضاء  20450 -الدارالبيضاء
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
559069
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MASS :
.IMPORT SARL AU
غرض الشركة بإيجاز :
استيراد و تصدير
.
عنوان املقر االجتماعي  84 :شارع
والد زيان مركز التجاري أبودهاب
الدارالبيضاء  20450 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بنداوود خالص 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنداوود خالص عنوانه(ا)
املكانسة  4بلوك س زنقة 9رقم  7عين
الشق البيضاء  20450الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنداوود خالص عنوانه(ا)
املكانسة  4بلوك س زنقة 9رقم  7عين
الشق البيضاء  20450الدارالبيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم .842121
732I
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KAMAR BENOUNA

 ACADEMEDش م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  34 :زنقة
شرم الشيخ الطابق الخامس حي
بلمي  20100 -الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
 السيد خالد الحرير 500 :بقيمة  100درهم.
السيد هشام الحريري 500 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خالد الحريري عنوانه(ا)
 4زنقة املنارة حي السالم 20203
الدارالبيضاء املغرب.
السيد هشام الحريري عنوانه(ا)
 4زنقة املنارة حي السالم 20203
الدارالبيضاء املغلرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد الحريري عنوانه(ا)
 4زنقة املنارة حي السالم 20203
الدارالبيضاء املغرب
ي
السيد هشام الحرير عنوانه(ا)
 4زنقة املنارة حي السالم 20203
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أكتوبر  2022تحت رقم .843036
733I

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
 ACADEMEDش م م شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  34زنقة
شرم الشيخ الطابق الخامس حي
بلمي  20100 -الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
559781
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 ACADEMEDش م م.
غرض الشركة بإيجاز  :موضوع
الشركة سواء في املغرب او في الخارج
بالنيابة عم نفسها او الغير
 جميع االنشطة التعليميةالتدريبية و املهنية للجميع
LABRASS MULTISERVICES SARL
 تنضيم املؤثمرات التدريبية وSTE IHAK
املعرض باشكال مختلفة
 بيع الخدمات و املنتجات شركة ذات مسؤلية محدودة ذاتالشريك الوحيد
املرتبطة بالتدريب املنهي.
تأسيس شركة
 نشر املجالت و االعمااللفنية وLABRASS MULTISERVICES SARL
التقنية
رقم  21شارع االميرموالي عبد هللا ،
 االستشارة االدارية و التدريب ،70000العيون املغرب
عن بعد
 STE IHAKشركة ذات مسؤلية
 تنفيد منصة االدوات الرقمية فيمحدودة ذات الشريك الوحيد
التعليم االكتروني
وعنوان مقرها اإلجتماعي الوكالة
 اي نشاط لجميع البيانات و 1بلوك و رقم  59مدينة الوحدة
املعلومات
العيون  70000 -العيون املغرب
 تحليل البيانات و عرضتأسيس شركة ذات مسؤلية
املعلومات بصيغ مختلفة.
محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري :
43419
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.IHAK
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
البناء و أعمال إنشاء البنايات-
صيانة و اصالح البنايات -صناعة
الطوب و البالط -أشغال السباكة-
جميع أعمال البناء و استيراد معدات
البناء....
عنوان املقر االجتماعي  :الوكالة 1
بلوك ورقم  59مدينة الوحدة العيون
  70000العيون املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة عائشة انجار 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة عائشة انجار 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عائشة انجار عنوانه(ا)
بلوك م الرقم  678اوالد اوجيه
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عائشة انجار عنوانه(ا)
بلوك م الرقم  678اوالد اوجيه
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .3071
734I

fatima zahra

JHRIMA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

fatima zahra
RUE ARABIE SAOUDI APPT
7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،
30000، FES MAROC
 JHRIMAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
الثاني رقم  59زنقة الجبل الكبير
نرجس د فاس  30000 -فاس
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.52911
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  JHRIMAمبلغ
رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي الطابق الثاني رقم
 59زنقة الجبل الكبير نرجس د فاس
  30000فاس املغرب نتيجة ل :زيادة خسائر الشركة وعجزها عن
االستمرار.
و حدد مقر التصفية ب الطابق
الثاني رقم  59زنقة الجبل الكبير
نرجس د فاس  30000 -فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) جواد مستقيم و
عنوانه(ا) 1ف اقامة سمية عمارة
ف 1الطابق الثاني الشقة  5ف1
طريق عين السمن فاس 30000
فاس املغري كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :الطابق
الثاني رقم  59زنقة الجبل الكبير
نرجس د فاس

21305

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  20أكتوبر
 2022تحت رقم .5594
735I
SMC CONSULTING

كاملكيس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMC CONSULTING
BD ALLAL EL FASSI IMM
ATLASSI A1 1ER ETAGE
BUREAU N°3 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
كاملكيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي أملكيس 2
رقم  181النخيل  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130163
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
كاملكيس.
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
العقارات.
عنوان املقر االجتماعي  :أملكيس
 2رقم  181النخيل  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد غويبون فيليب غستون
جون  500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد غويبون فيليب غستون
جون عنوانه(ا)  51زنقة دي بيل
فوي  75016باريس 16ا أغونديسمو
 75016باريس فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد غويبون فيليب غستون
جون عنوانه(ا)  51زنقة دي بيل
فوي  75016باريس 16ا أغونديسمو
 75016باريس فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .140814
736I
FIDIMPO

WHIZ-STEAK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDIMPO
AIN SEBAA CASABLANCA ،
20253، CASABLANCA MAROC
 WHIZ-STEAKشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املغرب العربي ديارهنا  03الفصل
 02مبنى  20محل  01الدارالبيضاء
 20630الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
560027
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها WHIZ- :
.STEAK
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غرض الشركة بإيجاز  :مطعم
لألكالت السريعة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
املغرب العربي ديار هنا  03الفصل
 02مبنى  20محل  01الدار البيضاء
 20630الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن بلوي  700 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة سعدة اخرشان 300 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن بلوي عنوانه(ا) حي
القدس تجزئة املنزه زنقة  5رقم 03
سيدي البرنو�صي البيضاء 20600
الدارالبيضاء املغرب.
السيدة سعدة اخرشان عنوانه(ا)
حي القدس تجزئة املنزه زنقة  5رقم 3
سيدي البرنو�صي البيضاء 20600
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن بلوي عنوانه(ا) حي
القدس تجزئة املنزه زنقة  5رقم 03
سيدي البرنو�صي البيضاء 20600
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .843390
737I
FIDUCIAIRE

SANI AMINE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES
MAROC
 SANI AMINEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عبدالكريم الخطابي إقامة بنمو�سى
الكواش الطابق التاني 30000 -
فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
74331
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SANI :
.AMINE
غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عبدالكريم الخطابي إقامة بنمو�سى
الكواش الطابق التاني  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طه الزنفاري عنوانه(ا)
شارع بورسعيد  38زنقة ايطاليا
الزهور  30000 2فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد طه الزنفاري عنوانه(ا)
شارع بورسعيد  38زنقة ايطاليا
الزهور  30000 2فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .-
738I
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FIDUCIAIRE
السيد عبد العلي ادريوش
PALAIS EQUIPEMENTS
عنوانه(ا)  1تجزئة ياسمين بنسودة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات  30000فاس املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
التجارية بفاس بتاريخ  25أكتوبر
FIDUCIAIRE
 2022تحت رقم .-
RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES
739I
MAROC
BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE
 PALAIS EQUIPEMENTSشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك ZAOUYA GLOBAL TRADE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الوحيد
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
تأسيس شركة
 1تجزئة رقم  9تجزئة املنظرالجميل
BOUKRAA CONSULTATION
بنسودة  30000 -فاس املغرب
JURIDIQUE
تأسيس شركة ذات مسؤلية
حي الفتح ساحة النيل رقم 60
محدودة ذات الشريك الوحيد
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
 ZAOUYA GLOBAL TRADEشركة
74229
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الوحيد
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
الراحة رقم  70000 - 590العيون
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب
باملميزات التالية:
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شكل الشركة  :شركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤلية محدودة ذات الشريك رقم التقييد في السجل التجاري :
الوحيد.
41099
تسمية الشركة متبوعة عند
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  27 PALAIS :أكتوبر  2022تم إعداد القانون
.EQUIPEMENTS
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
غرض الشركة بإيجاز  :بيع االثاث .محدودة ذات الشريك الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم باملميزات التالية:
 1تجزئة رقم  9تجزئة املنظر الجميل
شكل الشركة  :شركة ذات
بنسودة  30000 -فاس املغرب.
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املدة التي تأسست من أجلها الوحيد.
الشركة  99 :سنة.
تسمية الشركة متبوعة عند
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
درهم ،مقسم كالتالي:
.ZAOUYA GLOBAL TRADE
األسماء الشخصية والعائلية
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
وصفات ومواطن الشركاء :
البناء املتعددة.
السيد عبدالعلي ادريوش
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
عنوانه(ا)  1تجزئة ياسمين بنسودة الراحة رقم  70000 - 590العيون
 30000فاس املغرب.
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
املدة التي تأسست من أجلها
ومواطن مسيري الشركة:
الشركة  99 :سنة.
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد االله زاوية 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد االله زاوية عنوانه(ا)
اقامة امين عمارة  2رقم  16ط 3
سيدي مومن  20402الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد االله زاوية عنوانه(ا)
اقامة امين عمارة  2رقم  16ط 3
سيدي مومن  20402الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .978
740I
BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

INFIRMERIE AMAL
HAROUNE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE
حي الفتح ساحة النيل رقم 60
العيون  ،70000 ،العيون املغرب
INFIRMERIE AMAL HAROUNE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الخيرالزنقة  02رقم 70000 - 215
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
43591
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.INFIRMERIE AMAL HAROUNE
غرض الشركة بإيجاز  :انشطة
للصحة االنسانية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الخير الزنقة  02رقم 70000 - 215
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة امال امالل 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة امال امالل عنوانه(ا)
تجزئة الخيررقم  215العيون 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الزهراء محوش
عنوانه(ا) زنقة رحال املسكيني رقم
 12الحي الحسني  70000العيون
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .3193
741I
FELEXIA CONSEILS

FELEXIA CONSEILS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FELEXIA CONSEILS
RES AL IHSSANE IMM 3 APPT
4 MABROUKA. ، 40000،
Marrakech MAROC
 FELEXIA CONSEILSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
االحسان عمارة  3شقة  4مبروكة -
 40000مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
130313
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FELEXIA CONSEILS
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات القانونية
االستشارات الجبائية
استشارات التسيير (تأسيس
الشركات و دراسة املشاريع).
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
االحسان عمارة  3شقة  4مبروكة -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد م .عبد العزيز حديكي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد م .عبد العزيز حديكي
عنوانه(ا) اسكجور املحاميد  9اقامة
ثرية رقم  40000 21مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد م .عبد العزيز حديكي
عنوانه(ا) اسكجور املحاميد  9اقامة
ثرية رقم  40000 21مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .140997
742I

21307
جمال الصدقي محاسب معتمد

STE VOLUBULUS NÉGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

جمال الصدقي محاسب معتمد
شارع ابن سيناء رقم  86الخميسات
 ،15000 ،الخميسات املغرب
STE VOLUBULUS NÉGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زنقة
وليلي رقم  77حي التقدم الخميسات
  15000الخميسات املغرب.قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.27967
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تقرر
حل STE VOLUBULUS NÉGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي زنقة وليلي رقم 77
حي التقدم الخميسات 15000 -
الخميسات املغرب نتيجة لقفل
الشركة قبل االوان.
و عين:
السيد(ة) سعيدة زولف و
عنوانه(ا) زنقة وليلي رقم 77
حي التقدم الخميسات 15000
الخميسات املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  24أكتوبر  2022وفي زنقة
وليلي رقم  77حي التقدم الخميسات
  15000الخميسات املغرب.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .395
743I
sofoget

MVIN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

21308

Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc
 MVINشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  54زنقة
أوكيمدن شقة  2أكدال الرباط --- -
 -الرباط املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
161575
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها .MVIN :
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة
األوراق املالية
إدارة الشركات.
عنوان املقر االجتماعي  54 :زنقة
أوكيمدن شقة  2أكدال الرباط --- -
 -الرباط املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد لويس أوندري فرير 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد لويس أوندري فرير 100 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لويس أوندري فرير
عنوانه(ا) الرباط  ---الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كارولين دوفلو عنوانه(ا)
الرباط  ---الرباط املغرب
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املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
OUAKIB TRANSPORT
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحوز
التجارية بالرباط بتاريخ  14يوليوز
تجزئة  4طابق ار�ضي  496سيدي
 2022تحت رقم .6006
TOURISTIQUE
غانم مراكش  40000 -مراكش
744I
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املغرب.
الشريك الوحيد
fatima zahra
تفويت حصص
تحويل املقراالجتماعي للشركة
LUXE LINE
رقم التقييد في السجل التجاري
fam consulting
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.116163
res koutoubia center 2 avenue
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي hassan II gueliz 2 eme etage n°9
تحويل املقراالجتماعي للشركة
املؤرخ في  11أكتوبر  2022تمت
، 40000، marrakech maroc
fatima zahra
املصادقة على :
OUAKIB TRANSPORT
RUE ARABIE SAOUDI APPT
تفويت السيد (ة) استي ستيزن
 TOURISTIQUEشركة ذات
7
BIS VILLE NOUVELLE 26 ،
است جورج  5.000حصة اجتماعية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
30000، FES MAROC
من أصل  10.000حصة لفائدة
الوحيد
 LUXE LINEشركة ذات مسؤلية السيد (ة) كيلي روسيان لويس
جوست واتريمز اب سكوبا بتاريخ  11وعنوان مقرها اإلجتماعي تقسيم
محدودة ذات الشريك الوحيد
االمان رقم  3576اسكجور املحاميد
وعنوان مقرها اإلجتماعي القطب أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة مراكش  40000 -مراكش املغرب.
الحضري س 5رقم  394راس املا
تحويل املقراالجتماعي للشركة
عين الشقف موالي يعقوب فاس  -التجارية بمراكش بتاريخ  26أكتوبر
رقم التقييد في السجل التجاري
 30000فاس املغرب.
 2022تحت رقم .140798
.116327
تحويل املقراالجتماعي للشركة
746I
رقم التقييد في السجل التجاري
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
fiduciaire
la
koutoubia
.68891
املؤرخ في  28شتنبر  2022تم تحويل
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي SOCIETE KENZA HOTEL
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
شركة املساهمة
املؤرخ في  22يوليوز  2022تم تحويل
«تقسيم االمان رقم  3576اسكجور
املسيرين
مهام
اولة
ز
م
مدة
تجديد
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
املحاميد مراكش  40000 -مراكش
fiduciaire
la
koutoubia
«القطب الحضري س 5رقم 394
املغرب « إلى « 136املحل طابق ار�ضي
راس املا عين الشقف موالي يعقوب  RUE HASSAN BEN M›BAREKتجزئة االزدهار مراكش 40000 -
GUELIZ n 34- Marrakech ،
فاس  30000 -فاس املغرب»  إلى
مراكش املغرب «.
«رقم  3الطابق االول تجزئة فضيلة 40000، MARRAKECH MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 4طريق عين الشقف فاس« SOCIETE KENZA HOTEL 30000 - .شركة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أكتوبر
املساهمة»
فاس املغرب».
 2022تحت رقم .11399
وعنوان مقرها االجتماعي :زاوية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
748I
التجارية بفاس بتاريخ  24غشت يعقوب املنصور زنقة ابن تومرت -
 40000مراكش املغرب.
 2022تحت رقم .4417
COFIJUCE
« 745Iتجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
AL AKHAWAYN PRIVE
رقم التقييد في السجل التجاري:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
fam consulting
.4795
حل شركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
E.R CONCEPT
COFIJUCE
املؤرخ في  08شتنبر 2022
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تقرر تجديد مدة مزاولة مهام RUE ALLAL BENABDELLAH 106
تفويت حصص
CASABLANCA ، 25000،
املسيرين ملدة 6 :سنوات.
fam consulting
CASABLANCA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
res koutoubia center 2 avenue
 hassan II gueliz 2 eme etage n°9التجارية بمراكش بتاريخ  31أكتوبر  AL AKHAWAYN PRIVEشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
 2022تحت رقم .140220
، 40000، marrakech maroc
التصفية)
 E.R CONCEPTشركة ذات
747I
fam consulting
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وعنوان مقرها اإلجتماعي ،201
ياسمينة  25000 - 2خريبكة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5941
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة AL
 AKHAWAYN PRIVEمبلغ رأسمالها
 100.000,00درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  ،201ياسمينة 25000 - 2
خريبكة املغرب نتيجة ل  :صعوبات
مالية.
و حدد مقر التصفية ب ،201
ياسمينة  25000 - 2خريبكة املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد الحمزة و
عنوانه(ا)  ،25زنقة النور تجزئة
حيزون  25000خريبكة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية ،201 :
ياسمينة  2خريبكة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .503
749I
ديوان الخدمات

STE DOMAINE ATTAT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم  94سيدي
قاسم  ،16000 ،سيدي قاسم
املغرب
 STE DOMAINE ATTATشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تعاونية
الحسنية زيرارة  16000 -سيدي
قاسم املغرب

الجريدة الرسمية

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
29333
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.DOMAINE ATTAT
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
فالحية-تربية املوا�شي.
عنوان املقر االجتماعي  :تعاونية
الحسنية زيرارة  16000 -سيدي
قاسم املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف عطاط 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف عطاط عنوانه(ا)
تعاونية الحسنية زيرارة 16000
سيدي قاسم املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف عطاط عنوانه(ا)
تعاونية الحسنية زيرارة 16000
سيدي قاسم املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 21
أكتوبر  2022تحت رقم .530
750I

21309
CECOGEL / SARL

S.H EXPERTISE

ONLY COURSE

COMATLAV TRAVAUX

إعالن متعدد القرارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CECOGEL / SARL
RUE MED ABDOU IMM
ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA
MAROC
« ONLY COURSEشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :وجدة ،حي
بنمراح زنقة  - - 14/9وجدة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.36787
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22أبريل 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي إلى وجدة،
زاوية شارع الدرفوفي و طريق أحفير
متجررقم م32
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد حمزة السعيدي مسير
وحيد للشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
اضافة انشطة جديدة للشركة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحديث القانون العام للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي إلى وجدة،
mohammed boumzebra
زاوية شارع الدرفوفي و طريق أحفير
NEON MOTO SPORT
متجررقم م32
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بند رقم  :36الذي ينص على
الشريك الوحيد
مايلي :تعيين السيد حمزة السعيدي
قفل التصفية
مسيروحيد للشركة
mohammed boumzebra
بند رقم  :3الذي ينص على مايليN° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH :
اضافة انشطة جديدة للشركة
FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH
تم اإليداع القانوني باملحكمة
BEN SALAH MAROC
التجارية بوجدة بتاريخ  17أكتوبر
 NEON MOTO SPORTشركة
 2022تحت رقم .3077
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
751I

S.H EXPERTISE
Rue Chrarda RDC ,10
Derb Loubila Bourgogne
Casablanca– MAROC ، 20400،
CASABLANCA MAROC
 COMATLAV TRAVAUXشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وفاق 4
زنقة  103رقم  5الولفة 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.267949
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبدهللا حمامة
 250حصة اجتماعية من أصل 250
حصة لفائدة السيد (ة) عبدالكريم
عدان بتاريخ  20أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) عبد الرزاق
فركالي  250حصة اجتماعية من
أصل  250حصة لفائدة السيد (ة)
عبدالكريم عدان بتاريخ  20أكتوبر
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844107
752I

الجريدة الرسمية

21310

وعنوان مقرها اإلجتماعي  :مراب
تجزئة خالد  2الرقم 23200 - 82
الفقيه بن صالح املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.4733
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر  2022تقرر
حل  NEON MOTO SPORTشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000,00
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
مراب تجزئة خالد  2الرقم - 82
 23200الفقيه بن صالح املغرب
نتيجة الالزمة االقتصادية -كوفيد
.............19
و عين:
ق
السيد(ة) طار خلفي و عنوانه(ا)
الفقيه بن صالح  23200الفقيه بن
صالح املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  25أكتوبر  2022وفي اقامة
فضاء بالدي الطابق الرابع الرقم 26
  23200الفقيه بن صالح املغرب.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
 27أكتوبر  2022تحت رقم .264
753I
mohammed boumzebra

SOLAIRE MAROCAIN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

mohammed boumzebra
N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH
BEN SALAH MAROC
 SOLAIRE MAROCAINشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
عالل بن عبد هللا الشقة رقم 33
الطابق الخامس فضاء بالدي -
 23200الفقيه بن صالح املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري :
.2959
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر  2022تقرر
حل  SOLAIRE MAROCAINشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000,00
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
شارع عالل بن عبد هللا الشقة رقم
 33الطابق الخامس فضاء بالدي
  23200الفقيه بن صالح املغربنتيجة الألزمة االقتصادية  -كوفيد
.19
و عين:
السيد(ة) سمير رديوس و
عنوانه(ا) الفقيه بن صالح 23200
الفقيه بن صالح املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  18أكتوبر  2022وفي شارع
عالل بن عبد هللا فضاء بالدي الشقة
 33الطابق الخامس  23200 -الفقيه
بن صالح املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ
 27أكتوبر  2022تحت رقم .263
754I
ACCESAL

ACCESAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ACCESAL
 197شارع املقاومة الطابق ، 6
 ،20250الدارالبيضاء املغرب
 ACCESAL SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  197شارع
املقاومة الطابق  6الدارالبيضاء -
 20250الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
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رقم التقييد في السجل التجاري :
554967
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ACCESAL SARL
غرض الشركة بإيجاز  :بيع وشراء
االلومنيوم بجميع انواعه.
عنوان املقراالجتماعي  197 :شارع
املقاومة الطابق  6الدارالبيضاء -
 20250الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نورالدين واصلي 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة.
السيد محمد راقي  500 :حصة
بقيمة  50.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نورالدين واصلي عنوانه(ا)
 89حي االمل املحمدية 28820
املحمدية املغرب.
السيد محمد راقي عنوانه(ا)
القدس تجزيئة الباهية  1رقم
 73سيدي البرنو�سي 20600
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نورالدين واصلي عنوانه(ا)
 89حي االمل املحمدية 28820
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
شتنبر  2022تحت رقم .837101
755I

FINAUDIT

AKOS VRD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINAUDIT
RUE CHEVALIER BAYARD RCE
VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،
CASABLANCA MAROC
 AKOS VRDشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،207شارع
الزرقطوني الطابق الرابع،رقم 27
الدارالبيضاء الدارالبيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560571
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AKOS :
. VRD
غرض الشركة بإيجاز  • :أعمال
البناء (جميع الحرف) والهندسة
املدنية والطرق
• عمليات خدمة األرا�ضي املجردة
أو البناء العام أو الخاص وكذلك
جميع األنشطة املرتبطة بشكل
مباشر أو غير مباشر بالتقسيم أو بناء
املساكن واملباني واألجنحة والفيالت
واملباني واإلسكان االقتصادي وكذلك
تحقيق جميع املشاريع السياحية ،
مشاريع ترفيهية أو مشاريع تسليم
مفتاح ؛.
عنوان املقراالجتماعي ،207 :شارع
الزرقطوني الطابق الرابع،رقم 27
الدارالبيضاء الدار البيضاء 20000
الدارالبيضاء املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة 99 :سنة محدودة سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة AKOS HOLDING
 ONE : 1.000حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
 الشركة AKOS HOLDING
 ONE : 1000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة AKOS HOLDING ONE
عنوانه(ا) ،207شارع الزرقطوني
الطابق الرابع،رقم  14الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كعال عبد الرزاق
عنوانه(ا) شارع عبد الكريم الخطابي
طريق أزمور ،فيال رقم  6الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .844040
756I
FIDUBAC SARL

HIDAYA CASH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
 162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين
الشقة رقم  11الناضور ،62000 ،
الناضور املغرب
 HIDAYA CASHشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املوحدين الحي االداري ب بن طيب -
 62253الدريوش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
541
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية

الجريدة الرسمية

املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HIDAYA CASH
غرض الشركة بإيجاز  :مفوض
تحويل األموال.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
املوحدين الحي االداري ب بن طيب -
 62253الدريوش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد كروم  500 :حصة
بقيمة  50.000درهم للحصة.
السيدة نصيرة عفلروني 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد كروم عنوانه(ا) حي
السعادة بن طيب الدريوش 62253
الدريوش املغرب.
السيدة نصيرة عفلروني عنوانه(ا)
حي السعادة بن طيب الدريوش
 62253الدريوش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد كروم عنوانه(ا) حي
السعادة بن طيب الدريوش 62253
الدريوش املغرب
السيدة نصيرة عفلروني عنوانه(ا)
حي السعادة بن طيب الدريوش
 62253الدريوش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالدريوش بتاريخ 17
أكتوبر  2022تحت رقم .181
757I

21311
IBRA MANAGEMENT

SAHARA HEITC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

IBRA MANAGEMENT
AVENUE MOHAMED 6 IMM
AILLAL NR 3223EME ETAGE
APPT 05 - LAAYOUNE - BP
2367، 70000، laayoune maroc
 SAHARA HEITCشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة
الوحدة الشطرالثاني بلوك  Yرقم
 291مكرر العيون  70000 -العيون
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.42443
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) الحسين
الزيراوي  500حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة السيد
(ة) عبد الهادي الزيراوي بتاريخ 01
أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  05أكتوبر
 2022تحت رقم .2960
758I
NEXIA FIDUCIA

ACCO FASHION MA
SARLAU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEXIA FIDUCIA
Rue Bab El Mansour ,3
Espace Porte d›Anfa، 20050،
casablanca maroc
ACCO FASHION MA SARLAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ،131
شارع أنفا إقامة أزور 20013 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
559981
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ACCO :
.FASHION MA SARLAU
غرض الشركة بإيجاز  :شراء،
بيع ،بالتقسيط ،بالجملة ،استيراد
وتصديرجميع أنواع املالبس.
عنوان املقر االجتماعي ،131 :
شارع أنفا إقامة أزور  20013 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة1.050.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة BR MAĞAZACILIK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ :
 10.500حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة BR MAĞAZACILIK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
عنوانه(ا) PANCAR ORGANIZE
SANAYI BOLGESI MAH.6.CAD.
 NO : 3 35500توربالي إزميرتركيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد Osman ÇAVUŞOĞLU
عنوانه(ا) توربالي  35500إزميرتركيا
السيد Alper GÜRKAN
عنوانه(ا) توربالي  35500إزميرتركيا
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .843352
759I
fiduciaire la koutoubia

SOCIETE HOTEL JENANE EL
HARTI
شركة املساهمة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

fiduciaire la koutoubia
RUE HASSAN BEN M›BAREK
GUELIZ n 34- Marrakech ،
40000، MARRAKECH MAROC
SOCIETE HOTEL JENANE EL
« HARTIشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي30 :
زنقة القا�ضي عياد  40000 -مراكش
املغرب.
«تجديد مدة مزاولة مهام
املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.5855
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  08شتنبر 2022
تقرر تجديد مدة مزاولة مهام
املسيرين ملدة 6 :سنوات.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .140925
760I
fatima zahra

HAMIDAN AMIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fatima zahra
RUE ARABIE SAOUDI APPT
7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،
30000، FES MAROC
 HAMIDAN AMISشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القطب
الحضري قطاع  16/102راس املاء
فاس  30000 -فاس املغرب
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السيد حميد موهين عنوانه(ا)
تأسيس شركة ذات املسؤولية
القطب الحضري قطاع 102/16
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  :راس املاء عين الشقف موالي يعقوب
 30000فاس املغرب
73581
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02غشت  2022تم إعداد القانون التجارية بفاس بتاريخ  29غشت
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية  2022تحت رقم .3520
761I
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HAMIDAN AMIS
غرض الشركة بإيجاز  :مقاولة في
تنظيف املتاجر وشقق و الشوارع/..
سانديك العمارات
مقاولة في إدارة العمليات
التجارية.
عنوان املقر االجتماعي  :القطب
الحضري قطاع  102/16راس املاء
فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حميد الفنا�سي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد حميد موهين  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حميد الفنا�سي عنوانه(ا)
تجزئة االنبعاث رقم  391راس املاء
عين الشقف موالي يعقوي فاس
 30000فاس املغرب.
السيد حميد موهين عنوانه(ا)
القطب الحضري قطاع 102/16
راس املاء عين الشقف موالي يعقوب
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد الفنا�سي عنوانه(ا)
تجزئة االنبعاث رقم  391راس املاء
عين الشقف موالي يعقوي فاس
 30000فاس املغرب

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

IMPEX CAP SPARTEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL
TANGER 47 AVENUE HASSAN
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
Maroc
 IMPEX CAP SPARTELشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة
مجمع توليب  1مبنى رقم - 103
 90000طنجة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.76991
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«طنجة مجمع توليب  1مبنى رقم
 90000 - 103طنجة املغرب»  إلى
«طنجة  ،مجمع األصيل السكني ،
قطعة  ، 119طريق تطوان  ،طابق
األر�ضي  90000 -طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .258887
762I
fatima zahra

ALUMINUM AHL FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fatima zahra
RUE ARABIE SAOUDI APPT
7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،
30000، FES MAROC

 ALUMINUM AHL FESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد
بوعبيد الساقية اوالد الطيب فاس -
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
73585
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ALUMINUM AHL FES
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر في
معدات االليمنيوم.
عنوان املقر االجتماعي  :اوالد
بوعبيد الساقية اوالد الطيب فاس -
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعيد الحجام 333 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد كمال شنيور  333 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد الرحيم الحجام 334 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد الحجام عنوانه(ا)
الحي االداري فجيج  61000فجيج
املغرب.
السيد كمال شنيور عنوانه(ا)
 263تجزئة رياض الياسمين س
طريق عين الشقف فاس 30000
فاس املغرب.
السيد عبد الرحيم الحجام
عنوانه(ا) رقم  4زنقة  14حي
لالسكينة فاس  30000فاس املغرب.

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
شنيور
عنوانه(ا)
السيد كمال
 263تجزئة رياض الياسمين س
طريق عين الشقف فاس 30000
فاس املغرب
السيدة سعاد الدحماني
عنوانه(ا)  42زنقة الفراء حي
املوظفين الدكارات فاس 30000
فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  29غشت
 2022تحت رقم .3525
763I
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

J-CONFECTION
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL
TANGER 47 AVENUE HASSAN
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
Maroc
« J-CONFECTIONشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :طنجة
املنطقة الصناعية املجد قطعة 804
  90000طنجة املغرب.«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.123703
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
السيد بوشنينا محمد املختار يبيع
( 1.000ألف سهم ونقل بموجب
الضمانات العادية للواقع والقانون ،
لصالح السيد الكاتي عمر.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
انسحاب السيد محمد بوشنينا
محمد املختار  -القبول كشريك
جديد السيد الكاتي عمر  -قبول
استقالة املديرالسيد بوشنينا محمد
مختار - .تعيين مدير جدي الكاتي
عمر.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات أبضاس  200حصة اجتماعية من
النظام األسا�سي التالية:
أصل  200حصة لفائدة السيد (ة) التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
بند رقم  :6-7الذي ينص على السيد عبد السالم أبضاس بتاريخ  2022تحت رقم ..258888
766I
مايلي - :توزيع جديد لألسهم* :السيد  20أكتوبر .2022
عمرالكاتي  1.000سهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
GLOFID
بند رقم  :15الذي ينص على
التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
مايلي - :تعيين مسير جديد السيد
2SS EXTRA SOL
 2022تحت رقم .258889
الكاتي عمر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
765I
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الشريك الوحيد
التجارية بطنجة بتاريخ  27أكتوبر
تأسيس شركة
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL
 2022تحت رقم .258858
GLOFID
STE
IMMOBILIERE
AWISSE
764I
 196شارع السفيربن عائشة الطابق
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الثاني الرقم  ،20300 ، 4الدار
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL
تفويت حصص
البيضاء املغرب
STE IMMOBILIERE
FIDUCIAIRE CONSULTING
 2SS EXTRA SOLشركة ذات
MAYADINE
مسؤلية محدودة ذات الشريك
AKABBAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الوحيد
TANGER 47 AVENUE HASSAN
تفويت حصص
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGERوعنوان مقرها اإلجتماعي ر 276إبن
FIDUCIAIRE CONSULTING
تاشفين الطابق التالت 20000 -
Maroc
AKABBAL SARL
الدارالبيضاء املغرب
STE IMMOBILIERE AWISSE
TANGER 47 AVENUE HASSAN
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة ،
Maroc
رقم التقييد في السجل التجاري :
STE IMMOBILIERE MAYADINE
 ، 2شارع جمال الدين األفغاني ،
560529
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إقامة أبضالس  ،رقم 90000 - 16
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
،
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة
طنجة املغرب.
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
 ، 2شارع جمال الدين األفغاني ،
تفويت حصص
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
إقامة أبضالس  ،رقم 90000 - .16
رقم التقييد في السجل التجاري
محدودة ذات الشريك الوحيد
طنجة املغرب.
.48285
باملميزات التالية:
تفويت حصص
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شكل الشركة  :شركة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
املؤرخ في  20أكتوبر  2022تمت مسؤلية محدودة ذات الشريك
.69607
الوحيد.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي املصادقة على :
تسمية الشركة متبوعة عند
تفويت السيد (ة) يسرى أبضاس
املؤرخ في  20أكتوبر  2022تمت
 10حصة اجتماعية من أصل  10اإلقتضاء بمختصر تسميتها 2SS :
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) السيدة يسرى حصة لفائدة السيد (ة) عبد السالم .EXTRA SOL
غرض الشركة بإيجاز - :تاجر.
أبضاس  100حصة اجتماعية من أبضاس بتاريخ  20أكتوبر .2022
مقاول أعمال متنوعة أو مقاولأصل  100حصة لفائدة السيد (ة)
تفويت السيد (ة) آية أبضاس
بناء.
السيد عبد السالم أبضاس بتاريخ  15حصة اجتماعية من أصل 15
تاجر مستورد بائع بنصف 20أكتوبر .2022
السالم
عبد
(ة)
السيد
لفائدة
حصة
الجملة.
تفويت السيد (ة) السيد نجيب
.2022
أكتوبر
20
بتاريخ
أبضاس
عنوان املقر االجتماعي  :ر 276
أبضاس  200حصة اجتماعية من
أبضاس
(ة) نجيب
السيد
تفويت
إبن تاشفين الطابق التالت 20000 -
أصل  200حصة لفائدة السيد (ة)
15
أصل
من
اجتماعية
حصة
15
الدارالبيضاء املغرب.
السيد عبد السالم أبضاس بتاريخ
السالم
عبد
(ة)
السيد
لفائدة
حصة
املدة التي تأسست من أجلها
 20أكتوبر .2022
الشركة  99 :سنة.
تفويت السيد (ة) اآلنسة ٱية أبضاس بتاريخ  20أكتوبر .2022
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فيصل الرمش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيصل الرمش عنوانه(ا)
تجزئة السيسطا بيتش روزور م س
 2عمارة  8طابق  2شقة 23810
املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل الرمش عنوانه(ا)
تجزئة السيسطا بيتش روزور م س
 2عمارة  8طابق  2شقة 23810
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .844016
767I

رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي بوكار اقامة  2شقة
رقم  30الداوديات  40000 -مراكش
املغرب نتيجة اللتوقيف النهائي
للشركة.
و عين:
السيد(ة) صابر اللة نجاة و
عنوانه(ا) شارع مبارك البقاي اقامة
بركاش شقة رقة  14حي القبيبات
 10000الرباط املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  10مارس  2020وفي بوكار
اقامة  2شقة رقم  30الداوديات -
 40000مراكش املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14شتنبر
 2020تحت رقم .115343
768I

FIDUCIAIRE ATLAS COMPTAFISC

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

MLY ABDELKRIM
TRANSPORT

STE NEKOR STORE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

قفل التصفية

شركة الحسيمة لالستشارات
ش.م.م
RUE BEER INNZAREN N
21 IMZOUREN، 32250، AL
 HOCEIMAاملغرب
 STE NEKOR STORE SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
افديسن امزورن الحسيمة 32000
الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3883
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

FIDUCIAIRE ATLAS
COMPTAFISC
RESIDENCE KOUTOUBIA
CENTRE 1B BD ZERKTOUNI
ET MED EL BAQAL APPT
N°09 2EME ETAGE GUELIZ
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
MLY ABDELKRIM TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :بوكار
اقامة  2شقة رقم  30الداوديات -
 40000مراكش املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.21353
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10مارس  2020تقرر حل
MLY ABDELKRIM TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.NEKOR STORE SARL
غرض الشركة بإيجاز  :قاول إدارة
عمليات التجارة اإللكترونية
 تاجر استيراد وتصديرتاجرأو وسيط.عنوان املقر االجتماعي  :حي
افديسن امزورن الحسيمة 32000
الحسيمة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  2022 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة STE NEKOR STORE
 SARL : 1.000حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
الشركة STE NEKOR STORE
 SARL : 1000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سليم الطاهري عنوانه(ا)
 13زنقة السنيغال إمزورن الحسيمة.
 32000الحسيمة املغرب.
السيد ايوب حماني عنوانه(ا)
 44شارع عالل الفا�سي حي املنزه
الحسيمة  32000الحسيمة املغرب.
السيد محمد ورغات عنوانه(ا)
 09شارع افرود امزورن الحسيمة
 32000الحسيمة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سليم الطاهري عنوانه(ا)
 13زنقة السنيغال إمزورن الحسيمة.
 32000الحسيمة املغرب
السيد محمد ورغات عنوانه(ا)
 09شارع افرود امزورن الحسيمة
 32000الحسيمة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .904
769I

sofoget

L›EMPREINTE D›AYMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغييرتسمية الشركة

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc
L›EMPREINTE D›AYMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي منطقة
التنشيط طريق مهدية رقم  39ب
محل  1و  2القنيطرة 14000 -
القنيطرة .---
تغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
49233
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أبريل  2022تم تغيير
تسمية الشركة من «L’EMPREINTE
 »D’AYMANEإلى «.»AYMREST
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .93067
770I
sofoget

L›empreinte d›aymane

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc
 L›empreinte d›aymaneشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة
التنشيط طريق مهدية رقم  39ب
محل  1و  2القنيطرة 14000 -
القنيطرة .----
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.49233
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أبريل  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
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«منطقة التنشيط طريق مهدية رقم
 39ب محل  1و  2القنيطرة 14000 -
القنيطرة  »----إلى «دوارأوالد مسعود
حماميس اوالد سالمة احواز ص ب
 14000 - 15120القنيطرة .»-----
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .93067
771I
sofoget

L›EMPREINTE D›AYMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغييرنشاط الشركة

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc
L›EMPREINTE D›AYMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي منطقة
التنشيط طريق مهدية رقم  39ب
محل  1و  2القنيطرة 14000 -
القنيطرة .----
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.49233
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أبريل  2022تم تغيير
نشاط الشركة من « ممون حفالت
 « إلى « ممون حفالت
مطعم».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .93067
772I
sofoget

WEBSTERKUN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
residence chaimae bur n° 2 et 3
، 14000، kenitra maroc

الجريدة الرسمية

 WEBSTERKUNشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  666بلوك
د مغرب عربي القنيطرة 14000 -
القنيطرة -----
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
67083
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.WEBSTERKUN
غرض الشركة بإيجاز  :تطوير
الويب والبرمجيات وتطبيقات
الهاتف املحمول.
عنوان املقراالجتماعي  666 :بلوك
د مغرب عربي القنيطرة 14000 -
القنيطرة .-----
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املبتوتي سمير 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد املبتوتي سمير 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املبتوتي سمير عنوانه(ا)
فرنسا  ----فرنسا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد املبتوتي سمير عنوانه(ا)
فرنسا  -----فرنسا فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .93083
773I

21315

sofoget
األسماء الشخصية والعائلية
VIP LAB
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد موالي علي لكزيزعنوانه(ا)
الشريك الوحيد
القنيطرة  14000القنيطرة -----
تأسيس شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
sofoget
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27
Kenitra, 37 rue mohamed qorri
أكتوبر  2022تحت رقم .93099
residence chaimae bur n° 2 et 3
774I
، 14000، kenitra maroc
 VIP LABشركة ذات مسؤلية
S.H EXPERTISE
محدودة ذات الشريك الوحيد
AUTREMENT AGENGY
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ساكنية إقامة معمورة عمارة ب
تفويت حصص
مكتب  14000 - 6القنيطرة ----
S.H EXPERTISE
تأسيس شركة ذات مسؤلية
Rue Chrarda RDC ,10
محدودة ذات الشريك الوحيد
Derb Loubila Bourgogne
رقم التقييد في السجل التجاري :
Casablanca– MAROC ، 20400،
67095
CASABLANCA MAROC
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أكتوبر  2022تم إعداد القانون  AUTREMENT AGENGYشركة
ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
الزرقطوني إقامة الزهورالطابق رقم
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات  9شقة  20000 - 26الدارالبيضاء
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املغرب.
الوحيد.
تفويت حصص
تسمية الشركة متبوعة عند
رقم التقييد في السجل التجاري
اإلقتضاء بمختصر تسميتها VIP :
.251115
.LAB
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
غرض الشركة بإيجاز  :مختبر املؤرخ في  28شتنبر  2022تمت
األسنان االصطناعية.
املصادقة على :
عنوان املقر االجتماعي  :القنيطرة
تفويت السيد (ة) محمد هشام
ساكنية إقامة معمورة عمارة ب لهنا  500حصة اجتماعية من أصل
مكتب  14000 - 6القنيطرة .----
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
املدة التي تأسست من أجلها
املهدي الجهركي بتاريخ  28شتنبر
الشركة  99 :سنة.
.2022
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تفويت السيد (ة) هدى مختاري
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد موالي علي لكزيز  500 1.000 :حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد موالي علي لكزيز  1000 :املهدي الجهركي بتاريخ  28شتنبر
.2022
بقيمة  100درهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
األسماء الشخصية والعائلية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موالي علي لكزيزعنوانه(ا) أكتوبر  2022تحت رقم .843703
775I
القنيطرة  14000القنيطرة .---

الجريدة الرسمية

21316
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

HILAFIL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL
TANGER 47 AVENUE HASSAN
2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
Maroc
 HILAFILشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :طنجة
املنطقة الصناعية طريق تطوان
قطعة  66ممر 90000 - .2طنجة
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.92233
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18أكتوبر  2022تقرر
حل  HILAFILشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي طنجة املنطقة
الصناعية طريق تطوان قطعة 66
ممر  90000 - .2طنجة املغرب نتيجة
ل -اإلغالق النهائي للتصفية الكلية
للشركة املذكورة «HILAFIL SARL
  »D’A.Uبعد مالحظة حلها بتاريخ
 1/9/2022والشطب من السجل
التجاري برقم ..92233
و عين:
السيد(ة) محمد أعنانو و
عنوانه(ا) طنجة  90000طنجة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  18أكتوبر  2022وفي طنجة
املنطقة الصناعية طريق تطوان
قطعة  66ممر  90000 - .2طنجة
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .258842
776I
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TAX CONSULTING AND ACCOUNTING
السيد خالد الضاوي عنوانه(ا)
الند ميلتيسرفيس
تجزئة املاللية  49بني مالل 23000
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بني مالل املغرب.
تأسيس شركة
السيد عبد الرحيم الفهيمي
TAX CONSULTING AND
عنوانه(ا) حي األطلس مجموعة 2
ACCOUNTING
رقم  16بني مالل  23000بني مالل
AV HASSANII IMM SALHI 2
املغرب.
ETAGE BENI MELLAL ، 23000،
السيد حميد الشعباوي عنوانه(ا)
BENI MELLAL maroc
حي األطلس بلوك  4رقم  19بني مالل
الند ميلتيسرفيس شركة ذات
 23000بني مال ل املغرب.
املسؤولية املحدودة
األسماء الشخصية والعائلية
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
العثمانية الحي االتداري اقامة  3بني ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد الضاوي عنوانه(ا)
مالل  23000 -بني مالل املغرب
تجزئة املاللية  49بني مالل 23000
تأسيس شركة ذات املسؤولية
بني مالل املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري :
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 27
13347
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في أكتوبر  2022تحت رقم .1093
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
777I
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
موثق
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
STE ANO.ARI IMMO
املسؤولية املحدودة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تسمية الشركة متبوعة عند
تأسيس شركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :الند
موثق
ميلتيسرفيس.
بوسكورة  ،24200 ،بوسكورة
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
املغرب
عقاري.
 STE ANO.ARI IMMOشركة ذات
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
املسؤولية املحدودة
ي
العثمانية الحي االتدار اقامة  3بني وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
مالل  23000 -بني مالل املغرب.
الزرقطوني إقامة الزهور الطابق
املدة التي تأسست من أجلها
السابع الشقة رقم  20الدارالبيضاء
الشركة  :املغرب سنة.
  20330الدارالبيضاء املغربمبلغ رأسمال الشركة100.000 :
تأسيس شركة ذات املسؤولية
درهم ،مقسم كالتالي:
املحدودة
السيد خالد الضاوي 34.000 :
رقم التقييد في السجل التجاري :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
554721
السيد عبد الرحيم الفهيمي :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 33.000حصة بقيمة  100درهم
 17غشت  2022تم إعداد القانون
للحصة.
السيد حميد الشعباوي  33.000 :األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
شكل الشركة  :شركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
املسؤولية املحدودة.
وصفات ومواطن الشركاء :

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.ANO.ARI IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  59 :شارع
الزرقطوني إقامة الزهور الطابق
السابع الشقة رقم  20الدار البيضاء
  20330الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد صالح عريش  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد أنوري  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عريش صالح عنوانه(ا)
دواراوالد بن عمر دحامنة بوسكورة
النواصر  27182الدار البيضاء
املغرب.
السيد محمد أنوري عنوانه(ا)
دواراوالد بن عمر دحامنة بوسكورة
النواصرالبيضاء  27182الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح عريش عنوانه(ا)
دواراوالد بن عمر دحامنة بوسكورة
النواصر  27182الدار البيضاء
املغرب
السيد محمد أنوري عنوانه(ا)
دواراوالد بن عمر دحامنة بوسكورة
النواصرالبيضاء  27182الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
شتنبر  2022تحت رقم .836852
778I
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FIDUCIAIRE MOUANI

امليموني خدمات

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE
APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC
امليموني خدمات شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة
موالي بوعزة  54000 -خنيفرة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
4611
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :امليموني
خدمات.
غرض الشركة بإيجاز  :تاجروقود
بالتجزئة
محطة خدمة السيارات
صاحب مقهى
مستغل مسبح.
عنوان املقر االجتماعي  :جماعة
موالي بوعزة  54000 -خنيفرة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد امليموني خالد 10.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امليموني خالد عنوانه(ا)
مركز موالي بوعزة  54000خنيفرة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد امليموني خالد عنوانه(ا)
مركز موالي بوعزة  54000خنيفرة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .466
779I
QUALICIA CONSULTING

AFRI TURK INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

عنوان املقر االجتماعي  20 :شارع
االميرموالي عبد هللا الطابق  4مكتب
 7م ج مكناس  50000 -مكناس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوميت كولير  510 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد كونديوغلو عبدالكريم
 300 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد كونديوغلوابراهيم 190 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوميت كولير عنوانه(ا)
هاتاي  31100هاتاي تركيا.
السيد كونديوغلو عبدالكريم
عنوانه(ا) هاتاي  31100هاتاي تركيا.
السيد كونديوغلو ابراهيم
عنوانه(ا) هاتاي  31100هاتاي تركيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوميت كولير عنوانه(ا)
هاتاي  31100هاتاي تركيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .3983
780I

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 14
زنقة طرفاية ،موالي علي الشريف
املدينة الجديدة مكناس،50000 ، .
مكناس املغرب
 AFRI TURK INVEST SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  20شارع
االميرموالي عبد هللا الطابق 4
مكتب  7م ج مكناس 50000 -
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
:
التجار
السجل
رقم التقييد في
AUDA IT CONSULTING
AUDA IT CONSULTING
57523
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 26أكتوبر  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
AUDA IT CONSULTING
املحدودة باملميزات التالية:
زنقة الحرية رقم  10الطابق رقم
شكل الشركة  :شركة ذات
 3الشقة رقم  5الدارالبيضاء،
املسؤولية املحدودة.
 ،20120الدارالبيضاء املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
 AUDA IT CONSULTINGشركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  AFRI :ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
.TURK INVEST SARL
الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
األجهزة املنزلية
الحرية ،الطابق ،3الشقة رقم 5
التجارة
الدارالبيضاء  20120الدارالبيضاء
املغرب
استيرد و تصدير.
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تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560629
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 26
شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AUDA :
.IT CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات في التحول الرقمي
واإلدارة واالستراتيجية وهندسة
التدريب.
عنوان املقر االجتماعي  10 :زنقة
الحرية ،الطابق ،3الشقة رقم 5
الدار البيضاء  20120الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اسامة دقاق  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسامة دقاق عنوانه(ا)
زاوية طارق ابن زياد وابن ابي زرع
عمارة ب شقة  14000 25القنيطرة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسامة دقاق عنوانه(ا)
زاوية طارق ابن زياد وابن ابي زرع
عمارة ب شقة  14000 25القنيطرة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844275
781I

الجريدة الرسمية
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F.M CONSULTING

إلكتروميكانيك إنرجي
إعالن متعدد القرارات

F.M CONSULTING
BD RAHAL EL MESKINI
2EME ETAGE APPT.2 N°54
CASABLANCA ، 20130،
CASABLANCA MAROC
إلكتروميكانيك إنرجي «شركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :املنطقة
الحرة للتصدير ،تجزئة  24ب تجزئة
 24أ  - - Iطنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.33891
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :قرر الجمع العام اإلسثثنائي
جلب جميع سندات املساهمة
(حصص إجتماعية) التي يمتلكها
جميع الشركاء األشخاص الطبيعيين
للشركة ؤ م إنرجي هلدينج ،املتموقة
ب برج س ف س ،تجزئة  ، 57الطابق
الخامس  ،الشارع الرئي�سي  ،كازا 
أنفا  ،الحي الحسني  ،الدار البيضاء
  .20250أي جلب ما مجموعه 91000حصة إجتماعية التي يمتلكها
الشركاء األشخاص الطبيعيين - :
السيد طارق وشاري  28000حصة
 السيد موالي مصطفى الزيداني 18200حصة  -اآلنسة نعمة يوسفي
 14934حصة  -اآلنسة سامية
يوسفي  14933حصة  -اآلنسة
صوفيا يوسفي  14933حصة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املساهمات
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأس املال
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .258874
782I

ايطا طرافو

ETA TRAVAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة

ايطا طرافو
 48تجزئة مجد الساحل حد
السوالم اقليم برشيد ،26400 ،
حد السوالم اململكة املغربية
 eta travauxشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  48تجزئة
مجد الساحل حد السوالم اقليم
برشيد  26400حد السوالم اململكة
املغربية.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.9851
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01شتنبر  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
نقل البضائع لحساب الغير -نقل
املستخدمين لحساب الغير -بيع
السيارات و الشاحنات و االليات
املستعملة  -انشطة االغاثة و
الديبناج  -اشغال مختلفة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  09شتنبر
 2022تحت رقم .887
783I
fidmanar

LAIM IMMO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmanar
 113شارع عبد الكريم الخطابي
عمارة املهندزرقم د شقة رقم 7
الطابق التاني مراكش ،40000 ،
marrakech maroc
 LAIM IMMOشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع
اوليفربالم جماعة الويدان جناح
 A7 - 41103مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130095
بمقت�ضى عقد حرمؤرخ في  26ماي
 2022تم إعداد القانون األسا�سي
لشركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LAIM :
.IMMO
غرض الشركة بإيجاز - :غرف أو
شقق مفروشة.
عنوان املقر االجتماعي  :مشروع
اوليفربالم جماعة الويدان جناح A7
 - 41103مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة محي الدين ملياء 900 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة محي الدين ملياء 900 :
بقيمة  90.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة محي الدين ملياء عنوانه(ا)
 26شارع اكوارد كلفيت 13014
مرسيليا فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة محي الدين ملياء عنوانه(ا)
 26شارع اكوارد كلفيت 13014
مرسيليا فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .140750
784I

p3s consulting

VISA CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

p3s consulting
 18زنقة الزهور رقم ،22000 ، 03
الدارالبيضاء املغرب
 VISA CENTERشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
محمد سميحة الطابق العاشررقم
 20090 - 57الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
544903
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 VISA :
.CENTER
غرض الشركة بإيجاز  :إجراء
املواعيد القنصلية واإلدارية واملالية.
تجهيزامللفات القنصلية واإلدارية.
عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة
محمد سميحة الطابق العاشر رقم
 20090 - 57الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد العالي فارس 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العالي فارس عنوانه(ا)
دوارافرا بني بويفرور  62000الناظور
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد عبد العالي فارس عنوانه(ا)
دوارافرا بني بويفرور  62000الناظور
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
ماي  2022تحت رقم .825778
785I

بند رقم  :17الذي ينص على مايلي:
السيد الطرابي يوسف هو املسير
الوحيد للشركة ملدة غيرمحددة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .140845
786I

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

ste imtiyaz conseils sarl

STE ATLAS ADERA SARL

RAYAN PLANCHER

إعالن متعدد القرارات

CABINET COMPTAJUR
CONSEIL
IMM 144 APPT 14 ZONE 20M
LES PORTES DE MARRAKECH
MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
« STE ATLAS ADERA SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة
الخليل  2رقم  23املحاميد مراكش -
 40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.82349
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  13شتنبر  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت  500حصة من طرف السيد
أيت ناصر عبد اإلله لفائدة السيد
بناصرعبد املجيد
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد أيت ناصر عبد
اإلله من تسيير الشركة و اإلحتفاظ
بالسيد الطرابي يوسف كمسيروحيد
للشركة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و  :7الذي ينص على
مايلي :التوزيع الجديد للحصص - :
السيد الطرابي يوسف  500حصة
 50.000,00درهم  -السيد بناصر
عبد املجيد  500حصة 50.000,00
درهم.

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة
سومية الطابق الخامس رقم
 22اقامة شهرزاد20340 - 3
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.436603
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  13أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
قرر الجمع العام الزيادة في راسمال
بمبلغ ( 5.400درهم ) لجلب 50.000
درهم الى  55.400درهم
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
املوافقة على السيد عمر املرني�سي
كشريك جديد و بالتالي تحويل
الشركة الى «شركة دات مسؤولية
محدودة «
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .843716
788I

ste imtiyaz conseils sarl
 1زنقة العربية السعودية الطابق
االول ثقة رقم  5املدينة الجديدة
فاس  ،30000 ،فاس املغرب
 RAYAN PLANCHERشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
لبسايس جماعة سبع روا�ضي موالي
يعقوب فاس  30000 -فاس املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.64477
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
sabahinfo
تفويت السيد (ة) املحجوب
شركة أجيتراب
املسنتك  1.000حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
(ة) خالد املسنتك بتاريخ  17أكتوبر
حل شركة
.2022
sabahinfo
تم اإليداع القانوني باملحكمة N° 70 pole socio-economique
التجارية بفاس بتاريخ  20أكتوبر el kelaa des sraghna ، 43000، el
 2022تحت رقم .4458
kelaa des sraghna maroc
787I
شركة أجيتراب شركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
KAMAR BENOUNA
التصفية)
 CAPZش م م
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
إعالن متعدد القرارات
الزهرة رقم  37العطاوية 43000 -
KAMAR BENOUNA
قلعة السراغنة املغرب.
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
حل شركة
20160، Casablanca MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري
 CAPZش م م «شركة ذات
.2931
املسؤولية املحدودة»
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يوليوز  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة أجيتراب مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي تجزئة الزهرة رقم 37
العطاوية  43000 -قلعة السراغنة
املغرب نتيجة ل  :إرادة الشركاء.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
الزهرة رقم  37العطاوية 43000 -
قلعة السراغنة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد املجيد باكري و
عنوانه(ا) تجزئة الزهرة رقم 37
العطاوية  43000قلعة السراغنة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) عبد هللا السعيدي و
عنوانه(ا) دوار اوالد اسعيد اجدور
 46000اسفي املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 25
غشت  2022تحت رقم .339/2022
789I
ORENJI

FARAJI MINERALS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ORENJI
 32شارع محمد الخامس الشقة
رقم  4حي الحسني بركان ،63000 ،
بركان املغرب
 FARAJI MINERALSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 03
الطابق  2بناية مدران شارع محمد
 63300 - 5بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
8783

الجريدة الرسمية
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها FARAJI :
.MINERALS
غرض الشركة بإيجاز  :البحث
على املعادن واستغاللها
شراء وبيع املعادن.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة 03
الطابق  2بناية مدران شارع محمد 5
  63300بركان املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فراجي بركو�سي 334 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ابراهيم بوترفاس 333 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد بولفراح محمد 333 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فراجي بركو�سي عنوانه(ا)
زنقة  19رقم  17حي الفرح 63300
سيدي سليمان املغرب.
السيد ابراهيم بوترفاس
عنوانه(ا) دوار اوالد يحي بوغريبة
 63300بركان املغرب.
السيد بولفراح محمد عنوانه(ا)
 1زنقة تازة حي ملوية  63300بركان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فراجي بركو�سي عنوانه(ا)
زنقة  19رقم  17حي الفرح 63300
سيدي سليمان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .576
790I

FDG SARLAU

مخبزة قاعة شاي الحاج الباز

عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

عقد تسييرحرألصل تجاري
مخبزة قاعة شاي الحاج الباز
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ قي 25
أكتوبر  2022أعطى شركة مخبزة
قاعة شاي الحاج الباز ش.ذ.أ.ج
املسجل بالسجل التجاري 35695
باملحكمة التجارية بمراكش حق
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن
ب رقم  1232األفاق  1سعادة -
 40160مراكش املغرب لفائدة شركة
خبز الصباح ش.م.م ملدة  5سنة
تبتدئ من  01نونبر  2022و تنتهي في
 30أكتوبر  2027مقابل مبلغ شهري
قيمته  15.000درهم.
791I
ADVOLIS

AMAZING FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ADVOLIS
N°59,BD MED V,IMM
AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC
 AMAZING FOODشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس رقم  59الطابق
الثالث شقة أ  60000 -وجدة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.33265
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 AMAZING FOODمبلغ رأسمالها
 100.000,00درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع محمد الخامس رقم
 59الطابق الثالث شقة أ 60000 -
وجدة املغرب نتيجة ل  :عدم تحقيق
الغرض االجتماعي.
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و حدد مقر التصفية ب شارع
محمد الخامس رقم  59الطابق
الثالث شقة أ  60000 -وجدة املغرب.
و عين:
السيد(ة) الحسين مير و عنوانه(ا)
حي املحمدي تجزئة الوحدة زنقة
جابر بن عبد هللا رقم 60000 11
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  25أكتوبر
 2022تحت رقم .1659
792I
---

CHITAOUY IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أسامة الشتاوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة زهرة لحشاي�شي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أسامة الشتاوي عنوانه(ا)
رقم  34حي األمل  13100بوزنيقة
املغرب.
السيدة زهرة لحشاي�شي عنوانه(ا)
رقم  34حي األمل الطابق السفلي
 13100بوزنيقة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أسامة الشتاوي عنوانه(ا)
رقم  34حي األمل  13100بوزنيقة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببن سليمان بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .553
793I

رقم  22حي السعادة ،13100 ،
بوزنيقة املغرب
 CHITAOUY IMMOBILIERشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي وادي
الذهب رقم  95مج 13100 - 1
FIDUNION-MAROC
بوزنيقة املغرب
VIALYS
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري :
FIDUNION-MAROC
7823
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23
CASABLANCA ، 20000،
 06شتنبر  2022تم إعداد القانون
CASABLANCA MAROC
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 VIALYSشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند اوالد سليمان ،جماعة العسيالت،
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :الخيايطة  26100 -برشيد املغرب.
تفويت حصص
.CHITAOUY IMMOBILIER
رقم التقييد في السجل التجاري
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
.4257
عقاري.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
عنوان املقر االجتماعي  :حي وادي
الذهب رقم  95مج  13100 - 1املؤرخ في  24أكتوبر  2022تمت
بوزنيقة املغرب.
املصادقة على :

الجريدة الرسمية
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تفويت السيد (ة) سليمة بلغمي
 125حصة اجتماعية من أصل 125
حصة لفائدة السيد (ة) الشركة
COMANER
DISTRIBUTION
بتاريخ  24أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) مونير كوهن
 625حصة اجتماعية من أصل 625
حصة لفائدة السيد (ة) الشركة
COMANER
DISTRIBUTION
بتاريخ  24أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .1110
794I
SYNERG

LDO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SYNERG
N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
ETAGE ، 20060، CASABLANCA
MAROCA
 LDOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء زاوية شارع املحيط الهادئ
وشارع ساحل الزمرد عين دياب،
املتجررقم  20180 - .2الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
559815
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها .LDO :
غرض الشركة بإيجاز  :التصنيع
والبيع بالجملة و نصف الجملة
لجميع منتجات الحلويات و
الشوكوالتة.

عنوان املقر االجتماعي  :الدار
البيضاء زاوية شارع املحيط الهادئ
وشارع ساحل الزمرد عين دياب،
املتجررقم  20180 - .2الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة نادية العلوي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة ريم مسفر  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة  0 : 0بقيمة  1درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نادية العلوي عنوانه(ا)
بالدار البيضاء زنقة شالة الهناء،
 20100بالدارالبيضاء املغرب.
السيدة ريم مسفر عنوانه(ا)
بالدار البيضاء  8ممر دي ال كارولين،
كاليفورنيا 20150 -،بالدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نادية العلوي عنوانه(ا)
بالدار البيضاء زنقة شالة الهناء
 20100بالدارالبيضاء املغرب
السيدة ريم مسفر عنوانه(ا)
بالدار البيضاء  8ممر دي ال كارولين،
كاليفورنيا 20150 -،بالدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أكتوبر  2022تحت رقم .843282
795I
بينك ميدازيز PING MEDAZIZ

RANYA PROMOTEUR DU
NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بينك ميدازيزPING MEDAZIZ
حي الال مل  35عمارة ا مل 3ب 4س
طنجة املغرب ،90000 ،طنجة
املغرب

RANYA PROMOTEUR DU
 NORDشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي route de
Tétouan complexe ibn Batouta
 3éme étage N° 62 Tanger 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
131803
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها RANYA :
.PROMOTEUR DU NORD
غرض الشركة بإيجاز La :
promotion immobilière et
.lotissement de terrain
عنوان املقر االجتماعي route de :
Tétouan complexe ibn Batouta
 3éme étage N° 62 Tanger 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد جواد شراقة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جواد شراقة عنوانه(ا)
تجزئة الورود القطعة  306العوامة
طنجة 90000 .طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جواد شراقة عنوانه(ا)
تجزئة الورود القطعة  306العوامة
طنجة 90000 .طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .12353
796I

21321
KAMAR BENOUNA.

 XLINKS MOROCCOش م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
 XLINKS MOROCCOش م
«شركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي 6 :ابراهيم
التديلي مكتب رقم  6الطابق السفلى
السوي�سي  10100 -الرباط املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.163679
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :قرر الجمع العام تحويل املقر
االجتماعي من  332ابراهيم الروداني
الى  6ابراهيم التديلي املكتب رقم 6
الطابق السفلي السوي�سي الرباط
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على مايلي:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .129864
797I
cedre compta

ILMA FOOD SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cedre compta
rue3 caire ahadaf ، 53100، 79
azrou maroc
 ILMA FOOD SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
األر�ضي مركزتيمحضيت 53104 -
تيمحضيت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري :
1875
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 08
شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ILMA :
.FOOD SARL AU
غرض الشركة بإيجاز - :املواد
الغدائية
بيع املواد الغذائية بالتقسيط فياملتاجراملتخصصة
املتاجرة.عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
األر�ضي مركز تيمحضيت 53104 -
تيمحضيت املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حميد مردا�سي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حميد مردا�سي عنوانه(ا)
رقم  62زنقة سبتة الخميسات
 15000الخميسات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد مردا�سي عنوانه(ا)
رقم  62زنقة سبتة الخميسات
 15000الخميسات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بازرو بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .339
798I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

CONFIDENCECOM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS
N°138 1ER ETAGE BD
ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،
26000، SETTAT MAROC
 CONFIDENCECOMشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  30شارع
رحال املسكيني الطابق  2الشقة - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560659
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CONFIDENCECOM
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
التركيبات الكهربائية للشبكات
واألنظمة وأعمال أخرى......
عنوان املقر االجتماعي  30 :شارع
رحال املسكيني الطابق  2الشقة - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد كمال 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد محمد كمال عنوانه(ا)
رياض االلفة م س  18مدخل  6طابق
سفلي شقة  50االلفة  20220الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد كمال عنوانه(ا)
رياض االلفة م س  18مدخل  6طابق
سفلي شقة  50االلفة  20220الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .36149
799I
STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE SAYF GAMING WORLD
SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE MAKTAB AL KHADAMAT
80BD ABDELKRIM KHATABI
1ER ETAGE BENI MELLAL ،
23000، BENI MELLAL MAROC
STE SAYF GAMING WORLD
 SARL AUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :تجزئة
العثمانية  9-4الحي االداري الطابق
الثالت  23000 -بني مالل املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.11633
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28شتنبر  2022تقرر حل
STE SAYF GAMING WORLD
 SARL AUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تجزئة العثمانية
 4-9الحي االداري الطابق الثالت -
 23000بني مالل املغرب نتيجة لعدم
تحقيق الهدف االجتماعي بسبب
انعدام التمويل.

و عين:
السيد(ة) سيف الدين مرسليز و
عنوانه(ا) تجزئة اليوسفية  01رقم
 23000 06بني مالل املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  28شتنبر  2022وفي تجزئة
العثمانية  4-9الحي االداري الطابق
الثالت  23000 -بني مالل املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 11
أكتوبر  2022تحت رقم .1007
800I
AFIDACOM

AQORAR HUILERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AFIDACOM
 7و  17تجزئة السيكون األطلس
طريق صفرو  ،30000 ،فاس املغرب
 AQORAR HUILERIEشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي أغبالو
أقورارقيادة مواتة صفرو 30000 -
صفرو املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3075
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  05أبريل  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 AQORAR HUILERIEمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي أغبالو أقورار قيادة مواتة
صفرو  30000 -صفرو املغرب نتيجة
ل  :عدم القدرة على تحقيق الغرض
االجتماعي.
و حدد مقر التصفية ب أغبالو
أقورار قيادة مواتة صفرو 30000 -
صفرو املغرب.
و عين:
السيد(ة) العبادي عبد العزيز
و عنوانه(ا) شارع بيروت  9إقامة
الزيتون طريق ايموزار فاس 30000
فاس املغرب كمصفي (ة) للشركة.

الجريدة الرسمية
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  07يونيو
 2022تحت رقم .205
801I

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  25غشت
 2022تحت رقم .713
802I

AL ASSASSE AFFAIRES

NEOCONSEIL

STE TRANSPORT DIJON
SARL

ELITE POWER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة  5أ العمارة  15الطابق الثاني
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ،
MEKNES MAROC ،775
STE TRANSPORT DIJON SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
القسارية جماعة ،سبت جحجوح،
أكوراي ،الحاجب  50000 -مكناس
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.37827
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يوليوز  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة STE
 TRANSPORT DIJON SARLمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي دوار القسارية
جماعة ،سبت جحجوح ،أكوراي،
الحاجب  50000 -مكناس املغرب
نتيجة ل  :االزمة االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب دوار
القسارية جماعة ،سبت جحجوح،
أكوراي ،الحاجب  50000 -مكناس
املغرب.
و عين:
السيد(ة) يونس بلخير و عنوانه(ا)
ل 3/بلوك جي الطابق  2شقة 124
النخيل املصلى  1مكناس 50000
مكناس املغرب كمصفي (ة) للشركة.

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 ELITE POWERشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ناصية
شارع الجيش امللكي وزنقة االلزاس
طابق  2مكتب  28800 - 9املحمدية
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.23629
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10دجنبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«ناصية شارع الجيش امللكي وزنقة
االلزاس طابق  2مكتب 28800 - 9
املحمدية املغرب» إلى «النصرف ب 2
 ،بلوك ج  ،عمارة  ، 4محل رقم - 12
 28830املحمدية املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 27
دجنبر  2021تحت رقم .2722
804I

NEOCONSEIL
HOURIA ALIA ، 28800، 434
MOHAMMEDIA MAROC
 ELITE POWERشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ناصية
شارع الجيش امللكي وزنقة االلزاس
طابق  2مكتب  28800 - 9املحمدية
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL
املغرب.
ROTIN AMEUBLEMENT II
رفع رأسمال الشركة
إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري
FIDUCIAIRE CONSULTING
.23629
AKABBAL SARL
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10دجنبر  2021تم TANGER 47 AVENUE HASSAN
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER
Maroc
« 900.000درهم» أي من «100.000
ROTIN AMEUBLEMENT II
درهم»  إلى « 1.000.000درهم» 
عن طريق  :إجراء مقاصة مع ديون «شركة ذات املسؤولية املحدودة»
الشركة املحددة املقدارو املستحقة .وعنوان مقرها االجتماعي :طنجة ،
تم اإليداع القانوني باملحكمة كم  9كاب ماالباطا  90000 -طنجة
املغرب.
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 27
«إعالن متعدد القرارات»
دجنبر  2021تحت رقم .2722
 803Iرقم التقييد في السجل التجاري:
.46359
NEOCONSEIL
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04أكتوبر 2022
ELITE POWER
تم اتخاذ القرارات التالية:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
قرار رقم  :1الذي ينص على
الشريك الوحيد
مايلي :بوفاة السيد الريني محمد نور
تحويل املقراالجتماعي للشركة
NEOCONSEIL
الدين في جرأة بتاريخ 19/09/2022
HOURIA ALIA ، 28800، 434
بعد مستخرج من شهادة
الوفاة  373/226/2022بتاريخ
MOHAMMEDIA MAROC

21323

21/09/2022
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي - :تخفيض القيمة االسمية
من ( 100مائة) درهم إلى ( 10عشرة)
دراهم لكل سهم وزيادة األسهم من
( 100مائة) سهم إلى ( 1000ألف)
سهم - .ميراث ( 100مائة) سهم من
أصحاب شركة املرحوم السيد الريني
محمد نور الدين في الشركة جميعهم
ورثوها بالكامل عن طريق ورثتهم
املذكورين بنسبهم في املادة  7من
النظام األسا�سي.
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
االعتراف بدخول تسعة شركاء جدد
(الريني محمد حمزة  ،املهدي  ،بتينة
 ،هدى  ،مريم  ،خلود  ،رجاء  ،نورة
والسيدة مولود سارة).
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6-7الذي ينص على
مايلي :توزيع جديد لألسهم( .الريني
محمد حمزة 17 :حصة إجتماعية ،
املهدي  17حصة إجتماعية  ،بتينة
 9حصة إجتماعية  ،الهدى  9حصة
إجتماعية  ،مريم  9حصة إجتماعية
 ،خلود  9حصة إجتماعية  ،رجاء
 9حصة إجتماعية  ،نورة  9حصة
إجتماعية ،السيدة ماولود سارة 12
حصة إجتماعية)Ste LAVANOR- .
 SARL 900حصة إجتماعية
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد الريني محمد
حمزة والسيدة الريني بتينة مسيرين
مشاركين للشركة.ستلتزم الشركة
بشكل صحيح في جميع األعمال
املنسقة بالتوقيع املشترك للسيد
الريني محمد حمزة والسيدة الريني
بتينة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .258983
805I

الجريدة الرسمية

21324
فيديكوفات

شركة اتالس الصغيرنيكوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

فيديكوفات
الشقة ش 1عمارة  42عملية العنبر
 2املسيرة  2مراكش ،40140 ،
مراكش املغرب
شركة اتالس الصغيرنيكوس شركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
يسارالشقة  1عمارة ش عملية
العنبر 2املسيرة  40140 - 2مراكش
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.32321
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14دجنبر  2020تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«مكتب يسار الشقة  1عمارة ش
عملية العنبر  2املسيرة 40140 - 2
مراكش املغرب»  إلى « 112مستودع
تجزئة ادرار  1محاميد 40160 -
مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25يناير
 2020تحت رقم .875
806I
fiduciairelaperformance

MOROCCAN MINING
RESEARCH CENTER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
APPT N°5 3EME ETAGE
IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
BEN RAHALE V.N MEKNES
meknes، 50000، meknes maroc
MOROCCAN MINING
 RESEARCH CENTERشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 30
تكرارشارع  8حي االمان 50000 -
مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
57529
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
MOROCCAN MINING :
.RESEARCH CENTER
غرض الشركة بإيجاز  :ترافوا 
ديفير
االستيراد و التصدير
املقايضة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 30
تكرار شارع  8حي االمان 50000 -
مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مصطفى محمد مصطفى
عبد الفتاح  1.000 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى محمد مصطفى
عبد الفتاح عنوانه(ا) استراليا 2145
 CAIROاستراليا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى محمد مصطفى
عبد الفتاح عنوانه(ا) استراليا 2145
 CAIROاستراليا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .3989
807I
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املركزالجهوي لالستثمارلجهة درعة تافياللت ملحقة
ورزازات

STE PONT MAROC TRANS
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركزالجهوي لالستثمارلجهة درعة
تافياللت ملحقة ورزازات
شارع موالي رشيد عمارة دادس
الطابق االول ورزازات،45000 ،
ورزازات املغرب
STE PONT MAROC TRANS
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
فضراكوم  45000 -ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
12161
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27أكتوبر  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 :
.PONT MAROC TRANS SARL
غرض الشركة بإيجاز  * :مقاول
نقل البضائع لآلخرين والشحن
الدولي
* تاجرمستورد.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
فضراكوم  45000 -ورزازات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة80.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد اشاريد  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد العزيز اشاريد 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمد اشاريد عنوانه(ا)
RUE DE PARIS 76300 504
SOTTEVILLE LES ROUEN
.FRANCE
السيد عبد العزيز اشاريد
عنوانه(ا) دوارتفركالت اكدز 47050
زاكورة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد اشاريد عنوانه(ا)
RUE DE PARIS 76300 504
SOTTEVILLE LES ROUEN
FRANCE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .-
808I
الفيديسا

TASYA CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الفيديسا
 702عمارة اشتوكية الطابق التاني
رقم الشقة  6املسيرة  1حرف ب
مراكش  ،40140 ،مراكش املغرب
 TASYA CARشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  74تجزئة
االزدهارعمارة  2ملتونة -مراكش- -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
130243
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها TASYA :
.CAR
غرض الشركة بإيجاز  :تاجير
السيارات بدون سائق.
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عنوان املقراالجتماعي  74 :تجزئة
االزدهار عمارة  2ملتونة -مراكش- -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة TASYA CAR : 5.000
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العزيز أوزوكو
عنوانه(ا) اقامة ديور مرجان الشطر
 07عمارة  05الشقة 40000 10
مراكش املغرب.
السيد الحسين عوادي عنوانه(ا)
تجزئة ابواب النخيل الشطر  3رقم
 12واحة سيدي ابراهيم الويدان
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مراد السداوي عنوانه(ا)
حي ايت اومغار دمنات 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .140916
809I

إنشاء فرع تابع للشركة تحت
التسمية  AL DAYAA FISHو الكائن
بالعنوان رقم  02شارع املسيرة
الخضراء سيدي بنور 24350 -
سيدي بنور املغرب و املسيرمن طرف
السيد(ة) ابن الصحراوي املصطفى.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .218
810I
موكادور أسيست آند سيرفيس MOGADOR
ASSIST AND SERVICES SARL

سويت انفا

شركة ذات مسؤلية 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
سويت انفا شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة
لدى شركة «موكادور بيزنيس سونطر
KAMA SERVICE
« الكائن بالشقة بالطابق الثاني
MBS INVEST
تجزئة البحيرة رقم  5-450شارع
شركة ذات املسؤولية املحدودة
العقبة الصويرة  44000 -الصويرة
إنشاء فرع تابع للشركة
املغرب
KAMA SERVICE
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شقة رقم  2إقامة أميرة سيدي بنور
محدودة ذات الشريك الوحيد
 ،24350 ،سيدي بنور املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
 MBS INVESTشركة ذات
6403
املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 177
تجزئة الوداد سيدي بنور  28 24350 -شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
سيدي بنور املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة
باملميزات التالية:
رقم التقييد في السجل التجاري
شكل الشركة  :شركة ذات
.3073
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي مسؤلية محدودة ذات الشريك
املؤرخ في  04أكتوبر  2022تقرر الوحيد.

21325

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :سويت
انفا.
غرض الشركة بإيجاز )1- :
صناعة منتوجات الرافية  )-2تاجر
املنتجات التقليدية  )-3اإلستيراد
والتصدير..
عنوان املقر االجتماعي  :مساكنة
لدى شركة «موكادور بيزنيس سونطر
« الكائن بالشقة بالطابق الثاني
تجزئة البحيرة رقم  450-5شارع
العقبة الصويرة  44000 -الصويرة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد ماجدي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ماجدي عنوانه(ا)
 809تجزئة أزلف الصويرة 44000
الصويرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ماجدي عنوانه(ا)
 809تجزئة أزلف الصويرة 44000
الصويرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .424
811I
FIDUSCAL

 BALEINE BLANCHEبلين
بلونش
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL
BD OUED DAOURA LOT 321
CHAHDIA EL OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC
 BALEINE BLANCHEبلين بلونش
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي :منطقة
بوركون شارع ركراكة تجزئة
لكورنيش الشقة  1الطابق السفلي
العمارة 2-الدارالبيضاء 20040 -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.461515
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم 1-العالمة التجارية :
الذي ينص على مايلي :تعمل الشركة
تحت االسم التجاري« :دايسوكي
سو�شي» « »DAISUKI SUSHI
قراررقم 2-تغييراملقر :الذي ينص
على مايلي :يقرر املساهم الوحيد
نقل املكتب الرئي�سي إلى العنوان
التالي :شارع محمدالسادس تجزئة
«اوركيديا  »5العمارة ب املحل رقم
 6املحمدية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :5الذي ينص على مايلي:
املقرالتجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
أكتوبر  2022تحت رقم .842002
812I
FLASH ECONOMIE

UNIORTHOMEDICAL PLUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
UNIORTHOMEDICAL PLUS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  39شارع
اللة الياقوت الطابق  5الشقة د -
 20000الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
551807
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.UNIORTHOMEDICAL PLUS
غرض الشركة بإيجاز  :بيع وشراء
املعدات الطبية.
عنوان املقر االجتماعي  39 :شارع
اللة الياقوت الطابق  5الشقة د -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد الشرقاري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد الشرقاري عنوانه(ا)
 6زاوية كراسيت و ابن خاتمة ط 2
ش 10حي املستشفيات  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد الشرقاري عنوانه(ا)
 6زاوية كراسيت و ابن خاتمة ط 2
ش 10حي املستشفيات  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
غشت  2022تحت رقم .832286
813I

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

FAEC SARL

SYNERG

SOCIETE NEGOCE
INDUSTRIE MULTISERVICES

MEMENTO JOAILLERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FAEC SARL
رقم  12شارع الحسن التاني م.ح ،
 ،30000فاس املغرب
SOCIETE NEGOCE INDUSTRIE
 MULTI-SERVICESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 47
زنقة طورينو طريق صفرو تجزئة
الوفاء  2ط  30000 - 2فاس
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.51193
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27شتنبر  2019تقرر حل
SOCIETE NEGOCE INDUSTRIE
 MULTI-SERVICESشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  47زنقة طورينوطريق
صفرو تجزئة الوفاء  2ط 30000 - 2
فاس املغرب نتيجة لقرارالشركاء.
و عين:
السيد(ة) اسماعيل القزباني و
عنوانه(ا)  47زنقة طورينو تجزئة
الوفاء  2طريق صفرو  30000فاس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  21أكتوبر  2019وفي رقم 47
زنقة طورينو طريق صفرو تجزئة
الوفاء  2ط  30000 - 2فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  25نونبر
 2019تحت رقم .3720
814I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SYNERG
N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
ETAGE ، 20060، CASABLANCA
MAROCA
 MEMENTO JOAILLERIEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
البيضاء  ،46شارع الزرقطوني
الطابق الثاني الشقة رقم - 6
 20100الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
560115
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MEMENTO JOAILLERIE
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
املجوهرات و صناعة املجوهرات.
عنوان املقر االجتماعي  :الدار
البيضاء  ،46شارع الزرقطوني
الطابق الثاني الشقة رقم 20100 - 6
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة2.800.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد تهامي وزاني تهامي
 8.400 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة أومامة كديرة8.400 : ،
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة لينا وزاني تهامي 5.600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.

السيد عبد هللا وزاني تهامي :
 5.600حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد  0 : 0بقيمة  1درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد تهامي وزاني تهامي
عنوانه(ا) بالرباط السوي�سي30 ،
شارع حاتم الطاي ،تجزئة رمضان
شارع بئر قاسم  10170الرباط
املغرب.
السيدة أومامة كديرة عنوانه(ا)
بالرباط السوي�سي 30 ،شارع حاتم
الطاي ،تجزئة رمضان شارع بئر
قاسم  10170الرباط املغرب.
السيدة لينا وزاني تهامي عنوانه(ا)
بالدار البيضاء  65شارع ميسانجز
الدرج  4الطابق السفلي الشقة رقم
 3تجزئة كنزة الوازيس  20410الدار
البيضاء املغرب.
السيد عبد هللا وزاني تهامي،
عنوانه(ا) بالرباط السوي�سي30 ،
شارع حاتم الطاي ،تجزئة رمضان
شارع بئر قاسم  10170الرباط
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد تهامي وزاني تهامي
عنوانه(ا) بالرباط السوي�سي30 ،
شارع حاتم الطاي ،تجزئة رمضان
شارع بئر قاسم  10170الرباط
املغرب
السيدة أومامة كديرة عنوانه(ا)
الرباط السوي�سي 30 ،شارع حاتم
الطاي ،تجزئة رمضان شارع بئر
قاسم  10170الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843231
815I
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khalid ghazi

ائتمانية بيان حنان

ASTTAY

VITRASOL ALUMINIUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

khalid ghazi
MEKNES MEKNES، 50000،
MEKNES MAROC
 ASTTAYشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ٤٨٧
ليراك سراميطو زنقة  ٤٩مكناس
 50060مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
57531
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 28
يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ASTTAY
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم ٤٨٧
ليراك سراميطو زنقة  ٤٩مكناس
 50060مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد انوار الوكيلي عنوانه(ا)
رقم  ٤٨٧تواركة مكناس 50060
مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد انوار الوكيلي عنوانه(ا)
رقم  ٤٨٧تواركة مكناس 50060
مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .4010
816I

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع
البلدي رقم  147مراكش ،40000 ،
مراكش مراكش
 VITRASOL ALUMINIUMشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي DR
TOUALEB OULED HASSOUNE
MARRAKECH - 40000
MARRAKECH MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130191
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.VITRASOL ALUMINIUM
غرض الشركة بإيجاز  :النجارة.
عنوان املقر االجتماعي DR :
TOUALEB OULED HASSOUNE
MARRAKECH
40000
.MARRAKECH MAROC
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد خالد اسربت 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد اسربت عنوانه(ا)
دوار الطوالب اوالد حسون الويدان
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد اسربت عنوانه(ا)
دوار الطوالب اوالد حسون الويدان
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .140856
817I
MATAHRI ABDERRAHIM

YOU AIR TRANS
إعالن متعدد القرارات

MATAHRI ABDERRAHIM
 105زنقة وليلي حي السالم بركان ،
 ،63300بركان املغرب
« YOU AIR TRANSشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 02
زنقة ام القرى حي قشاظ بركان رقم
 02زنقة ام القرى حي قشاظ بركان
 63300بركان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.7473
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  31أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تفويت  1000حصة من
السيدة اريبي اكرام الحاملة لبطاقة
التعريف الطنية رقم  FA150566الى
السيد عايدي محمد الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية FA122688
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :استقالة املسيرة اريبي اكرام
الحاملة لبطاقة التعريف الطنية
رقم  FA150566وتعيين مسير جديد
السيد عايدي محمد الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية FA122688
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:

21327

بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تفويت  1000حصة من السيدة
اريبي اكرام الحاملة لبطاقة التعريف
الطنية رقم  FA150566الى السيد
عايدي محمد الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية FA122688
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :استقالة املسيرة اريبي اكرام
الحاملة لبطاقة التعريف الطنية
رقم  FA150566وتعيين مسيرجديد
السيد عايدي محمد الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية FA122688
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .579/2022
818I
FIDUCAB

YAMAN CASH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCAB
RUE EL QOURI IMMB 10
BUREAU 5 ، 14000، KENITRA
MAROC
 YAMAN CASHشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة
 65و 69بلوك ؤ مركب الوفاق متجر
رقم  14000 - 3القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
67607
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.YAMAN CASH

الجريدة الرسمية
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غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
األموال.
عنوان املقراالجتماعي  :زاوية زنقة
 65و 69بلوك ؤ مركب الوفاق متجر
رقم  14000 - 3القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة150.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العزاوي زهير 1.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العزاوي زهير عنوانه(ا)
زنقة  274رقم  35أفكا 14000
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العزاوي زهير عنوانه(ا)
زنقة  274رقم  35أفكا 14000
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .4304
819I

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 NERCOSSE CARمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي تجزئة عايدة الطابق
السفلي عمارة  Cاو  3سيدي مومن -
 20400الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :عدم تحقيق الهدف وال يوجد اي
نشاط.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
الوردة زنقة  34رقم  119سيدي
مومن  20400 -الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) موتيق ثورية وعنوانه(ا)
تجزئة الوردة زنقة  34رقم 119
سيدي مومن  20400الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :تجزئة
الوردة زنقة  34رقم  119سيدي
مومن الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844670
820I

NERCOSSE CAR

YAKI BUSINESS

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

إسباس أليمنطسيون ESPACE
ALLIMENTATION

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،
حل شركة
Casablanca Maroc
YAKI BUSINESS
 NERCOSSE CARشركة ذات
RSD MYSSIL ETG 5 N 64 ،
املسؤولية املحدودة(في طور
90000، TANGER MAROC
التصفية)
إسباس أليمنطسيون ESPACE
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
 ALLIMENTATIONشركة ذات
عايدة الطابق السفلي عمارة  Cاو
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 3سيدي مومن  20400 -الدار
الوحيد(في طور التصفية)
البيضاء املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
حل شركة
العوينة عزيب الحاج قدور رقم - 89
رقم التقييد في السجل التجاري
 90000طنجة املغرب.
.466025
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20أكتوبر  2022تقرر
.88577
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أكتوبر  2022تم
تغيير تسمية الشركة من «GAYA
  « PHARMACEUTICALSإلى
«MOROCCO AFRICA HEALTH
.»& PHARMA
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .129845
822I

بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12أكتوبر 2022
تقرر حل شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
إسباس أليمنطسيون ESPACE
 ALLIMENTATIONمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي العوينة عزيب الحاج
قدور رقم  90000 - 89طنجة املغرب
نتيجة ل  - :توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي
العوينة عزيب الحاج قدور رقم - 89
FLASH ECONOMIE
 90000طنجة املغرب.
NATURAL HEALTH
و عين:
إعالن متعدد القرارات
السيد(ة) الحسن أمزوار و
NATURAL HEALTH
عنوانه(ا) العرفان  2مجموعة 20
عمارة  14طابق السفلي رقم  275شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
 90000طنجة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
مقرها اإلجتماعي 26 :شارع مرس
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة السلطان  ،الشقة  ، 3الطابق - 1
على الصالحيات املخولة لهم محل
الدارالبيضاء
املخابرة و محل تبليغ العقود و رقم التقييد في السجل التجاري :
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
526955
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تفويت حصص -تغيير اسم
التجارية بطنجة بتاريخ  01نونبر
الشركة  -تمديد الغرض من الشركة
 2022تحت رقم .259016
 1بمقت�ضى الجمع العام الغير821I
العادي بتاريخ  ، 21/09/2022قرر
شركاء شركة « NATURAL HEALT
elite compta
 GAYA PHARMACEUTICALSش.م.م ما يل ــي:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 2املصادقة على تفويت 1000الشريك الوحيد
حصة اجتماعية من طرف السيدة
تغييرتسمية الشركة
سارة مقتدي باهلل لفائدة السيد
elite compta
التعرجي عبد الرزاق
av atlas apt 16 agdal rabat ، 14
 3تغيير اسم الشركة من10000، rabat maroc
 PRESTOFFICINEإلى NATURAL
GAYA PHARMACEUTICALS
HEALT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 - 4تم تعيين السيد التعرجي عبد
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي  23زنقة الرزاق كمسير جديد ووحيد للشركة
بني مالك الطابق السفلي افياسيون تبعا لقبول استقالة السيدة سارة
مقتدي باهلل
الرباط  10180 -الرباط املغرب.
 تمديد الغرض من الشركةتغييرتسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
  6-تحيين القانون االسا�سيللشركة.
148023
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
  –2تم اإليداع القانونـي لدىكتابة الضبط باملحكمة التجارية االبتدائية بالعيون بتاريخ  02نونبر
بالبيضاء بتاريخ  01/11/2022تحت  2022تحت رقم .3217/2022
824I
رقم 844133
من أجل الخالصة و البيان
التسيير

COFIJUCE

823I
fiduazizi

STE BLAL AGRI

إعالن متعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمراملختارحي القدس شارع
عمراملختارحي القدس،7000 ،
العيون املغرب
« STE BLAL AGRIشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :زنقة عبدة
رقم  93حي خط الرملة  01العيون -
 70000العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.29213
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  31أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1,2,3الذي ينص على
مايلي.1 :بيع 500حصة من طرف
السيد ابالل الوردي لفائدة السيد
مو�سى الوردي،وبيع 500حصة من
طرف السيد عبد هللا مومدي لفائدة
السيد مو�سى الوردي  .2استقالة
السيد ابالل الوردي والسيد عبد هللا
مومدي وتعيين السيد مو�سى الوردي
مسيرللشركة ملدة غيرمحددة .3تغيير
الشكل القانوني للشركة من شركة
ذات املسؤولية املحدودة لشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :01.06.07.16الذي
ينص على مايلي :تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي

KJB PARA COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد خالد جالل  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عباد االندل�سي قاسم
عنوانه(ا)  15تجزئة حمزة شارع
املحيط االطل�سي عين الدياب 20180
الدارالبيضاء املغرب.
السيد بلغيتي موالي براهيم
عنوانه(ا)  130تجزئة سندباد عين
الدياب  20180الدارالبيضاء املغرب.
السيد خالد جالل عنوانه(ا)
تجزئة سفيان عمارة  A8شقة
 2سيدي معروف  20280الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عباد االندل�سي قاسم
عنوانه(ا)  15تجزئة حمزة شارع
املحيط االطل�سي عين الدياب 20180
الدارالبيضاء املغرب
السيد بلغيتي موالي براهيم
عنوانه(ا)  130تجزئة سندباد عين
الدياب  20180الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844537
825I
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رقم التقييد في السجل التجاري
.136803
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  07أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  HYDRO STEPمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي حي العلويين زنقة
الكويت رقم  122مكرر 12000 -
ثمارة املغرب نتيجة ل  :قرار الشريك
الوحيد لتصفية الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي
العلويين زنقة الكويت رقم  122مكرر
  12000ثمارة املغرب.و عين:
السيد(ة) عثمان أزضوض و
عنوانه(ا) شقة رقم  6غمارة ه اقامة
شمس شطر  3هرهورة  12000ثمارة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :حي
العلويين زنقة الكويت رقم  122مكرر
ثمارة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .9225
826I

COFIJUCE
RUE ALLAL BENABDELLAH 106
CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC
 KJB PARA COMPANYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الجزيرة الخضراء زنقة عقبة ابن
نافغ رقم  2طيط مليل 29640 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
560701
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE
تسمية الشركة متبوعة عند
CABINET LAAFOU CONSEIL
اإلقتضاء بمختصر تسميتها KJB :
HYDRO STEP
ARCHIRODON GROUP
.PARA COMPANY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة و
N.V LAAYOUNE BRANCH
الشريك الوحيد
حل شركة
تحضيراملواد الشبه الصيدلية.
MOROCCO
CABINET EL ARIBI EXPERT
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
إعالن متعدد القرارات
الجزيرة الخضراء زنقة عقبة ابن
COMPTABLE
ARCHIRODON GROUP
نافغ رقم  2طيط مليل  29640 -الدار رقم  1عمارة مجمع املسافرشارع
N.V LAAYOUNE BRANCH
الفضيلة الحي الصناعي يعقوب
البيضاء املغرب.
MOROCCO
املدة التي تأسست من أجلها املنصور  ،10000 ،الرباط املغرب
فرع املقرالرئي�سي :شقة  5و،6
 HYDRO STEPشركة ذات مسؤلية
الشركة  99 :سنة.
عمارة زاوية شارع مكة وشارع 20
غشت العيون
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
درهم ،مقسم كالتالي:
السجل تجاري27455 :
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
السيد عباد االندل�سي قاسم 400 :
 .1في  30سبتمبر  ،2022اتخذت
العلويين زنقة الكويت رقم 122
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
شركة ARCHIRODON GROUP
مكرر  12000 -ثمارة املغرب.
السيد بلغيتي موالي براهيم 400 :
N.V LAAYOUNE BRANCH
 ،MOROCCOالقرارات التالية:
حل شركة
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
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 تعيين السيد IOANNIS CHRYSAFISمن جنسية يونانية
حامل جواز السفر رقم AT2537483
كمديرجديد؛
 تعيين السيد EVANGELOS TSINISIZELISمن جنسية يونانية
حامل جوازالسفررقم AP5296074
كمديرجديد؛
 .2تم اإليداع القانوني في سجل
املحكمة االبتدائية بالعيون ،في
 28اكتوبر  2022تحت الرقم
.3176/2022
عن املستخلص والبيانات
827I

و حدد مقر التصفية ب عمارة
 30شقة رقم  8زنقة أحمد لوكيلي
حسان  10000 -الرباط املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد أزضوض و
عنوانه(ا) عمارة  1شقة رقم  10حي
املنار زنقة مختار السو�سي الليمون
أكدال  10000الرباط املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :عمارة
 30شقة رقم  8زنقة أحمد لوكيلي
حسان الرباط
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .129945
828I

حل شركة

ازويتي ابراهيم (شخص ذاتي)

CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE
رقم  1عمارة مجمع املسافرشارع
الفضيلة الحي الصناعي يعقوب
املنصور  ،10000 ،الرباط املغرب
 COMPLEXE LA 100.000Eشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
 30شقة رقم  8زنقة أحمد لوكيلي
حسان  10000 -الرباط املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.161613
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  07أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد COMPLEXE LA
 100.000Eمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
عمارة  30شقة رقم  8زنقة أحمد
لوكيلي حسان  10000 -الرباط
املغرب نتيجة ل  :قرار الشريك
الوحيد لتصفية الشركة.

SOCIETE ARAIGNEE
POUR INFORMATIQUE ET
RESEAUX

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

COMPLEXE LA CAPITALE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

ازويتي ابراهيم (شخص ذاتي)
 ،5عمارة أسكور ،شارع طارق بن
زياد  ،14300 ،سوق أربعاء الغرب
املغرب
SOCIETE ARAIGNEE POUR
INFORMATIQUE ET RESEAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
السالم ،مجموعة الهناء ،الزنقة
 ،15الرقم  14300 - 23سوق أربعاء
الغرب املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.27561
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27أكتوبر  2022تقرر
حل SOCIETE ARAIGNEE POUR
INFORMATIQUE ET RESEAUX
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شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي السالم ،مجموعة
الهناء ،الزنقة  ،15الرقم 14300 - 23
سوق أربعاء الغرب املغرب نتيجة
الستحالة تحقيق هدف الشركة.
و عين:
السيد(ة) انواراومهاني وعنوانه(ا)
حي السالم ،مجموعة الهناء ،الزنقة
 ،15الرقم  14300 23سوق أربعاء
الغرب املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  27أكتوبر  2022وفي حي
السالم ،مجموعة الهناء ،الزنقة
 ،15الرقم  14300 - 23سوق أربعاء
الغرب املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسوق االربعاء الغرب
بتاريخ  02نونبر  2022تحت رقم
.573/2022
829I
موكادور أسيست آند سيرفيس MOGADOR
ASSIST AND SERVICES SARL

نتعلم

شركة ذات مسؤلية 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
نتعلم شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
تمناررقم  05شقة رقم  03الطابق
الثاني الصويرة  44000 -الصويرة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6401

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :نتعلم.
غرض الشركة بإيجاز  )1- :مركز
الدعم املدر�سي  )-2التكوين عبر
االنترنيت.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
تمنار رقم  05شقة رقم  03الطابق
الثاني الصويرة  44000 -الصويرة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد امين علواش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امين علواش عنوانه(ا)
 13تجزئة أزلف الصويرة 44000
الصويرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد امين علواش عنوانه(ا)
 13تجزئة أزلف الصويرة 44000
الصويرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .422
830I
شركة األزامي للخدمات ش.م.م

MERCAFOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

شركة األزامي للخدمات ش.م.م
شارع الجيش امللكي إقامة السالم
مكتب رقم  ،93040 ، 03تطوان
املغرب

الجريدة الرسمية
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 تصفية قانونية للشركة «بالص MERCAFOODشركة ذات
شكير»  ش.م.م « التي يقع مقرها في
املسؤولية املحدودة(في طور
حي املسجد قلعة مكونة تنغيير.
التصفية)
 تعيين السيد :شكير حكيموعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الناضور رقم  17الطابق الثاني حي املكلف بالتصفية القانونية.
اإليداع القانوني :تم بكتابة
املراقبة  93040 -الفنيدق املغرب.
االبتدائية
الضبط باملحكمة
ٍ
حل شركة
تنغير تحت رقم.2022/ 353:
رقم التقييد في السجل التجاري
بتاريخ22/09/2022
.27501
832I
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تقرر
FLASH ECONOMIE
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
PLANET DREAM
 MERCAFOODمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
إعالن متعدد القرارات
اإلجتماعي شارع الناضور رقم 17
PLANET DREAM
الطابق الثاني حي املراقبة 93040 -
شركة ذات مسؤولية محدودة
الفنيدق املغرب نتيجة ل  :صعوبة
ي ذات الشريك الوحيد
الشروع في مزاولة النشاط التجار .
رأسمالها 100.000 :درهم
و حدد مقر التصفية ب شارع
مقرها االجتماعي :الدار البيضاء
الناضور ةقم  17الطابق الثاني حي
 439-441شارع ابن تاشفين حي
املراقبة  93040 -الفنيدق املغرب.
املحمدي
و عين:
رقم التقييد في السجل التجاري :
السيد(ة) محمد مخناس و 125307
عنوانه(ا) تجزئة موالي رشيد شارع
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املنامة رقم  93040 05الفنيدق املؤرخ في  29شتنبر  2022قرر ما يلي
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
تفويت السيد احمد اد�سي 1000
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة حصة لصالح السيد محمد بدر
على الصالحيات املخولة لهم محل يوسفي على مجموع  1000حصة
املخابرة و محل تبليغ العقود و
تعيين السيد محمد بدر يوسفي
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
القاطن في الدار البيضاء  13تجزئة
تم اإليداع القانوني باملحكمة املنزه حي الرجاء الرميطاج كمسير
االبتدائية بتطوان بتاريخ  27أكتوبر جديد
 2022تحت رقم .2166
تحديث النظام األسا�سي للشركة
831I
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
FLASH ECONOMIE
أكتوبر  2022تحت رقم .36562
PALACE CHAKIR
833I
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
ANDERSEN CONSULTING
قفل التصفية

STE « PALACE CHAKIR »SARL
AU
من خالل محتوى محضر
الجمع العام االستثنائي املؤرخ
في 14/09/2022ببومالن دادس تم
االتفاق على

PETITES-RENT SARL 3

21331

 PETITES-RENT SARL 3شركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الحسن التاني الطابق  7عمارة
االسكندرية بلوك أ رقم 90000 - 80
طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.49511
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18مارس  2015تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 PETITES-RENT SARL 3مبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع الحسن التاني
الطابق  7عمارة االسكندرية بلوك
أ رقم  90000 - 80طنجة املغرب
نتيجة ل  :توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع
الحسن التاني الطابق  7عمارة
االسكندرية بلوك أ رقم 90000 - 80
طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) ابراهيم خليل حمدان
و عنوانه(ا) املضيق اقامة املينا امب
ب رقم  8طريق سبتة  90000سبتة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :شارع الحسن
التاني الطابق  7عمارة االسكندرية
بلوك أ رقم 80
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  23أبريل
 2015تحت رقم .146179
834I

 G 5 CONSEILشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22
زنقة شكيب أرسالن إقامة ياسر
مكتب  14000 - 1234القنيطرة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.41861
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة G 5
 CONSEILمبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
 22زنقة شكيب أرسالن إقامة ياسر
مكتب  14000 - 1234القنيطرة
املغرب نتيجة ل  :عدم قدرة الشركة
على تحقيق هدفها.
و حدد مقر التصفية ب رقم 22
زنقة شكيب أرسالن إقامة ياسر
مكتب  14000 - 1234القنيطرة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) بدرالدين بديعة و
عنوانه(ا) بلوك ب رقم  172أوالد
أوجيه  14000القنيطرة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :رقم
 22زنقة شكيب أرسالن إقامة ياسر
مكتب 1234
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .4305
835I

FIDUCAB

FIDUCIAIRE AMALOU

G 5 CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

حل شركة

ANDERSEN CONSULTING
RUE DE GRENADE, PARC 29
BROOKS ، 90030، TANGER
MAROC

FIDUCAB
RUE EL QOURI IMMB 10
BUREAU 5 ، 14000، KENITRA
MAROC

IMSAYOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU
HAY JAMILA 3 RUE 6 N 50
C/J 1ér ETAGE ، 20400،
CASABLANCA MAROC

21332

 IMSAYOUشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
الزرقطوني الطابق الثالث الشقة
رقم  20400 - 6الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
560765
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.IMSAYOU
غرض الشركة بإيجاز  • :التطوير
العقاري
• شركة األعمال املتنوعة أو
اإلنشاءات
• التقسيم الفرعي والتطوير
والخدمة واإلصالح والبناء.
• األشغال العامة أو الهندسة
املدنية أو أي هيئة حكومية ،أو تطوير
أي أرض بناء ،بمفردها أو باالشتراك
مع أي شركة بناء
• العمولة والسمسرة واملعامالت
والتجارة بجميع أشكالها في مجال
العقارات.
• شراء جميع املباني السكنية أو
املهنية أو اإلدارية وبيعها والتصرف
فيها والسمسرة فيها واستئجارها
• تحقيق أعمال تشييد املباني
في املصنفات الكبيرة ،واألشغال
املواجهة واملقاومة للماء ،ورصف
السباكة الصحية ،واألشغال
الخشبية الكهربائية ،واألملنيوم
والنجارة املعدنية ،واألشغال
الحديدية ،والتدفئة ،وتكييف
الهواء ،والجص ،والعزل الحراري،
والغالف والطالء ،سواء لحسابها
الخاص أو لحساب أطراف ثالثة:
• شراء وتصنيع وبيع جميع مواد
البناء.

الجريدة الرسمية
• تقديم عروض مباشرة وغير
مباشرة إلى جميع املسابقات ،أو
الدعوات إلى املناقصات ،أو العقود
العامة والخاصة ،أو املشاريع
الدراسية أو املشاريع الصناعية أو
التجارية ،إما بالتزامها أو بالتضامن
املشترك مع الشركات األخرى،
وبشكل أعم ،فإن جميع املعامالت
التجارية والصناعية واألوراق املالية
ً
حصريا
والعقارية واملالية التي تتم
نيابة عن الشركة ،ترتبط بشكل
مباشرأو غيرمباشربموضوع الشركة
أو من املحتمل أن تعزز تنميتها..
عنوان املقر االجتماعي  46 :شارع
الزرقطوني الطابق الثالث الشقة
رقم  20400 - 6الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف ابلواعل 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد سميررضواني  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف ابلواعل عنوانه(ا)
سيدي عثمان حي النور مجموعة د
زنقة  14رقم 20400 96الدارالبيضاء
املغرب.
السيد سمير رضواني عنوانه(ا)
knokkestraat 410 830 knokke
 heist 8300بروج بلجيكا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف ابلواعل عنوانه(ا)
سيدي عثمان حي النور مجموعة د
زنقة  14رقم 20400 96الدارالبيضاء
املغرب
السيد سمير رضواني عنوانه(ا)
knokkestraat 410 830 knokke
 heist 8300بروج بلجيكا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844594
836I
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موكادور أسيست آند سيرفيس MOGADOR

PLANK

ASSIST AND SERVICES SARL

DIGITAL MOROCCO LAND

غزال اخوان نيكوص

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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
غزال اخوان نيكوص شركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل
التجاري الكائن بمركزتفتاشت
الصويرة  44000 -الصويرة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3991
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
غزال اخوان نيكوص مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي املحل التجاري الكائن
بمركز تفتاشت الصويرة 44000 -
الصويرة املغرب نتيجة ل  :التوقف
عن مزاولة النشاط.
و حدد مقر التصفية ب املحل
التجاري الكائن بمركز تفتاشت
الصويرة  44000 -الصويرة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد االله الغزال و
عنوانه(ا) دوار الشعيبات مجي اقليم
الصويرة  44000الصويرة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :املحل التجاري
الكائن بمركزتفتاشت الصويرة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالصويرة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .423
837I

إعالن متعدد القرارات

PLANK
 ،21ساحة ابو بكرالصديق شقة 8
اكدال  ،10090 ،الرباط املغرب
DIGITAL MOROCCO LAND
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 21 :ساحة
ابو بكرالصديق شقة رقم  8اكدال -
 10090الرباط املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.158851
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  13شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم 1-تفويت حصص :الذي
ينص على مايلي :بمقت�ضى عقد
تفويت الحصص املتخد بتاريخ 13-
 ، 09-2022قام السيد حسني وشاد
بنقل  1000حصة يملكها في الشركة
الى السيد أسامة ياويس
قرار رقم 2-تحويل الشكل
القانوني للشركة :الذي ينص على
مايلي :بمقت�ضى عقد تحويل الشكل
القانوني للشركة املتخد بتاريخ 13-
 , 09-2022قد تم تحويل الشكل
القانوني للشركة  ،من شركة ذات
املسؤولية املحدودة إلى شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم 6-مساهمات  :الذي
ينص على مايلي :يقدم السيد أسامة
ياويس مساهمة للشركة بمبلغ نقدي
 100000درهم .مقسمة الى 1000
حصة من فئة  100درهم
بند رقم - 16التسيير :الذي ينص
على مايلي :تعيين السيد أسامة
ياويس كمسير للشركة ملدة غير
محدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .129949
838I
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ASMAA MEDIA GROUP
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
ALI CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.220155
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تفويت حصص
املؤرخ في  28شتنبر  2022تمت
ASMAA MEDIA GROUP
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) سيدي عبد
شارع صهيب الرومي بلوك  39الرقم
 20البرنو�صي البيضاء ،20000 ،العزيز الودغيري االدري�سي 275
حصة اجتماعية من أصل 1.000
البيضاء املغرب
حصة لفائدة السيد (ة) دنيا شرقاوي
 ALI CONSTRUCTIONشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك طنجي بتاريخ  28شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  41شارع التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05
زرقطوني الطابق  7الشقة  - - 37أكتوبر  2022تحت رقم .840296
840I
البيضاء املغرب.
تفويت حصص
ANDERSEN CONSULTING
رقم التقييد في السجل التجاري
ADVERTIX SARL AU
.526069
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الشريك الوحيد
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تمت
تأسيس شركة
املصادقة على :
ANDERSEN CONSULTING
تفويت السيد (ة) هشام العيا�شي
RUE DE GRENADE, PARC 29
 1.000حصة اجتماعية من أصل
BROOKS ، 90030، TANGER
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) رفيق
MAROC
جوهري بتاريخ  17أكتوبر .2022
 ADVERTIX SARL AUشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
الوحيد
أكتوبر  2022تحت رقم .842025
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
 839Iاالندل�سي عمارة انطوليا الطابق 6
رقم  90000 - 18طنجة املغرب
ASMAA MEDIA GROUP
تأسيس شركة ذات مسؤلية
LOGISTIK ONE
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
131819
تفويت حصص
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ASMAA MEDIA GROUP
 30غشت  2022تم إعداد القانون
شارع صهيب الرومي بلوك  39الرقم األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
 20البرنو�صي البيضاء ،20000 ،محدودة ذات الشريك الوحيد
البيضاء املغرب
باملميزات التالية:
 LOGISTIK ONEشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
تسمية الشركة متبوعة عند
تيسيررقم  18اقامة لساسفة  - -اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ADVERTIX SARL AU
البيضاء املغرب.

21333

غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
االستشارة املعلوماتية املخصصة
حصريا للتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
االندل�سي عمارة انطوليا الطابق 6
رقم  90000 - 18طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نضال الشادلي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نضال الشادلي عنوانه(ا)
املغرب العربي س الرقم 14000 17
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نضال الشادلي عنوانه(ا)
املغرب العربي س الرقم 14000 17
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .258988
841I
BELGAZI ALI

AYHAM DESIGN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

BELGAZI ALI
شارع اميرموالي عبد هللا رقم 33
 طبق  - 1رقم املكتب  16طنجة، ،90000طنجة املغرب
 AYHAM DESIGNشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  11زنقة
إيران حي دجماعة بنديبان طنجة
املغرب  90000 -طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.71515

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد AYHAM DESIGN
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  11زنقة إيران
حي دجماعة بنديبان طنجة املغرب
  90000طنجة املغرب نتيجةل  :إمتصاص الرأسمال بخسائر
متراكمة..
و حدد مقر التصفية ب  11زنقة
إيران حي دجماعة بنديبان90000 - .
طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) السيد مصطفى
بوزرواطة و عنوانه(ا)  11زنقة إيران
حي دجماعة بنديبان 90000 .طنجة
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  01نونبر
 2022تحت رقم .259010
842I
ACTIONS FINANCE CONSEILS

INTREPID MARRAKECH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
 6زنـقـة قــدمــاء ال ـم ـراك ـشـي ـيـن م ـك ـتــب
رق ــم  4جليز ،40000 ،مراكش
املغرب
 INTREPID MARRAKECHشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عبد الكريم الخطابي عمارة اغرابي
الطابق الرابع جليز 40000 -مراكش
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة

الجريدة الرسمية

21334

رقم التقييد في السجل التجاري
.31317
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
بنخلدون هالة كمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .140960
843I
MEXCO

AMAFTIS SARL AU
إعالن متعدد القرارات

MEXCO
ESPACE RIHAB FES AV ALLAL
BEN ABDELLAH IMM. C BUR
53، 30000، FES MAROC
« AMAFTIS SARL AUشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم 19
عمارة  50طربق عين السمن حي
النخيل  30000 -فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.53469
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  04أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تعيين مسير جديد للشركة لفترة
غير محددة السيد BERTRAND ,
Fabrice, Jean-Philippe, Marie
فرن�سي الجنسية و الحامل لجواز
السفررقم 17ED89090
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :35الذي ينص على
مايلي :تم تعيين السيدBERTRAND
Yann Jean-François Marie
والسيد BERTRAND Fabrice Jean
 Philippeكمسيرين للشركة لفترة
غير محدودة .تلتزم الشركة بشكل
صحيح بالتوقيع املنفصل السيد

BERTRAND Yann Jean-François
 Marieوالسيد BERTRAND
 .Fabrice Jean Philippeسيتم
تحديد مكافآت املسيرين في قانون
الحق.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  17أكتوبر
 2022تحت رقم .5494
844I
ائتمانية الهدى

TRANS DONESK

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الهدى
 121زنقة ابن خلدون برشيد ،
 ،26100برشيد املغرب
 TRANS DONESKشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواررياح
جماعة الحساسنة برشيد 26106 -
برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
17227
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها TRANS :
.DONESK
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع لحساب الغير.
 الخدمات اللوجستية والبريدالسريع.
 نقل العمال-كراء املركبات
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 النقل الوطني والدولي.عنوان املقر االجتماعي  :دوار رياح
جماعة الحساسنة برشيد 26106 -
برشيد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحور محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحور محمد عنوانه(ا)
دوار خاليف الغنيميين 26450
برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحور محمد عنوانه(ا)
دوار خاليف الغنيميين 26450
برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .1113
845I
EXPERTUS

MTPM EQUIPMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

EXPERTUS
97A BD Hassan Seghir n° 88
Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc
 MTPM EQUIPMENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زاوية
زنقة بروفان و زنقة بابوم حي املحطة
الطابق الثالث رقم 20000 - 33
الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.220123
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06يونيو  2022تقرر حل
 MTPM EQUIPMENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها

 2.000.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي زاوية زنقة بروفان و زنقة
بابوم حي املحطة الطابق الثالث رقم
 20000 - 33الدارالبيضاء املغرب
نتيجة لحل الشركة.
و عين:
السيد(ة) البشير الهالوي و
عنوانه(ا) حي العدير شارع املدارس
رقم  16200 76وزان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  12شتنبر  2022وفي زاوية
زنقة بروفان و زنقة بابوم حي املحطة
الطابق الثالث رقم 20000 - 33
الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .843678
846I
STE MISSORI STAR ALIMENT BETAIL

STE MISSORI STAR
)ALIMENT BETAIL (SMSAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE MISSORI STAR ALIMENT
BETAIL
حي بئرأ نزران قرية با محمد تاونات
 ،34050 ،قرية با محمد املغرب
STE MISSORI STAR ALIMENT
 )BETAIL (SMSABشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بئرأ
نزران قرية با محمد تاونات قرية با
محمد  34050قرية با محمد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
2201
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
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السيد امليسوري عبد الغني
عنوانه(ا) حي فياللة قرية با محمد
 34050قرية با محمد املغرب.
السيد امليسوري فيصل
عنوانه(ا) حي اوالد بن الطيب قرية با
محمد  34050قرية با محمد املغرب.
السيد امليسوري يوسف
عنوانه(ا) حي فياللة قرية با محمد
 34050قرية با محمد املغرب.
السيد امليسوري أمين عنوانه(ا)
حي فياللة قرية با محمد 34050
قرية با محمد املغرب.
السيد امليسوري محمد عنوانه(ا)
حي فياللة قرية با محمد 34050
قرية با محمد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد امليسوري مصطفى
عنوانه(ا) حي الياسمينة قرية با
محمد  34050قرية با محمد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .117
847I

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
MISSORI STAR ALIMENT
.)BETAIL (SMSAB
غرض الشركة بإيجاز  - :تصنيع
األعالف الحيوانية
 نقل البضائع والخدمات استيراد وتصدير .عنوان املقر االجتماعي  :حي بئر أ
نزران قرية با محمد تاونات قرية با
محمد  34050قرية با محمد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد امليسوري مصطفى :
 1.250حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد امليسوري عبد العالي :
 1.250حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد امليسوري براهيم 1.250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد امليسوري عبد الغني :
 1.250حصة بقيمة  100درهم
ASMAA MEDIA GROUP
للحصة.
OUTGOU BAT
السيد امليسوري فيصل  1.250 :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
الشريك الوحيد
السيد امليسوري يوسف 1.250 :
تأسيس شركة
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
ASMAA MEDIA GROUP
السيد امليسوري أمين  1.250 :شارع صهيب الرومي بلوك  39الرقم
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
 20البرنو�صي البيضاء،20000 ،
السيد امليسوري محمد 1.250 :
البيضاء املغرب
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
 OUTGOU BATشركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
وصفات ومواطن الشركاء :
الوحيد
السيد امليسوري مصطفى
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عنوانه(ا) حي الياسمينة قرية با
روداني  13شارع احمد املجاطي
محمد  34050قرية با محمد املغرب.
اقامة لزالب الطابق االول رقم 8
السيد امليسوري عبد العالي
املعاريف  - -البيضاء املغرب
عنوانه(ا) حي الياسمينة قرية با
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محمد  34050قرية با محمد املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
السيد امليسوري براهيم رقم التقييد في السجل التجاري :
عنوانه(ا) حي اوالد بن الطيب قرية با
532233
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
محمد  34050قرية با محمد املغرب.
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 02فبراير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OUTGOU BAT
غرض الشركة بإيجاز  :الترويج
للعقار.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
روداني  13شارع احمد املجاطي
اقامة لزالب الطابق االول رقم 8
املعاريف  - -البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حسن اتكدار 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن اتكدار عنوانه(ا) 3
شارع بئرانزاران  -الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ASMAA MEDIA GROUP
ومواطن مسيري الشركة:
LUXT SARL
السيد حسن اتكدار عنوانه(ا) شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
شارع بئرانزاران  -البيضاء املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حل شركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11
ASMAA MEDIA GROUP
فبراير  2022تحت رقم .812584
شارع صهيب الرومي بلوك  39الرقم
848I
 20البرنو�صي البيضاء،20000 ،
البيضاء املغرب
العبدالوي لالشغال املحاسبتية
 LUXT SARLشركة ذات مسؤلية
STE JAD MIRAL
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
طور التصفية)
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  83شارع
قفل التصفية
محمد بن صديق مجموعة - - 5
العبدالوي لالشغال املحاسبتية
البيضاء املغرب.
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس
حل شركة
الطابق 2الشقة 3تازة ،35000 ،
رقم التقييد في السجل التجاري
تازة املغرب
.471849
 STE JAD MIRALشركة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املؤرخ في  04أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  135 :زنقة
طنجة  35000 -تازة املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.6487
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19غشت  2022تقرر
حل  STE JAD MIRALشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها  60.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  135زنقة
طنجة  35000 -تازة املغرب نتيجة
لعدم الدخل.
و عين:
السيد(ة) ادريس السبع و
عنوانه(ا)  135زنقة طنجة 35000
تازة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  19غشت  2022وفي  135زنقة
طنجة  35000 -تازة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  20أكتوبر
 2022تحت رقم .491
849I

الجريدة الرسمية
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الشريك الوحيد  LUXT SARLمبلغ
رأسمالها  500.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  83شارع محمد بن
صديق مجموعة  - - 5البيضاء املغرب
نتيجة ل  :انعدام املوارد املالية.
و حدد مقر التصفية ب  83شارع
محمد بن صديق مجموعة - - 5
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) معاد مكابري و
عنوانه(ا) اقامة املنزه مجموعة 02
املبنى 12شارع 01رقم  09الطابق 03
حي موالي رشيد  -البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  83 :شارع
محمد بن صديق مجموعة 5
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أكتوبر  2022تحت رقم .843017
850I
FLASH ECONOMIE

BELHAJ TS2S

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 BELHAJ TS2Sشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  56شارع
موالي يوسف الطابق  3الشقة رقم
 20000 - 14الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560779
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BELHAJ TS2S
غرض الشركة بإيجاز  :شراء وبيع
األرا�ضي املجردة والتجزئات  -الترويج
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  56 :شارع
موالي يوسف الطابق  3الشقة رقم
 20000 - 14الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد كزول حسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كزول حسن عنوانه(ا)
حي ياسمينة  3زنقة  76رقم  74عين
الشق  20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد كزول حسن عنوانه(ا)
حي ياسمينة  3زنقة  76رقم  74عين
الشق  20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .560779
851I
STE FIACCOF

ste carreaux construction
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

STE FIACCOF
RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 ste carreaux constructionشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 11
شارع  3بلوك  2حي سيدي بودهر
مرجة  30000 -فاس املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار  :االبتدائية بانزكان بتاريخ  02نونبر
.62835
 2022تحت رقم .2198
اإلستثنائي
العام
بمقت�ضى الجمع
853I
املؤرخ في  31أكتوبر  2022تقرر
CABINET CAGECمكتب كاجيك
حل ste carreaux construction
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ
TARDA PALM
رأسمالها  99درهم وعنوان مقرها
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلجتماعي رقم  11شارع  3بلوك  2حي
حل شركة
سيدي بودهر مرجة  30000 -فاس CABINET CAGECمكتب كاجيك
املغرب نتيجة للعدم تحقيق ارباح.
 ,108زنقة رحال بن احمد 20320
و عين:
الدارالبيضاء ،20320 ،الدار
السيد(ة) عبد الصمد االودي و
البيضاء املغرب
عنوانه(ا) رقم  02زنقة  09بلوك 3
 TARDA PALMشركة ذات
حي سشدي بوضهر فاس 30000
املسؤولية املحدودة(في طور
فاس املغرب كمصفي (ة) للشركة.
التصفية)
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية وعنوان مقرها اإلجتماعي  425شارع
بتاريخ  31أكتوبر  2022وفي رقم  11ابن تاشفين  20320 -الدارالبيضاء
شارع  3بلوك  2حي سيدي بودهر
املغرب.
مرجة  300000 -فاس املغرب.
حل شركة
باملحكمة
تم اإليداع القانوني
رقم التقييد في السجل التجاري
التجارية بفاس بتاريخ  01نونبر
.438051
 2022تحت رقم .4480
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 852Iاملؤرخ في  21أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
LMT AUDITING
 TARDA PALMمبلغ رأسمالها
AMASSINE AGRI
 100.000درهم وعنوان مقرها
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلجتماعي  425شارع ابن تاشفين -
تغييرالسنة املالية
 20320الدارالبيضاء املغرب نتيجة
LMT AUDITING
ل  :اسباب مالية و تقنية.
BD MOHAMED 5 - MOHAMED
و حدد مقرالتصفية ب  108زنقة
5 OFFICES CENTER IMMEUBLE
رحال ابن أحمد ط  1رقم 20300 - 3
A ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،
الدارالبيضاء املغرب.
CASABLANCA MAROC
و عين:
« AMASSINE AGRIشركة ذات
السيد(ة) املصطفى رشدي و
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم  15عنوانه(ا) 108زنقة رحال ابن أحمد
ط  1رقم  2300 3الدارالبيضاء
الطابق  1تجزئة تيلدي بلفاع - -
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
شتوكة ايت باها املغرب.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
«تغييرالسنة املالية»
رقم التقييد في السجل التجاري :على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
.26403
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املؤرخ في  20أكتوبر 2022
تقرر تغيير السنة املالية :إلى  1التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
يوليوز لكل سنة تقويمية إلى 30يونيو أكتوبر  2022تحت رقم .843659
854I
للسنة التقويمية املقبلة.
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FIDUSAL
السيد ناجيم عبد الرحمان
STELLAR CARS
عنوانه(ا) تجزئة ياقوت عمارة 1
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات بلوك أو الشقه  1 12بوزنيقة املعرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
FIDUSAL
السيدة الحميدي فاطمة الزهراء
1493وشارع طارق بن زياد حي
عنوانه(ا) لوالدة الخشانية 12000
املغرب العربي تمارة  ،12030 ،تمارة تمارة املغرب
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 STELLAR CARSشركة ذات
االبتدائية بتمارة بتاريخ  01نونبر
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 2022تحت رقم .9231
الوحيد
855I
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 6
شارع عبد الكريم الخطابي الطلبق
Pramex International
التالت تجزئة  9أبي هريرة  2واد
GMC AFRICA
الدهب  12000 -تمارة املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
Pramex International
رقم التقييد في السجل التجاري :
Bd Anfa 6eme Etg n°25, 158
137931
158 Bd Anfa 6eme Etg n°25،
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
20000، Casablanca Maroc
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
 GMC AFRICAشركة ذات
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
املسؤولية املحدودة(في طور
محدودة ذات الشريك الوحيد
التصفية)
باملميزات التالية:
وعنوان مقرها اإلجتماعي فضاء باب
شكل الشركة  :شركة ذات
أنفا 3 ،زنقة باب املنصور ،عمارة C
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 ,الطابق  ,1املكتب  20050 -الدار
الوحيد.
البيضاء املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
حل شركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
رقم التقييد في السجل التجاري
.STELLAR CARS
.418627
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :الشقة  6املؤرخ في  10يونيو  2022تقرر حل
شارع عبد الكريم الخطابي الطلبق شركة ذات املسؤولية املحدودة
التالت تجزئة  9أبي هريرة  2واد  GMC AFRICAمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
الدهب  12000 -تمارة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها اإلجتماعي فضاء باب أنفا 3 ،زنقة
باب املنصور ،عمارة  , Cالطابق
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة ,1 500.000 :املكتب  20050 -الدار البيضاء
املغرب نتيجة ل  :التوقف التام
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ناجيم عبد الرحمان  :للنشاط التجاري..
وحدد مقرالتصفية ب فضاء باب
 5.000حصة بقيمة  100درهم
أنفا 3 ،زنقة باب املنصور ،عمارة , C
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية الطابق  ,1املكتب  20050 - 3الدار
البيضاء املغرب.
وصفات ومواطن الشركاء :

21337

بند رقم  :6-7-14الذي ينص
على مايلي :بنود الخاصة بحصص
الشركاء ومسيرالشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .843083
857I

و عين:
السيد(ة) نيكوال جورج مايي و
عنوانه(ا)  60شارع دي روا روني
 13100إيكس أون بروفونس فرنسا
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
LMT AUDITING
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
KOUHAIZ AGRI
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
تأسيس شركة
أكتوبر  2022تحت رقم .843923
LMT AUDITING
BD MOHAMED 5 - MOHAMED 856I
5 OFFICES CENTER IMMEUBLE
A ETAGE 6 APPT 601 ، 20000، SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU
«»ER-NEGOCE
CASABLANCA MAROC
إعالن متعدد القرارات
 KOUHAIZ AGRIشركة ذات
SOCIETE MAZAGAN
املسؤولية املحدودة
COMPTAFISC-SARL-AU
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 15
 N°314, lotissement Al Qods, Elالطابق الثاني تجزئة تيلدي بلفاع -
 ،Jadida ، 24000الجديدة املغرب
 000شتوكة ايت باها املغرب
«« »ER-NEGOCEشركة ذات
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
رقم التقييد في السجل التجاري :
الوحيد»
27291
وعنوان مقرها االجتماعي ،61 :شارع
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
لال يقوت ،زاوية مصطفى املعاني،
رقم  ،39الطابق األول ،مركزرياض 20 ،أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
  70000الدارالبيضاء املغرب.املحدودة باملميزات التالية:
«إعالن متعدد القرارات»
شكل الشركة  :شركة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري:
املسؤولية املحدودة.
.466673
تسمية الشركة متبوعة عند
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املؤرخ في  19أكتوبر 2022
.KOUHAIZ AGRI
تم اتخاذ القرارات التالية:
غرض الشركة بإيجاز  :انشطة
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
فالحية.
 1تمت املصادقة على تفويت السيدعنوان املقر االجتماعي  :الرقم 15
الرداد حبوب جميع حصصه في الطابق الثاني تجزئة تيلدي بلفاع -
الشركة ( 1000حصة) لفائدة السيد  000شتوكة ايت باها املغرب.
عمر مجاهد 2- .تعيين السيد عمر
املدة التي تأسست من أجلها
مجاهد كمسير وحيد للشركة ملد غير الشركة  99 :سنة.
محدودة بعد استقالة السيد الرداد
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
حبوب.
درهم ،مقسم كالتالي:
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
السيد عمر طرهوش  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
النظام األسا�سي التالية:

الجريدة الرسمية
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السيد امبارك الجيد  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد سعيد زكوم  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد لحسن اوكريش 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر طرهوش عنوانه(ا)
دوار تونف انشادن  000شتوكة ايت
باها املغرب.
السيد امبارك الجيد عنوانه(ا)
دوار ايت علي انشادن  000شتوكة
ايت باها املغرب.
السيد سعيد زكوم عنوانه(ا) دوار
اد بودهن تيكمي  000شتوكة ايت
باها املغرب.
السيد لحسن اوكريش عنوانه(ا)
دوار ايت علي انشادن  000شتوكة
ايت باها املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن اوكريش عنوانه(ا)
دوار ايت علي انشادن  000شتوكة
ايت باها املغرب
السيد امبارك الجيد عنوانه(ا)
دوار ايت علي انشادن  000شتوكة
ايت باها املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .2197
858I
GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

INSTITUT SCIENTIFIQUE
ESPACE IBNOU NAFISS
PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION
RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
ABDELLAH RES ADAM BUR N 1
، 14000، KENITRA MAROC
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السيد عبد هللا لغزالي عنوانه(ا)
INSTITUT SCIENTIFIQUE
 ESPACE IBNOU NAFISS PRIVEEحي املسيرة الخضراء رقم 472
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 16150بلقصيري املغرب.
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عبد
األسماء الشخصية والعائلية
الخالق  1طريق سوق األربعاء مشرع ومواطن مسيري الشركة:
بلقصيري  16150 -مشرع بلقصيري
السيد عبد هللا لغزالي عنوانه(ا)
املغرب
حي املسيرة الخضراء رقم 472
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 16150بلقصيري املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري :
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 03
913
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في أكتوبر  2022تحت رقم .309
859I
 31ماي  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
ADVOLIS
املحدودة باملميزات التالية:
TRANSTOUSA
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
INTERNATIONAL
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الشريك الوحيد
INSTITUT
SCIENTIFIQUE
توسيع نشاط الشركة
.ESPACE IBNOU NAFISS PRIVEE
ADVOLIS
غرض الشركة بإيجاز  :مدرسة
N°59,BD MED V,IMM
التعليم الخاص.
AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
عنوان املقر االجتماعي  :حي عبد
60000، oujda MAROC
الخالق  1طريق سوق األربعاء مشرع
TRANSTOUSA
بلقصيري  16150 -مشرع بلقصيري
 INTERNATIONALشركة ذات
املغرب.
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املدة التي تأسست من أجلها
الوحيد
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 120.000 :وعنوان مقرها االجتماعي  32طريق أ
 9حي عمرالبوليس  60000 -وجدة
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زهيرالراشدي  400 :حصة
املغرب.
بقيمة  100درهم للحصة.
توسيع نشاط الشركة
السيد معاد االعزاوي  400 :حصة
رقم التقييد في السجل التجاري
بقيمة  100درهم للحصة.
.36395
السيد عبد هللا لغزالي 400 :
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
املؤرخ في  27شتنبر  2022تمت
األسماء الشخصية والعائلية
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زهير الراشدي عنوانه(ا) الشركة الحالي :
بيع الفحم.
حي الشاوي تجزئة مبروكة رقم 50
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 16150بلقصيري املغرب.
السيد معاد االعزاوي عنوانه(ا) التجارية بوجدة بتاريخ  27أكتوبر
شقة  32عمارة الف إقامة الحسيني  2022تحت رقم .1679
860I
م ج  50000مكناس املغرب.

FLASH ECONOMIE

SEMLALI SOLUTIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

SEMLALI SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رأسمالها  100.000درهم
مقرها اإلجتماعي  :زنقة  5رقم 10
حي موالي عبد هللا  -الدارالبيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :
390187
قفل التصفية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10يونيو  2022قرر شريك
الشركة
قفل تصفية الشركةتعيين السيد يونس اإلدري�سي
السماللي كمصفي للشركة-
حدد مقر التصفية في حي موالي
عبد هللا زنقة  5رقم - 10
سيتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء
861I

WORLD LINE LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها اإلجتماعي :اقامة بريما مكتب
رقم  105زاوية شارع  11ينايروزنقة
مصطفى املعاني الطابق  3الشقة
 - 16الدارالبيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري :
559957
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية :
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

تسمية الشركة WORLD LINE :
 LOGISTICSمتبوعة عند اإلقتضاء
بمختصرتسميتها.
غرض الشركة بإيجاز :
 النقل البري لجميع املنتجاتأو البضائع  ،أيا كانت طبيعتها ،
لصالح الغير.
النقل املحلي والدولي للبضائع
واملنتجات واألغراض وامللحقات
عن طريق البر والبحر والجو وجميع
وسائل النقل األخرى.
النقل البري لجميع املنتجات
أو البضائع والبريد والبريد والطرود
لجميع االتجاهات  ،سواء في املغرب
أو في الخارج.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
بريما مكتب رقم  105زاوية شارع 11
يناير وزنقة مصطفى املعاني الطابق
 3الشقة  - 16الدارالبيضاء.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي :
السيد محمد الكاوي  300حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة سلوة مزوز  500حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة دنيا الكاوي  200حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
:األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء.
الكاوي
محمد
السيد
EMIEL
VAN
عنوانه
HEMELDONCKSTRAAT 220005
2540 HOVE BELGIQUE
مزوز
سلوة
السيدة
عنوانها EMIEL EMIEL VAN
HEMELDONCKSTRAAT 220005
2540 HOVE BELGIQUE
الكاوي
دنيا
السيدة
عنوانها EMIEL EMIEL VAN
HEMELDONCKSTRAAT 220005
2540 HOVE BELGIQUE
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة.
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الكاوي
محمد
السيد
EMIEL
VAN
عنوانه
HEMELDONCKSTRAAT 220005
2540 HOVE BELGIQUE
السيدة سلوة مزوزعنوانها EMIEL
VAN HEMELDONCKSTRAAT
220005 2540 HOVE BELGIQUE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 26أكتوبر  2022تحت رقم 843081
862I

و عين:
السيد(ة) برايس ماثيوز
و عنوانه(ا)  27شارع جين ريتشيبين
سانت ميدارد-إن-جالس 33160
سانت ميدارد-إن-جالس فرنسا
كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) حبيبة باشا و عنوانه(ا)
شارع  24أغسطس ديالج 69680
شاسيو فرنسا كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  21أكتوبر  2022وفي عمارة
ف تجزئة البرادعي بلوك أ  1الطابق
الثالث الشقة  95بنسودة 30000 -
فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01نونبر 2022
تحت رقم .4478/022
863I

CABINET RAMI EXPERTISE
Espace Rihab Fés, Avenue Allal
ben Abdellah Immb D, N°56,
5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc
 PEP›S HABIBATشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :عمارة
ف تجزئة البرادعي بلوك أ  1الطابق
الثالث الشقة  95بنسودة 30000 -
فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.70009
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21أكتوبر  2022تقرر
حل  PEP’S HABIBATشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي عمارة ف تجزئة البرادعي
بلوك أ  1الطابق الثالث الشقة 95
بنسودة  30000 -فاس املغرب نتيجة
لنتيجة إلنهاء الشركة.

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

CABINET RAMI EXPERTISE

PEP›S HABIBAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

«»ATAK BETA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU
N°314, lotissement Al Qods, El
 ،Jadida ، 24000الجديدة املغرب
« »ATAK BETAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
أطلس،عمارة  ،45الطابق الرابع،
رقم  ،16املعاريف ،الدارالبيضاء -
 20370الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
559993
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها ATAK« :
.»BETA
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة
وبيع أقراص القطع والقوالب- .
االستيراد والتصدير..
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
أطلس،عمارة  ،45الطابق الرابع،
رقم  ،16املعاريف ،الدار البيضاء -
 20370الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الصماد عتاق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الصماد عتاق
عنوانه(ا) زنقة أطلس،عمارة ،45
الطابق الرابع ،رقم  ،16املعاريف،
 20370الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الصماد عتاق
عنوانه(ا) زنقة أطلس،عمارة ،45
الطابق الرابع ،رقم  ،16املعاريف،
 20370الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .843085
864I
SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«GOLDEN STARS
»MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU
N°314, lotissement Al Qods, El
 ،Jadida ، 24000الجديدة املغرب
«GOLDEN STARS
»MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

21340

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
أطلس ،عمارة  ،45الطابق الرابع،
رقم  ،16املعاريف ،الدارالبيضاء -
 20370الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
559991
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة
بمختصر
اإلقتضاء
عند
تسميتها GOLDEN STARS« :
.»MANAGEMENT
غرض الشركة بإيجاز  • :إدارة
الوظائف الرياضية واملهنية.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
أطلس ،عمارة  ،45الطابق الرابع،
رقم  ،16املعاريف ،الدار البيضاء -
 20370الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة خولة اكلزي  200 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد يحيى اكلزي  800 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خولة اكلزي عنوانه(ا)
رقم  ،92تجزئة النسيم  ،2الجديدة
 24000الجديدة املغرب.
السيد يحيى اكلزي عنوانه(ا)
رقم  ،92تجزئة النسيم  ،2الجديدة
 24000الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خولة اكلزي عنوانه(ا)
رقم  ،92تجزئة النسيم  ،2الجديدة
 24000الجديدة املغرب

الجريدة الرسمية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .843084
865I
SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«GROUPE INASS
»SECURITE
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU
N°314, lotissement Al Qods, El
 ،Jadida ، 24000الجديدة املغرب
«»GROUPE INASS SECURITE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :رقم ،21
تجزئة نسمة ،الجديدة 24000 -
الجديدة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.10873
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد املصطفى عابر
السبيل كمسير للشركة «GROUPE
 »INASS SECURITEشركة محدودة
املسؤولية ملدة غير محدودة وذلك
بعد استقالة السيد زكرياء عابر
السبيل.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :يعيين السيد املصطفى عابر
السبيل كمسير للشركة «GROUPE
 »INASS SECURITEشركة محدودة
املسؤولية ملدة غيرمحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .29350
866I
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ائتمانية املرجان

الدردابي أكونتينغ DERDABI ACCOUNTING

ROSE 10

SOCIETE SOUINIYA S.A.R.L
- A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ائتمانية املرجان
ف 6ياسمينة  1شارع محمد
السادس Khouribga ،25000 ،
املغرب
 ROSE 10شركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواراوالد
جدرة جماعة الكفاف 25000 -
خريبكة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.6289
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ROSE 10مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
اوالد جدرة جماعة الكفاف 25000 -
خريبكة املغرب نتيجة ل  :عدم
اشتغال الشركة.
و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد
جدرة جماعة الكفاف 25000 -
خريبكة املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد العالي مبشر و
عنوانه(ا) دوار اوالد جدرة جماعة
الكفاف  25000خريبكة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .543
867I

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الدردابي أكونتينغ DERDABI
ACCOUNTING
شارع موالي عبد السالم ،رقم
 ،34الطابق الثاني ،رقم  ،3املضيق
AV. MLY ABDESLAM, N° 34,
،2ème étage, n°3, M’diq ، 93200
املضيق  M’DIQاملغرب MAROC
SOCIETE SOUINIYA S.A.R.L
 - A.Uشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
السوينية ،شارع القنيطرة ،درب ،01
رقم  ،02املضيق  93200 -املضيق
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
32385
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 SOCIETE SOUINIYA S.A.R.L.A.U
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
العقاقير.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
السوينية ،شارع القنيطرة ،درب ،01
رقم  ،02املضيق  93200 -املضيق
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية
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السيد محمد كركب 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد كركب عنوانه(ا) حي
السوينية ،شارع القنيطرة ،رقم ،17
املضيق  93200املضيق املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد كركب عنوانه(ا) حي
السوينية ،شارع القنيطرة ،رقم ،17
املضيق  93200املضيق املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .2186
868I
CABYOUCOM

AUTOLUXE MHAOUAR
إعالن متعدد القرارات

CABYOUCOM
AV ABDELOUAHAB EL WARAK
IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،
SOUK EL ARBAA MAROC
« AUTOLUXE MHAOUARشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :مركزلال
ميمونة سوق اربعاء  14300 -سوق
اربعاء الغرب املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.26963
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
باع السيد محمد سعيد بقوش الف
( )1000حصة اجتماعية لفائدة
السيد مراد بن الهادي
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد محمد سعيد بقوش
من التسيير وتعيين وتسمية السيد
مراد بن الهادي مسيروحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات

النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و :7الذي ينص على
مايلي :ورد للشركة مبلغ قدره مائة
الف ( )100000درهم مقسمة الى
الف ( )1000حصة اجتماعية بقيمة
مائة ( )100درهم لفائدة السيد مراد
بن الهادي
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد مراد بن الهادي
مسيروحيد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسوق االربعاء الغرب
بتاريخ  28أكتوبر  2022تحت رقم
.572
869I
CABYOUCOM

SOCIETE JEAN JORES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOCIETE JEAN JORES
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
الداللحة القايد موالي بوسلهام
سوق اربعاء الغرب  14300 -سوق
اربعاء الغرب املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الزهراء اغديدة
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة الزهراء اغديدة
عنوانه(ا) دوار الداللحة القائد
موالي بوسلهام سوق اربعاء 14300
سوق اربعاء الغرب املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الزهراء اغديدة
عنوانه(ا) دوار الداللحة القائد
موالي بوسلهام سوق اربعاء 14300
سوق اربعاء الغرب املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسوق االربعاء الغرب
بتاريخ  18أكتوبر  2022تحت رقم
.526
870I

CABYOUCOM
AV ABDELOUAHAB EL
WARAK IMM ACOINE 1 ERE
ETAGE BUR N° 01 SOUK EL
ARBAA، 14300، SOUK EL
ARBAA MAROC
 SOCIETE JEAN JORESشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الداللحة القايد موالي بوسلهام
سوق اربعاء الغرب  14300 -سوق
اربعاء الغرب املغرب
CAUDIGEF FIDUCIAIRE
تأسيس شركة ذات مسؤلية
LABORATOIRE LAMALMI
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
:
التجار
رقم التقييد في السجل
D›ANALYSES MEDICALES
27837
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 28شتنبر  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
CAUDIGEF FIDUCIAIRE
محدودة ذات الشريك الوحيد AVENUE DES FARS APPT 920
باملميزات التالية:
N°1 CYM RABAT ، 10000،
شكل الشركة  :شركة ذات
RABAT MAROC
مسؤلية محدودة ذات الشريك
LABORATOIRE LAMALMI
 D›ANALYSES MEDICALESشركة
الوحيد.

21341

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13
بلوك  T2شارع الكفاح حي يعقوب
املنصور  -الرباط  10120 -الرباط
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
162069
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03يونيو  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
LABORATOIRE
LAMALMI
.D’ANALYSES MEDICALES
غرض الشركة بإيجاز  :مختبر
التحاليل الطبية و الكيميائية و
الصناعية.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 13
بلوك  T2شارع الكفاح حي يعقوب
املنصور  -الرباط  10120 -الرباط
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة850.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ملعلمي فريدة 8.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ملعلمي فريدة عنوانه(ا)
مبنى  ، 21شقة  05شارع جبل مو�سى
اكدال  ،الرباط 10090   .الرباط
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ملعلمي فريدة عنوانه(ا)
مبنى  ، 21شقة  05شارع جبل مو�سى
اكدال  10090  ،الرباط املغرب

الجريدة الرسمية

21342

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  05غشت
 2022تحت رقم .D127014
871I
FIDUCIAIRE BAMMOU

DEUTSCHE BEAUTY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
Residence Minate Allah
36, Angle Rue Loubnane et
Mustapha Rifai N04 ، 14000،
KENITRA Maroc
 DEUTSCHE BEAUTYشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة  Tرقم
 2-1فال فلوري مكتب 14000 - 2
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
67123
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.DEUTSCHE BEAUTY
غرض الشركة بإيجاز - :بيع
منتجات صيدالنية.
 مؤسسة للعنياية بالجمال.بيع السلع املستورة بنصفالجملة..
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
 Tرقم  1-2فال فلوري مكتب - 2
 14000القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
التجارية بفاس بتاريخ  01نونبر
السيدة فردوس شبيشب  2022 1.000 :تحت رقم .4481
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
873I
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
STE FIACCOF
السيدة فردوس شبيشب
RISCOMAROC
عنوانه(ا) املانيا  14000القنيطرة
إعالن متعدد القرارات
املغرب.
STE FIACCOF
األسماء الشخصية والعائلية RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
ومواطن مسيري الشركة:
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
السيدة فردوس شبيشب BRAHIM ، 30080، fes maroc
عنوانه(ا) املانيا  14000القنيطرة
« RISCOMAROCشركة ذات
املغرب
املسؤولية املحدودة»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  01نونبر
سوسة حي البرتغال رقم  7زهور - 2
 2022تحت رقم .4322
 30000فاس املغرب.
872I
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
STE FIACCOF
.63199
STE MS INOX
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املؤرخ في  31أكتوبر 2022
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة
تم اتخاذ القرارات التالية:
STE FIACCOF
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASSبيع حصص
60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
 BRAHIM ، 30080، fes marocتغييرشكل القانوتي
 STE MS INOXشركة ذات مسؤلية
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
محدودة ذات الشريك الوحيد
تحويل مقراالجتماعي
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
 2تجزئة عمبرة رقم  39س عين
اضافة نشاط تجاري
سمن زواغة فاس  30000 -فاس
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
املغرب.
النظام األسا�سي التالية:
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
رقم التقييد في السجل التجاري
اضافة نشاط تجاري
.65829
بند رقم  :4الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  26نونبر  2022تم تحويل تغيرعنوان
بند رقم  :6.7الذي ينص على
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«محل رقم  2تجزئة عمبرة رقم  39مايلي :تغيرفي الحصص االجتماعية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
س عين سمن زواغة فاس 30000 -
فاس املغرب»  إلى « 9تجزئة وفاق التجارية بفاس بتاريخ  02نونبر
طريق عين سمن محل رقم  2022 - 2تحت رقم .4514
874I
 30000فاس املغرب».

L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET
COMPTABLES

SOCIETE IMMO EL
HADDAJI SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L’AFRICAINE
D’ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
BD MOHAMED V N 281 APP
7 BENI MELLAL ، 23000، BENI
MELLAL MAROC
SOCIETE IMMO EL HADDAJI
 SARL AUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
اميكال الليمون الطابق السفلي اوالد
يعيش بني مالل  23000 -بني مالل
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
13257
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
SOCIETE IMMO EL HADDAJI
.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
اميكال الليمون الطابق السفلي اوالد
يعيش بني مالل  23000 -بني مالل
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
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املغرب»  إلى «تجزئة النور زنقة 15
رقم  57الحي الحسني  20230 -الدار
البيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844101
876I

السيد صالح الدين الحداجي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صالح الدين الحداجي
عنوانه(ا) دوار ايت املاجدي اوالد
يعيش بني مالل  23000بني مالل
L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET
املغرب.
COMPTABLES
األسماء الشخصية والعائلية
SOCIETE ENNABBAR
ومواطن مسيري الشركة:
IMMO SARL
السيد صالح الدين الحداجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوانه(ا) دوار ايت املاجدي اوالد
تأسيس شركة
يعيش بني مالل  23000بني مالل
L›AFRICAINE D›ETUDES
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة FINANCIERES ET COMPTABLES
االبتدائية ببني مالل بتاريخ BD MOHAMED V N 281 APP 07
7 BENI MELLAL ، 23000، BENI
أكتوبر  2022تحت رقم .991
MELLAL MAROC
875I
SOCIETE ENNABBAR IMMO
 SARLشركة ذات املسؤولية
SIDORIC
املحدودة
LA FEE CHOCOLAT
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
ضيعة الخيرالرقم  19الطابق االول
الشريك الوحيد
بني مالل  23000 -بني مالل املغرب
تحويل املقراالجتماعي للشركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية
SIDORIC
املحدودة
Espace Porte d›Anfa, 3 rue
رقم التقييد في السجل التجاري :
Bab El Mansour Espace Porte
13287
d›Anfa, 3 rue Bab El Mansour،
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
20050، Casablanca MAROC
 LA FEE CHOCOLATشركة ذات  30شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املحدودة باملميزات التالية:
الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي فضاء باب
أنفا زنقة  3باب املنصورعمارة  Cاملسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
الطابق األول مكتب رقم 20050 - 3
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الدارالبيضاء املغرب.
SOCIETE ENNABBAR IMMO
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.SARL
غرض الشركة بإيجاز - :منعش
.555737
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد عقاري -االعمال املختلفة و البناء-
املؤرخ في  07أكتوبر  2022تم تجارة متعددة .
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
تحويل املقر االجتماعي الحالي
للشركة من «فضاء باب أنفا زنقة  3ضيعة الخير الرقم  19الطابق االول
باب املنصورعمارة  Cالطابق األول بني مالل  23000 -بني مالل املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
مكتب رقم  20050 - 3الدار البيضاء

21343

تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.193267
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16يونيو  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) النايم
طارق كمسيرآخر
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844500
878I

الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد النبار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد رضوان النبار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد النبار عنوانه(ا)
زنقة خريبكة الرقم  100الفقيه
بن صالح  23550الفقيه بن صالح
املغرب.
السيد رضوان النبار عنوانه(ا)
STE HTCPRO SARL
زنقة خريبكة الرقم  100الفقيه
RIGIDA
بن صالح  23550الفقيه بن صالح شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
STE HTCPRO SARL
السيد محمد النبار عنوانه(ا)
ANGLE RUE MLY
زنقة خريبكة الرقم  100الفقيه
ABDERRAHMANE ET RUE
بن صالح  23550الفقيه بن صالح HASSAN BEN TABIT BUREAU
املغرب
N°1، 14000، KENITRA MAROC
السيد رضوان النبار عنوانه(ا)
 RIGIDAشركة ذات مسؤلية
زنقة خريبكة الرقم  100الفقيه
محدودة ذات الشريك الوحيد
بن صالح  23550الفقيه بن صالح
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
املغرب
خديجة رقم  65مكتب  1زنقة لبنان
تم اإليداع القانوني باملحكمة
  14000القنيطرة املغرباالبتدائية ببني مالل بتاريخ 13
تأسيس شركة ذات مسؤلية
أكتوبر  2022تحت رقم .1016
محدودة ذات الشريك الوحيد
877I
رقم التقييد في السجل التجاري :
67137
AR EXPERTISE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ESPACE KARAM MRD
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
تعيين مسيرجديد للشركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
AR EXPERTISE
باملميزات التالية:
 ،219تقاطع شارع الزرقطوني
شكل الشركة  :شركة ذات
وشارع إبراهيم الروداني ،20000 ،
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الدارالبيضاء MAROC
الوحيد.
 ESPACE KARAM MRDشركة
تسمية الشركة متبوعة عند
ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
.RIGIDA
الخزامى  4عمارة  196لساسفة
غرض الشركة بإيجاز  - :التجارة
الدارالبضاء  20000 -الدارالبضاء
املغرب.
اإللكترونية
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 وكالة املعلومات االستيراد والتصدير.عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
خديجة رقم  65مكتب  1زنقة لبنان -
 14000القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حمزة نوح  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة نوح عنوانه(ا) 66
شارع امللعب  14200سيدي سليمان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة نوح عنوانه(ا) 66
شارع امللعب  14200سيدي سليمان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .93134
879I
CABYOUCOM

KHOLTI SERVICE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
AV ABDELOUAHAB EL WARAK
IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،
SOUK EL ARBAA MAROC
 KHOLTI SERVICEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
الداللحة موالي بوسلهام سوق
اربعاء الغرب  14300 -سوق اربعاء
الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
27835
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.KHOLTI SERVICE
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
الداللحة موالي بوسلهام سوق
اربعاء الغرب  14300 -سوق اربعاء
الغرب املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ياسين الخلطي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين الخلطي عنوانه(ا)
دوار الداللحة موالي بوسلهام سوق
اربعاء  14300سوق اربعاء الغرب
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين الخلطي عنوانه(ا)
دوار الداللحة موالي بوسلهام سوق
اربعاء  14300سوق اربعاء الغرب
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسوق االربعاء الغرب
بتاريخ  14أكتوبر  2022تحت رقم
.522
880I
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MAYORCA DIVING SAHARA

KINEMARSI

Mayorca diving sahara

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

تأسيس شركة

شركة
KINEMARSI SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة دات
الشريك الوحيد
رأسمالها  10000,00درهم
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل
بالدار البيضاء بتاريخ 9/08/2022
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة دات الشريك الوحيد ذات
املميزات التالية:
 التسميةKINEMARSI SARL :AU
 املوضوع: 1إخصائية العالج الطبيعي. املقر االجتماعي :السكن املنور،رقم  ،6الطابق االول ،الشقة ،2
شارع هيفا ،والد حدو ،عين شق،
الدارالبيضاء
 رأس املال عشرة أالف درهم( )DH 10000,00مقسمة إلى
مئة حصة اجتماعية (100حصة
اجتماعية) بقيمة مائة درهم للحصة.
()DH 100,00
ووزعت على الشكل التالي:
 السيدة آسية املر�سي الحاملةلبطاقة اإلقامة رقم BK275882
مئة حصة اجتماعية)  100حصة
اجتماعية (
 السنة االجتماعية :من فاتحينايرإلى الحادي والثالثون من دجنبر.
 املدة :تسعة وتسعون سنة منيوم تأسيس الشركة الفعلي إال في
حالة التصفية املسبقة او التمديد.
 التسيير واإلدارة :تسير الشركةمن طرف السيدة آسية املر�سي ملدة
غيرمحددة.
تم تسجيل الشركة في السجل
التجاري للدار البيضاء تحت
رقم.559455
881I

MAYORCA DIVING SAHARA
حي رحمة  4رقم  42مدينة الداخلة ،
 ،73000الداخلة املغرب
 Mayorca diving saharaشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الرحمة  4رقم  42الداخلة 73000 -
الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
22919
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.Mayorca diving sahara
غرض الشركة بإيجاز  :خدمات
في الغوص الترفيهي و خدمات تعليم
الغوص وخدمات كراء معدات
الغوص.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الرحمة  4رقم  42الداخلة 73000 -
الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :اقل من سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة mayorca diving
 saharaعنوانه(ا) حي الرحمة  4رقم
 73000 42الداخلة املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جعفر جودات عنوانه(ا)
حي الرحمة  2شارع الوطاسيين رقم
 73000 78الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .-
882I
LE PREMIER CONSEIL

MARRAKECH VOLAILLE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
APPT 23 3°ETAGE IMM
AAMARA RUE AL IRAQ HAY
MENARA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 MARRAKECH VOLAILLEشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 2
حرف أ رقم  40000 - 715مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130161
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MARRAKECH VOLAILLE
غرض الشركة بإيجاز * :علف
الدواجن  ،تغدية الدواجن ومنتج
البيض (دجاج  ،الطيور  ،الديك
الرومي  ،الدجاج البياض  ،السمان
 ،البط وجميع الدواجن).

عنوان املقر االجتماعي  :املسيرة 2
حرف أ رقم  40000 - 715مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد منصف السعيدي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منصف السعيدي
عنوانه(ا) املسيرة  2حرف أ رقم 715
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد منصف السعيدي
عنوانه(ا) املسيرة  2حرف أ رقم 715
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .140813
883I
MOORISH

TENERE RIDERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOORISH
زنقة عبد الكريم الخطابي إقامة
جواد العمارة  109الشقة 43
الطابق  3كليزمراكش ،40000 ،
مراكش املغرب
 TENERE RIDERSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عبد
الكريم الخطابي إقامة جواد العمارة
 109الشقة  43الطابق  3كليز-
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
130311
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:

21345

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TENERE RIDERS
غرض الشركة بإيجاز  • :تأجير
الدراجات النارية.
• تنظيم األحداث
• االستيراد والتصدير (تاجر ).
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة عبد
الكريم الخطابي إقامة جواد العمارة
 109الشقة  43الطابق  3كليز -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة200.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد هشام الغرفي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد عصام أمين  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد هشام الغرفي
عنوانه(ا) فيال الغرفى السودانى
تاركة  40000مراكش املغرب.
السيد عصام أمين عنوانه(ا)
اقامة الحديقة بلوك  7الطابق 3
الشقة  40000 14مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل كركابة عنوانه(ا)
تجزئة اجنان  4رقم  19سبيع 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .140996
884I
sahara decision

STELLA BEAUTY SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sahara decision
شارع مكة عمارة مبارك ولد الخليل
طابق 2الحي االداري العيون، .
 ،70000العيون املغرب

 STELLA BEAUTY SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الخيررقم  ،352الطابق الثاني طريق
السمارة العيون 70010 - .العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
43637
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01نونبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.STELLA BEAUTY SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :توزيع
وتصدير واستيراد املنتجات الطبية
وشبه طبية واملكمالت الغذائية..
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الخير رقم  ،352الطابق الثاني طريق
السمارة العيون 70010 - .العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة لال انهى ولد الرشيد :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لال انهى ولد الرشيد
عنوانه(ا) تجزئة البركة رقم  17حي
موالي رشيد  70010العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

الجريدة الرسمية
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السيدة لال انهى ولد الرشيد
عنوانه(ا) تجزئة البركة رقم  17حي
موالي رشيد  70010العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .3223/22
885I
COMPTAMAR EXPERTISE

SOCIETE MAROCAINE
DE PRODUCTION DE
SEMENCES S.P.S
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

COMPTAMAR EXPERTISE
Casablanca ، 20000،
Casablanca Maroc
SOCIETE MAROCAINE DE
PRODUCTION DE SEMENCES
« S.P.Sشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
حسن العلوي  - -الدارالبيضاء
املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.9369
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  19دجنبر 2000
تقرر مالءمة النظام األسا�سي
للشركة مع مقتضيات القانون95- :
17
 استقالة محمد بن الشايب منمهامه كمتصرف وحيد
 تعيين محمد بن الشايب وغالب بن الشايب و رشيد بن الشايب
كمتصرفين ملدة ست سنوات
 تعيين شركة CAP CONSEILSممثلة في شخص السيد سعد مكوار
كمراقبة للحسابات وذلك لثالث
سنوات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29
دجنبر  2000تحت رقم .182104
886I
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ATELIER D’ARCHITECTURE REDA
السيد رضا التلسغاني 100 :
TILSAGHANI
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
ATELIER D›ARCHITECTURE
األسماء الشخصية والعائلية
REDA TILSAGHANI
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضا التلسغاني عنوانه(ا)
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الحي املحمدي تجزئة الحمراء رقم
الشريك الوحيد
 40000 91مراكش املغرب.
تأسيس شركة
األسماء الشخصية والعائلية
ATELIER D›ARCHITECTURE
ومواطن مسيري الشركة:
REDA TILSAGHANI
السيد رضا التلسغاني عنوانه(ا)
حي الشرف اقامة رقم  503الطابق
الحي املحمدي تجزئة الحمراء رقم
الرابع شقة رقم ،40000 ، 10
 40000 91مراكش املغرب
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ATELIER D›ARCHITECTURE
التجارية بمراكش بتاريخ  01نونبر
 REDA TILSAGHANIشركة ذات
 2022تحت رقم .140950
مسؤلية محدودة ذات الشريك
887I
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الشرف
COMTA SAF FIDUCIAIRE
اقامة رقم  503الطابق الرابع شقة GROUPE SCOLAIRE COLIN
رقم  40000 - 10مراكش املغرب
PRIVE
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
محدودة ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
COMTA SAF FIDUCIAIRE
130265
اتشقة  13العمارة  23الطابق 2
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
زنقة الزرقطوني فاس APPT 13
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
IMM 23 RUE ZERKTOUNI،
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية  ،30000فاس FESاملغربMAROC
GROUPE SCOLAIRE COLIN
محدودة ذات الشريك الوحيد
 PRIVEشركة ذات املسؤولية
باملميزات التالية:
املحدودة
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
كريستياني رقم  11حي ولي العهد
الوحيد.
فاس  30000 -فاس املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
تأسيس شركة ذات املسؤولية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املحدودة
ATELIER
D’ARCHITECTURE
رقم التقييد في السجل التجاري :
.REDA TILSAGHANI
74381
غرض الشركة بإيجاز  :مهندس
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
معماري.
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
عنوان املقر االجتماعي  :حي األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الشرف اقامة رقم  503الطابق املحدودة باملميزات التالية:
الرابع شقة رقم  40000 - 10مراكش
شكل الشركة  :شركة ذات
املغرب.
املسؤولية املحدودة.
املدة التي تأسست من أجلها
تسمية الشركة متبوعة عند
الشركة  99 :سنة.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مبلغ رأسمال الشركةGROUPE SCOLAIRE COLIN 10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
.PRIVE

غرض الشركة بإيجاز  :التعليم
الخاص.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
كريستياني رقم  11حي ولي العهد
فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الغرباوي جليل 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة الغرباوي بثينة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الغرباوي جليل عنوانه(ا)
تعاونية االمل طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب.
السيدة الغرباوي بثينة عنوانه(ا)
تعاونية االمل طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الغرباوي جليل عنوانه(ا)
تعاونية االمل طريق عين الشقف
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .4482
888I
FIDUCIAIRE OUARDIGHA

ROSE IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
N° 72 RUE IBN TACHFINE
BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC
 ROSE IMMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61شارع
اللة يقوث زاوية مصطفى املعاني
املكتب رقم  39الطابق األول
الدارالبيضاء  7000 -الدارالبيضاء
املغرب

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
560359
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ROSE :
.IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي 61 :
شارع اللة يقوث زاوية مصطفى
املعاني املكتب رقم  39الطابق األول
الدارالبيضاء  7000 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالعزيز ملخير 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة.
السيد بوشعيب معداد 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالعزيز ملخير عنوانه(ا)
تجزئة الساحل رقم  180السوالم
برشيد  26402حدالسوالم املغرب.
السيد بوشعيب معداد عنوانه(ا)
اقامة الخيايطة سكن ع 11ش د
ط سفلي العمران السوالم برشيد
 26402حدالسوالم املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالعزيز ملخير عنوانه(ا)
تجزئة الساحل رقم  180السوالم
برشيد  26402حدالسوالم املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .843884
889I

LOGISTI 24

LOGISTI24

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

LOGISTI 24
61Av Lalla Yacout Angle
Mustapha El Maani 1er Etage
N°56 Centre Riad ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 LOGISTI24شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ال
الياقوت زاوية مصطفى املعاني طابق
االول رقم  56مركزالرياظ 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.450183
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10يوليوز  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  LOGISTI24مبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي شارع ال الياقوت
زاوية مصطفى املعاني طابق االول
رقم  56مركز الرياظ  20000 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  :فشل
املشروع.
و حدد مقر التصفية ب شارع ال
الياقوت زاوية مصطفى املعاني طابق
االول رقم  56مركز الرياظ 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) خليل شالل و عنوانه(ا)
شارع غاندي اقامة غاندي درج 6
طابق  3شقة  9املعاريف 20026
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :

21347

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844076
890I
STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté PEPINIERE MOSAMEH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

السيد نوفل مسامح  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد املجيد مسامح
عنوانه(ا) رقم ،16لقطارات ،طريق
فاس ،ويسالن  50080مكناس
املغرب.
السيد رشيد مسامح عنوانه(ا)
رقم ،31درب  ،7زنقة تازة ،حي األمل،
ويسالن  50080مكناس املغرب.
السيد نوفل مسامح عنوانه(ا)
رقم ،31درب  ،7زنقة تازة ،حي األمل،
ويسالن  50080مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نوفل مسامح عنوانه(ا)
رقم ،31درب  ،7زنقة تازة ،حي األمل،
ويسالن  50080مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .3891
891I

STE FIDUCIAIRE WISLANE
N°42 BIS, LOT CADEM,
OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC
Sté PEPINIERE MOSAMEH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم،31
درب  ،7زنقة تازة ،حي األمل،
ويسالن  50080 -مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
57495
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24غشت  2022تم إعداد القانون
موثق محمد االدري�سي
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
شركة الدروات
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة.
تعيين مسيرجديد للشركة
تسمية الشركة متبوعة عند
موثق محمد االدري�سي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  Sté :الحي االداري الوالية ،شارع املهدي
.PEPINIERE MOSAMEH
بن بركة ،قرب مسجد محمد
غرض الشركة بإيجاز  :مقاولة في السادس .تطوان  ،93040 ،تطوان
البستنة ،املشاتل ،األشغال العامة و
املغرب
البناء.
شركة الدروات شركة ذات مسؤلية
عنوان املقر االجتماعي  :رقم،31
محدودة ذات الشريك الوحيد
درب  ،7زنقة تازة ،حي األمل ،ويسالن وعنوان مقرها اإلجتماعي مرتيل،
  50080مكناس املغرب.شارع موالي عبدالسالم ،رقم ،52
املدة التي تأسست من أجلها
شقة  93150 - 1مرتيل املغرب.
الشركة  99 :سنة.
تعيين مسيرجديد للشركة
الشركة:
رأسمال
مبلغ
رقم التقييد في السجل التجاري
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
.4395
السيد عبد املجيد مسامح 400 :
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تم تعيين
السيد رشيد مسامح  300 :حصة مسير جديد للشركة السيد(ة) بن
عبود مصطفى كمسيروحيد
بقيمة  100درهم للحصة.
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تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .2152
892I
MSEFER & ASSOCIES

CRAFTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MSEFER & ASSOCIES
 88شارع ابن سينا  ،20380 ،الدار
البيضاء املغرب
 CRAFTINGشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  301شارع
عبد املؤمن ناصية أنوال  ،مركز
امليارج  ،الطابق الخامس  ،رقم - 60
 20042الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.314027
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) نور الدين
بلخاتي  2.500حصة اجتماعية من
أصل  2.500حصة لفائدة السيد (ة)
LA SOCIETE CLOUD INVEST SA
بتاريخ  19شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844554
893I
STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté JB MOTO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
N°42 BIS, LOT CADEM,
OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC
 Sté JB MOTOشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
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بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
 ،128زنقة املحمدية ،حي اإلزدهار ،تفويت الحصص من يوسف بن
ويسالن  50080 -مكناس املغرب .محات الى بدراالشهب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .4315
.51307
895I
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  03يوليوز  2022تم تحويل
M.M.I ACCESSOIRES
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«محل رقم  ،128زنقة املحمدية ،حي
M.M.I ACCESSOIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلزدهار ،ويسالن  50080 -مكناس
حل شركة
املغرب» إلى «متجر رقم  ،26الطابق
M.M.I ACCESSOIRES
السفلي ،عمارة املامونية ،A4. 5
ن
حي بوكراع زنقة ابن خلدو رقم 36
ويسالن  50080 -مكناس املغرب».
 ،63300 ،بركان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 M.M.I ACCESSOIRESشركة
التجارية بمكناس بتاريخ  02شتنبر
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
 2022تحت رقم .3163
التصفية)
894I
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بوكراع
زنقة ابن خلدون رقم 63300 - 36
socomif sarl
بركان املغرب.
ELJIHA EXTINCTEUR
حل شركة
إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري
socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة  35شقة
.1789
رقم  ،14005 ، 2القنيطرة املغرب
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
« ELJIHA EXTINCTEURشركة ذات املؤرخ في  24غشت  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املسؤولية املحدودة»
 M.M.I ACCESSOIRESمبلغ
وعنوان مقرها االجتماعيHAY :
رأسمالها  10.000,00درهم وعنوان
RABII RUE 227 N° 6132
 KENITRA 1400القنيطرة املغرب .مقرها اإلجتماعي حي بوكراع زنقة
ابن خلدون رقم  63300 - 36بركان
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري :املغرب نتيجة ل  :رغبة األعضاء في
حل الشركة.
.58563
وحدد مقرالتصفية ب حي بوكراع
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27مارس  2022تم اتخاذ زنقة ابن خلدون رقم 63300 - 36
بركان املغرب.
القرارات التالية:
و عين:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
السيد(ة) سلمى كراعي و
تغييرالشكل القانوني
قراررقم  :6الذي ينص على مايلي :عنوانه(ا) شارع الزرقطوني عمارة
الشرق  1الطابق الثالث الشقة رقم
تفويت الحصص
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات  60000 21وجدة املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
النظام األسا�سي التالية:
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تغييرالشكل القانوني من شركة ذات على الصالحيات املخولة لهم محل
املسؤلية املحدودة الى شركة ذات املخابرة و محل تبليغ العقود و
املسؤولية املحدودة ذات الشريك الوثائق املتعلقة بالتصفية  :بركان
حي بوكراع زنقة ابن خلدون رقم 36
الوحيد

تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
ببركان
االبتدائية
 02نونبر  2022تحت رقم
.24511122022717
896I
CONCILIUM EXPERTISE

BERIAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
 ,9زنقة مو�سى ابن نصير ،الطابق
الخامس ،شقة رقم  18،غوتيي الدار
البيضاء  ،20060 ،الدارالبيضاء
املغرب
 BERIALشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية ز 1اق  3ش  4شارع األمير
موالي عبد هللا  70000 -العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
43609
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BERIAL
غرض الشركة بإيجاز  :استشارات
وخدمات.
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
الحرية ز  1اق  3ش  4شارع األمير
موالي عبد هللا  70000 -العيون
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.

الجريدة الرسمية
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عصام اوبلخير 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عصام اوبلخير عنوانه(ا)
االمان رقم  52000 120الرا شيدية
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عصام اوبلخير عنوانه(ا)
االمان رقم  52000 120الرا شيدية
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .3206
897I
AMJ MANAGEMENT

ZAR TOLBA S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة  2الطابق
االول رقم  30طنجة ،90000 ،
طنجة املغرب
 ZAR TOLBA S.A.R.Lشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
موالي اسماعيل اقامة فولوبيليس
بلوك  Cالطابق 1رقم  -53طنجة - -
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
131879
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ZAR :
.TOLBA S.A.R.L

غرض الشركة بإيجاز  • :أشغال
البناء.
عنوان املقر االجتماعي  : :شارع
موالي اسماعيل اقامة فولوبيليس
بلوك  Cالطابق 1رقم  -53طنجة - -
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ر�ضي الطولبة  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد منصور زرهونى  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ر�ضي الطولبة عنوانه(ا)
العرفان  1مجموعة  3عمارة  1طابق
السفلى  90000 2طنجة املغرب.
السيد منصور زرهونى عنوانه(ا)
حومة فاطمة العوامة  90000طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ر�ضي الطولبة عنوانه(ا)
العرفان  1مجموعة  3عمارة  1طابق
السفلى  90000 2طنجة املغرب
السيد منصور زرهونى عنوانه(ا)
حومة فاطمة العوامة  90000طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .259065
898I
موثق محمد االدري�سي

شركة الدروات

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

موثق محمد االدري�سي
الحي االداري الوالية ،شارع املهدي
بن بركة ،قرب مسجد محمد
السادس .تطوان  ،93040 ،تطوان
املغرب

21349

شركة الدروات شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مرتيل،
شارع موالي عبدالسالم ،رقم ،52
شقة  93150 - 1مرتيل املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.4395
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) بن
عبود مصطفى كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .2152
899I
FLASH ECONOMIE

SOCIETE MARCHOUHI
IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
SOCIETE MARCHOUHI
 IMPORT EXPORTشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي راك ازيرار
ميدار 62253 -الدريوش املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5271
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
SOCIETE
MARCHOUHI
 IMPORT EXPORTمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي راك ازيرار ميدار 62253 -
الدريوش املغرب نتيجة ل  :عدم
وجود اي نشاط تجاري.

و حدد مقر التصفية ب حي راك
ازيرار ميدار  62253 -الدريوش
املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد مرشوحي و
عنوانه(ا) حي راك ازيرار ميدار
 62253الدريوش 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 بالدريوش بتاريخ 05
أكتوبر  2022تحت رقم .4502
900I
CAUDIGEF FIDUCIAIRE

TERA.MA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
AVENUE DES FARS APPT 920
N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC
 TERA.MAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،48تجزئة
السامرة  ،فتح الخير ،وادي دهب ،
تمارة  12000 -تمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.130215
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26شتنبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.900.000درهم»  أي من
« 100.000درهم»  إلى «2.000.000
درهم»  عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتمارة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .D9223
901I

الجريدة الرسمية

21350
IMP SAHARA

WINDON ENERGY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك  14رقم 1
مكرر العيون ،70000 ،العيون
املغرب
 WINDON ENERGYشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس قيسرية ديدي رقم
 71000 09بوجدور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
43613
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.WINDON ENERGY
غرض الشركة بإيجاز   :الطاقة
املتجددة ،
 عمليات التشغيل والصيانة ،
 خدمات توربينات الرياح
العامة.
 السالمة والتدريب في مجال
الطاقات املتجددة والصناعة ،
 جميع التدريب على اإلسعافات
األولية والطوارئ ،
 تصديرواستيراد املعدات .،
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد الخامس قيسرية ديدي رقم
 71000 09بوجدور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد TONGUC NIHAT :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد TONGUC NIHAT
عنوانه(ا) اسطنبىول 34000
اسطنبىول تركيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد TONGUC NIHAT
عنوانه(ا) اسطنبىول 34000
اسطنبىول تركيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .3209/2022
902I
MSEFER & ASSOCIES

TRANZPLACE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MSEFER & ASSOCIES
 88شارع ابن سينا  ،20380 ،الدار
البيضاء املغرب
 TRANZPLACEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  301شارع
عبد املؤمن ناصية أنوال  ،مركز
امليارج  ،الطابق األول  ،رقم - .1
 20042الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.299613
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد الرحمن
بورمضان  750حصة اجتماعية من
أصل  750حصة لفائدة السيد (ة)
LA SOCIETE CLOUD INVEST SA
بتاريخ  19شتنبر .2022
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األسماء الشخصية والعائلية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  02وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زمراني وليد عنوانه(ا)
نونبر  2022تحت رقم .844309
 903Iاملسيرة  2حرف د رقم 40000 385
مراكش املغرب.
FIDASSURCO
األسماء الشخصية والعائلية
ALADDIN HOME
ومواطن مسيري الشركة:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيد زمراني وليد عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
املسيرة  2حرف د رقم 40000 385
تأسيس شركة
مراكش املغرب
FIDASSURCO
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 MASSIRA 1 C SAKAN AKARIالتجارية بمراكش بتاريخ  12أكتوبر
 2022 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،تحت رقم .140250
40000، MARRAKECH MAROC
904I
 ALADDIN HOMEشركة ذات
FIDASSURCO
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
MOHART
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 612
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الطابق األول شقة  1املسارطريق
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
أسفي  40000 -مراكش املغرب
FIDASSURCO
تأسيس شركة ذات مسؤلية
MASSIRA 1 C SAKAN AKARI
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
:
رقم التقييد في السجل التجار
IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC
129651
 MOHARTشركة ذات مسؤلية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد كائن بتجزئة أزلي رقم 40000 - 686
مراكش املغرب
باملميزات التالية:
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شكل الشركة  :شركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
مسؤلية محدودة ذات الشريك
رقم التقييد في السجل التجاري :
الوحيد.
129765
تسمية الشركة متبوعة عند
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون
.ALADDIN HOME
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة اراد األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم  612باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الطابق األول شقة  1املسار طريق
مسؤلية محدودة ذات الشريك
أسفي  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MOHART
درهم ،مقسم كالتالي:
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
السيد زمراني وليد  1.000 :حصة
وإيراد والتصدير.
بقيمة  100درهم للحصة.
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عنوان املقر االجتماعي  :محل
كائن بتجزئة أزلي رقم 40000 - 686
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الودنا�سي محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الودنا�سي محمد عنوانه(ا)
تجزئة أزلي رقم  40000 686مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ال عبدان رجاء عنوانه(ا)
تجزئة أزلي رقم  40000 686مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14أكتوبر
 2022تحت رقم .140369
905I
HASSAN KHOUY

YAAROBI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22غشت  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  YAAROBIمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي رقم  137تجزئة
الزهراء تماللت القلعة الطابق التاني
رقم  137تجزئة الزهراء تماللت
القلعة الطابق التاني  43000قلعة
السراغنة املغرب نتيجة ل  :املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 137
تجزئة الزهراء تماللت القلعة الطابق
التاني املغرب  43000قلعة السراغنة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) الياس عبيد و عنوانه(ا)
حي الثكنات  22000ازيالل املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 01
شتنبر  2022تحت رقم .360/2022
906I
FIDUBAC SARL

LUXOR VILLAGE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

HASSAN KHOUY
N°37 AV HASSAN II
تأسيس شركة
KELAA SERAGHNA KELAA
FIDUBAC SARL
SERAGHNA، 43000، KELAA
 162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين
SERAGHNA MAROC
الشقة رقم  11الناضور ،62000 ،
 YAAROBIشركة ذات مسؤلية
الناضور املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
 LUXOR VILLAGEشركة ذات
طور التصفية)
مسؤلية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
الوحيد
 137تجزئة الزهراء تماللت القلعة وعنوان مقرها اإلجتماعي  27شمال
الطابق التاني رقم  137تجزئة
 117مجتمع الربع القديم العروي
الزهراء تماللت القلعة الطابق التاني النلظور  62000 -الناظور املغرب
 43000قلعة السراغنة املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤلية
حل شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار
رقم التقييد في السجل التجاري :
24815
.5217

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.LUXOR VILLAGE
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصديراملنتجات الغذائية
استيراد وتصدير قطع غيار
واكسسوارات السيارات
توزيع املنتجات الغذائية.
عنوان املقراالجتماعي  27 :شمال
 117مجتمع الربع القديم العروي
النلظور  62000 -الناظور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة احرود كريمة 1.000 :
حصة بقيمة  100.000درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة احرود كريمة عنوانه(ا)
شارع تونس العروي الناظور 62000
الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة احرود كريمة عنوانه(ا)
شارع تونس العروي الناظور 62000
الناظور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .4631
907I

21351
LEAN TRAV SARL

LEAN TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

LEAN TRAV SARL
طريق املهدية برنامج التيسير
املجموعة  3عمارة  19شقة ، 22
 ،14000القنيطرة املغرب
 LEAN TRAVشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
املهدية برنامج التيسيراملجموعة
 3عمارة  19شقة 14000 - 22
القنيطرة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.27135
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من «طريق املهدية برنامج التيسير
املجموعة  3عمارة  19شقة - 22
 14000القنيطرة املغرب» إلى «تجزئة
ز ك  2رقم  46و 47الطابق الثاني
الحي الصناعي عين عتيق 12000 -
تمارة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .93161
908I
ديوان االستاذ بناصرالصغير

MUTAWAKKICONS
COMPANY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

ديوان االستاذ بناصرالصغير
،61شارع موالي عبد الرحمان اقامة
منة هللا  IIمكتب رقم  1القنيطرة،
 ،14000القنيطرة املغرب
MUTAWAKKICONS COMPANY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية

21352

وعنوان مقرها اإلجتماعي  42شارع
محمد الديوري رقم  3القنيطرة
 14000القنيطرة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  24ماي  2018تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 42شارع محمد الديوري رقم 3
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب» 
إلى «تجزئة الحدادة بقعة رقم 237
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18
يوليوز  2018تحت رقم .2319
909I
TAX MOROCCO CONSULTING

BEST STAR LOGISTIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING
BD ABDELMOUMEN IMM
PASTEUR BUILD 3eme ETG
N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC
 BEST STAR LOGISTICشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 151
شارع اسامة ابن زيد الطابق الثاني
حي املعاريف الدارالبيضاء 20330
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
475229
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21شتنبر  2020تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BEST :
.STAR LOGISTIC

غرض الشركة بإيجاز  - :النقل
البري لجميع أنواع البضائع ؛
 جميع عمليات التداول .استيرادوتصدير؛
 شراء وبيع وتأجير جميع معداتالنقل املستعملة ؛
 املراسلة :التداول والتوزيعوجميع الخدمات:
 تمثيل جميع الشركات وشركاتالنقل.
 مشتريات بيع واستيراد وتصديرجميع أنواع السلع والخدمات لجميع
معدات النقل املستعملة ؛
 مقاول أعمال متنوعة وإنشاءات.جميع أنشطة صيانة املباني
وتطويرها.
وبصفة عامة جميع املعامالت
التجارية والصناعية والعقارية
واملالية املتعلقة بشكل مباشر أو غير
مباشربغرض الشركة.
عنوان املقر االجتماعي 151 :
شارع اسامة ابن زيد الطابق الثاني
حي املعاريف الدارالبيضاء 20330
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد اشنيط 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد يوسف اشنيط 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اشنيط عنوانه(ا)
بلوك  03رقم  69حي الجديد ازرو
ايت ملول  86150ايت ملول املغرب.
السيد يوسف اشنيط عنوانه(ا)
بلوك  03رقم  69حي الجديد ازرو
ايت ملول  86150ايت ملول املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اشنيط عنوانه(ا)
بلوك  03رقم  69حي الجديد ازرو
ايت ملول  86150ايت ملول املغرب
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السيد يوسف اشنيط عنوانه(ا)
بلوك  03رقم  69حي الجديد ازرو
ايت ملول  86150ايت ملول املغرب THE 6TH CONCEPT STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09
SUD AUDIT CONSEIL ET
أكتوبر  2020تحت رقم COMPTABILITE SARL AU .00749067
910I
 PROPRIETE SALAM NR 384EME ETAGE AVENUE PRINCE
MY ABDELLAH - GUELIZ ، SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE
SARL AU
40000، MARRAKECH MAROC
YH INVESTMENT
THE 6TH CONCEPT STORE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي
الشريك الوحيد
 MGCD178A001الطابق االر�ضي
تحويل املقراالجتماعي للشركة
كولف سيتي عمارة 40000 - 7
SUD AUDIT CONSEIL ET
مراكش املغرب.
COMPTABILITE SARL AU
تحويل املقراالجتماعي للشركة
 PROPRIETE SALAM NR 38رقم التقييد في السجل التجاري
4EME ETAGE AVENUE PRINCE
.113121
MY ABDELLAH - GUELIZ ،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 40000، MARRAKECH MAROCاملؤرخ في  20شتنبر  2022تم تحويل
 YH INVESTMENTشركة ذات
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
مسؤلية محدودة ذات الشريك
« MGCD178A001الطابق االر�ضي
الوحيد
كولف سيتي عمارة 40000 - 7
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل في مراكش املغرب»  إلى « 2شارع املنارة
املركز التجاري -M Avenueاملحل
الطابق السفلي رقم م 1عمارة 1
ي
تجزئة جنان اوراد  40000 -مراكش  L20الحي الشتو  40000 -مراكش
املغرب».
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
التجارية بمراكش بتاريخ  02نونبر
رقم التقييد في السجل التجاري
 2022تحت رقم .141001
.113449
912I
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  20شتنبر  2022تم تحويل
hhamid001@gmail.com
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
CAZOD FOOD
«املحل في الطابق السفلي رقم م 1شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
عمارة  1تجزئة جنان اوراد 40000 -
تأسيس شركة
مراكش املغرب»  إلى «اقامة FOUR
hhamid001@gmail.com
 SEASONSالشقة  FS102املكتب
رقم  01عمارة اموندي  M AVENUEشارع القدس اقامة امينة  5اوالد
طالب حي العمرية تجزئة السكن
الحي الشتوي  40000 -مراكش
االنيق عين الشق الطابق االول
املغرب».
الشقة  ،23300 ، 2البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 CAZOD FOODشركة ذات
التجارية بمراكش بتاريخ  02نونبر
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 2022تحت رقم .141000
الوحيد
 911Iوعنوان مقرها اإلجتماعي شارع فاس
SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE
SARL AU
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رقم  39الطابق السفلي كاليفورنيا -
 23300البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560721
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CAZOD FOOD
غرض الشركة بإيجاز  :مشغل
مطعم.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
فاس رقم  39الطابق السفلي
كاليفورنيا  23300 -البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الرزاق الناوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرزاق الناوي
عنوانه(ا) ايطاليا  33200بولونيا
ايطاليا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرزاق الناوي
عنوانه(ا) ايطاليا  33200بولونيا
ايطاليا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844545
913I

EUROMED COMPTA-SARL

AFRICA TINIRI TRAVEL

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
 Africa Tiniri Travelشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي
أسكجورتجزئة معطا هللا رقم2398
الطابق الثاني-مراكش 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
130253
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Africa :
.Tiniri Travel
غرض الشركة بإيجاز  :الشركة
تقدم خدمات لزبنائها كوكالة أسفار.
عنوان املقر االجتماعي :
أسكجورتجزئة معطا هللا رقم2398
الطابق الثاني-مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  100 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أموكار محمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد أوسو يوسف  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد أموكار محمد عنوانه(ا)
أيت إبريرن بومالن دادس -تنغير االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  03نونبر
 40000مراكش املغرب.
 2022تحت رقم .93161
السيد أوسو يوسف عنوانه(ا)
915I
أسكجور تجزئة معطا هللا رقم2398
الطابق الثاني-مراكش 40000
FICASUD
مراكش املغرب.
AIDA NAOURA
األسماء الشخصية والعائلية شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
الشريك الوحيد
السيد أوسو يوسف عنوانه(ا)
تأسيس شركة
أسكجور تجزئة معطا هللا رقم2398
FICASUD
الطابق الثاني-مراكش 40000
RUE YOUGOSLAVIE 61
مراكش املغرب
PASSAGE GHANDOURI BLOC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
F N 7 ، 40000، MARRAKECH
التجارية بمراكش بتاريخ  31أكتوبر
MAROC
 2022تحت رقم .140926
 AIDA NAOURAشركة ذات
914I
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
LEAN TRAV SARL
وعنوان مقرها اإلجتماعي  55شارع
LEAN TRAV SARL
محمد الخامس عمارة جاكارشقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم  33جيليزمراكش 40000 -
تفويت حصص
مراكش املغرب
LEAN TRAV SARL
التيسير
طريق املهدية برنامج
تأسيس شركة ذات مسؤلية
املجموعة  3عمارة  19شقة ، 22
محدودة ذات الشريك الوحيد
 ،14000القنيطرة املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :
 LEAN TRAV SARLشركة ذات
129981
املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
 18غشت  2022تم إعداد القانون
املهدية برنامج التيسيراملجموعة األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
 3عمارة  19شقة 14000 - 22
محدودة ذات الشريك الوحيد
القنيطرة املغرب.
باملميزات التالية:
تفويت حصص
شكل الشركة  :شركة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
مسؤلية محدودة ذات الشريك
.27135
الوحيد.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تسمية الشركة متبوعة عند
املؤرخ في  19ماي  2022تمت
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AIDA :
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) السعدية .NAOURA
غرض الشركة بإيجاز  • :جميع
بنكيران  5.000حصة اجتماعية من
أصل  5.000حصة لفائدة السيد (ة) املعامالت العقارية التي تهدف إلى
شراء أوبيع أوتأجيرأوتطويرأوتشييد
نبيل حلمي بتاريخ  19ماي .2022
تفويت السيد (ة) غزالن الهزاوي املباني أو الفيالت أو املناطق السكنية
 1.000حصة اجتماعية من أصل أو املجمعات السياحية.
• جميع األنشطة التجارية
 2.000حصة لفائدة السيد (ة) نبيل
والعقارية.
حلمي بتاريخ  19ماي .2022
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• جميع عمليات التطويرالعقاري.
• بناء وتطويرجميع االنشاءات.
• شراء وبيع جميع املنتجات
واملواد الداخلة في األنشطة املذكورة
أعاله.
• مشاركة الشركة  ،بأي وسيلة
 ،في أي شركات تم إنشاؤها أو سيتم
إنشاؤها والتي قد تكون مرتبطة
بهدف الشركة  ،وال سيما عن طريق
إنشاء شركات جديدة أو مساهمات
أو عمليات اندماج أو تحالفات أو
مشاريع مشتركة ؛
• إنشاء األعمال التجارية وإدارتها
بحرية…؛
• وبشكل عام  ،جميع املعامالت
التجارية أو املالية أو املنقولة أو
العقارية التي قد تكون مرتبطة بشكل
مباشرأوغيرمباشربغرض الشركة أو
بأي أغراض مشابهة أو ذات صلة..
عنوان املقر االجتماعي  55 :شارع
محمد الخامس عمارة جاكار شقة
رقم  33جيليز مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد WELSCH JEREMY
 PHILIPPE : 100حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد WELSCH JEREMY
 PHILIPPEعنوانه(ا)  ،107شارع رين
أستريد  7700موسكرون بلجيكا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد WELSCH JEREMY
 PHILIPPEعنوانه(ا)  ،107شارع رين
أستريد  7700موسكرون بلجيكا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .140619
916I

FIDUC KECH

لي فغيغ الزاهد (LES FRERES
)EZZAHID
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUC KECH
حي الحرش بلوك  11رقم 86
 ،MARRAKECH، 40000مراكش
املغرب
لي فغيغ الزاهد (LES FRERES
 )EZZAHIDشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حارة
الصورة درب زمران رقم  7املدينة -
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
129649
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :لي فغيغ
الزاهد (.)LES FRERES EZZAHID
غرض الشركة بإيجاز  :استغالل
دارضيافة و مطعم.
عنوان املقر االجتماعي  :حارة
الصورة درب زمران رقم  7املدينة -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة القري�شي فتيحة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد الزهيد عبد السالم 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة القري�شي فتيحة عنوانه(ا)
شطر  7رياض الصنوبر فيال 80
تامنصورت  40000مراكش املغرب.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد الزهيد عبد السالم
عنوانه(ا) شطر  7رياض الصنوبر االبتدائية باملحمدية بتاريخ 31
فيال  80تامنصورت  40000مراكش أكتوبر  2022تحت رقم .2131
املغرب.
918I
األسماء الشخصية والعائلية
EXPROX SARL AU
ومواطن مسيري الشركة:
IMETAL
السيدة القري�شي فتيحة عنوانه(ا)
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شطر  7رياض الصنوبر فيال 80
وفاة شريك
تامنصورت  40000مراكش املغرب
EXPROX SARL AU
السيد الزهيد عبد السالم
عنوانه(ا) شطر  7رياض الصنوبر شارع املغرب العربي عمارة الزبيري
الطابق الثاني عين حرودة الرقم
فيال  80تامنصورت  40000مراكش
البريدي  98املحمدية،28630 ،
املغرب
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 IMETALشركة ذات املسؤولية
التجارية بمراكش بتاريخ  18أكتوبر
املحدودة
 2022تحت رقم .140249
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
917I
الزرقطوني شقة 28830 - 17
EXPROX SARL AU
املحمدية املغرب.
وفاة شريك
IMETAL
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
.2115
EXPROX SARL AU
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري املؤرخ في  03غشت  2022تم اإلعالم
الطابق الثاني عين حرودة الرقم
بوفاة الشريك رحمة الحضري و
ً
البريدي  98املحمدية،28630 ،
توزيع حصصه على الورثة تبعا
املحمدية املغرب
لرسم اإلراثة املؤرخ في  15شتنبر
 IMETALشركة ذات املسؤولية
 2020بالشكل األتي :
املحدودة
السيد(ة) عبدهللا العالمي 257 ،
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
حصة.
الزرقطوني شقة 28830 - 17
السيد(ة) عبدالعزيز العالمي ،
املحمدية املغرب.
 257حصة.
تفويت حصص
السيد(ة) عبداللطيف العالمي ،
ي
رقم التقييد في السجل التجار
 257حصة.
.2115
السيد(ة) احمد العالمي 257 ،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي حصة.
املؤرخ في  04غشت  2022تمت
السيد(ة) أمينة العالمي 128 ،
املصادقة على :
حصة.
تفويت السيد (ة) يوسف العالمي
السيد(ة) فاطمة العالمي 128 ،
 171حصة اجتماعية من أصل  171حصة.
حصة لفائدة السيد (ة) عبدهللا
السيد(ة) حفيظة العالمي 128 ،
العالمي بتاريخ  04غشت .2022
حصة.
تفويت السيد (ة) أمال العالمي
السيد(ة) يوسف العالمي 171 ،
 85حصة اجتماعية من أصل  85حصة.
حصة لفائدة السيد (ة) عبدهللا
السيد(ة) أمال العالمي 85 ،
العالمي بتاريخ  04غشت .2022
حصة.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .2091
919I
EXPROX SARL AU

OLA CLIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص
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وعنوان مقرها اإلجتماعي درب
مراكش بلوك  13الطابق السفلي
رقم  28830 - 28املحمدية املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.26017
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) العربي مزاوقي
 340حصة اجتماعية من أصل
 680حصة لفائدة السيد (ة) رشيد
حلومي بتاريخ  24أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) العربي مزاوقي
 340حصة اجتماعية من أصل
 680حصة لفائدة السيد (ة) محمد
الناجي بتاريخ  24أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .2147
921I

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري
الطابق الثاني عين حرودة الرقم
البريدي  98املحمدية،28630 ،
املحمدية املغرب
 OLA CLIMشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املغرب العربي عمارة الزبيري الطابق
الثاني عين حرودة الرقم البريدي 98
  28630املحمدية املغرب.تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.28657
EXAUDICO
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21شتنبر  2022تمت
ACTION INVEST
املصادقة على :
إعالن متعدد القرارات
تفويت السيد (ة) الكبير النفاد
EXAUDICO
 330حصة اجتماعية من أصل 330
rue du marché Maarif 30 ، ,
حصة لفائدة السيد (ة) خديجة 20000، CASABLANCA MAROC
النورثي بتاريخ  21شتنبر .2022
« ACTION INVESTشركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة»
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  18وعنوان مقرها االجتماعي 131 :شارع
أكتوبر  2022تحت رقم .2033
أنفا ،إقامة ازور ،الطابق , 11رقم
 11B 920Iالدارالبيضاء  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
EXPROX SARL AU
«إعالن متعدد القرارات»
MZ INDUSTRIE
رقم التقييد في السجل التجاري:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.540741
تفويت حصص
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري املؤرخ في  21يوليوز 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
الطابق الثاني عين حرودة الرقم
قرار رقم  :01الذي ينص على
البريدي  98املحمدية،28630 ،
مايلي :تعين مسيرين جدد للشركة
املحمدية املغرب
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
 MZ INDUSTRIEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
النظام األسا�سي التالية:

21355

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :17الذي ينص على
مايلي :تسييرالشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .2105
923I

بند رقم  :43الذي ينص على
مايلي :تعين سعد بوطالب الحامل
للبطاقة الوطنية رقم A243166
مسيرجديد للشركة
بند رقم  :43الذي ينص على مايلي:
تعين محمد يوسف الكوهن الحامل
للبطاقة الوطنية رقم BE644869
مسيرجديد للشركة
بند رقم  :43الذي ينص على
الشركة املدنية املهنية للمحاماة «بكو�شي و حب�شي»
مايلي :تعين محمد الكوهن الحامل
CDG INVEST
للبطاقة الوطنية رقم BE712658
INFRASTRUCTURES
مسيرجديد للشركة
شركة املساهمة
بند رقم  :43الذي ينص على
تغييرنشاط الشركة
مايلي :تعين شم�سي الكوهن الحامل
الشركة املدنية املهنية للمحاماة
للبطاقة الوطنية رقم BE738349
«بكو�شي و حب�شي»
مسيرجديد للشركة
 6زنقة الفرابي ،شارع الراشدي،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
إقامة توبقال ،الطابق الثاني،
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
كوتيي Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6
أكتوبر  2022تحت رقم .34808
Résidence Toubkal, 2ème étage، 922I
 ،20330الدارالبيضاء املغرب
ASMAA MEDIA GROUP
CDG Invest Infrastructures
شركة املساهمة
COMAPIR
إعالن متعدد القرارات
وعنوان مقرها االجتماعي محج
ASMAA MEDIA GROUP
الرياض سانتر ،عمارة بيزنس ،7
شارع صهيب الرومي بلوك  39الرقم
الطابق  ،3حي الرياض 10100 -
 20البرنو�صي البيضاء،20000 ،
الرباط املغرب.
البيضاء املغرب
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
« COMAPIRشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
.146259
وعنوان مقرها االجتماعي :تجزئة أ
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
رقم  34ز.إ .تسيلة دشيرة الجديدة املؤرخ في  30يونيو  2022تم تغيير
انزكان  - -انزكان املغرب.
نشاط الشركة من «تسيير هيئات
توظيف األموال باملجازفة «Gestion
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار   »»des OPCR :إلى «تسيير هيئات
التوظيف الجماعي للرأسمال
.19641
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي « »Gestion des OPCCطبقا للمادة
 25من القانون رقم  41.05كما تم
املؤرخ في  30غشت 2022
ن
تغييره و تتميمه بالقانو رقم 18.14
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي :املتعلق بهيئات التوظيف الجماعي
استقالة السيدة الرحالي نجاة من للرأسمال».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تسييرالشركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي :التجارية بالرباط بتاريخ  02نونبر
تعيين السيد لوفي رفاييل مسيرجديد  2022تحت رقم .D129902
924I
لشركة
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SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

TRANSPORT IT FOR YOU
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOFIMED

CONSULTING
AND NEGOCE SARL
تجزئة عبد املومن  69ارض
الصغير ،الطابق الثاني ،28800 ،
املحمدية املغرب
TRANSPORT IT FOR YOU
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
املسيرة اقامة كوسطا ديل صول
الطابق  4الشقة الرقم 28800 - 21
املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
31759
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TRANSPORT IT FOR YOU SARL
غرض الشركة بإيجاز - :نقل
البضائع لحساب الغير
نقل البضائع بكافة أنواعها.النقل املحلي والدولي للبضائعواالرساليات.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
املسيرة اقامة كوسطا ديل صول
الطابق  4الشقة الرقم 28800 - 21
املحمدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد معاذ بوقال  700 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبداللطيف بوقال 300 :

حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد معاذ بوقال عنوانه(ا)
حي االنارة 1عمارة ك رقم28800 4
املحمدية املغرب.
السيد عبداللطيف بوقال
عنوانه(ا) حي االنارة 1عمارة ك رقم4
 28800املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد معاذ بوقال عنوانه(ا)
حي االنارة 1عمارة ك رقم28800 4
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .2166
925I
lecomptable

AYIR CONSTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

lecomptable
،SAFI 634 SAFI 634، 46000
اسفي maroc
 AYIR CONSTRAVشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
القصبة جماعة ايير 46000 -آسفي
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.8391
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 AYIR CONSTRAVمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي دوار القصبة جماعة ايير
  46000آسفي املغرب نتيجة ل :نتيجة لقلة فرص العمل.
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و حدد مقر التصفية ب دوار
نجاجرة ايير  46000 -اسفي املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد دواجي و
عنوانه(ا) دوار نجاجرة ايير 46000
اسفي املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بآسفي بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .893
926I
hhamid001@gmail.com

LEADER SAND
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

EL KHAWA CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

مكتب معيشة للحسابات و
األستشارات الجبائية
حي السالم بلوك  Eرقم -- 22
سيدي سليمان  ،14200 ،سيدي
سليمان املغرب
 EL KHAWA CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
حمان الفطوكي حي السالم بلوك س
رقم  1الشقة رقم  06الطابق - 3
 14200سيدي سليمان املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.3295
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) نيت محمد
 100حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) كوثرالصغير
بتاريخ  27أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 03
نونبر  2022تحت رقم .200/2022
928I

hhamid001@gmail.com
شارع القدس اقامة امينة  5اوالد
طالب حي العمرية تجزئة السكن
االنيق عين الشق الطابق االول
الشقة  ،23300 ، 2البيضاء املغرب
 LEADER SANDشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
الحرية الطابق الثالث الشقة - 5
موثق
 23300البيضاء املغرب.
ف.زينب
تعيين مسيرجديد للشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
تفويت حصص
.490409
موثق
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد حد السوالم تجزئة الرجاء  2رقم
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تم تعيين
 ،20600 ، 100برشيد املغرب
مسير جديد للشركة السيد(ة)
ف.زينب شركة ذات املسؤولية
ارضوض رشيد كمسيروحيد
املحدودة
تبعا لقبول استقالة املسير.
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تم اإليداع القانوني باملحكمة الساحل بومعيزة لعيايدة اوالد حريز
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  31برشيد me.hassar@gmail.com -
أكتوبر  2022تحت رقم .843708
حد السوالم املغرب.
تفويت حصص
927I
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رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ادريس فتاح
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) عبد
الولى فتاح بتاريخ  21أكتوبر .2022
تفويت السيد (ة) خديجة الوافي
KAMA SERVICE
 500حصة اجتماعية من أصل R2A AGRICOM IMPORT
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) عبد
EXPORT
املولى فتاح بتاريخ  21أكتوبر .2022
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تعيين مسيرجديد للشركة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  26أكتوبر
KAMA SERVICE
شقة رقم  2إقامة أميرة سيدي
 2022تحت رقم .1091
 929Iبنور  ،24350 ،سيدي بنور املغرب
R2A AGRICOM IMPORT
 EXPORTشركة ذات املسؤولية
KAMA SERVICE
املحدودة
R2A AGRICOM IMPORT
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
EXPORT
املحاسبة  KAMA SERVICEشقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم  2اقامة االميرة سيدي بنور -
تفويت حصص
 24350سيدي بنور املغرب.
KAMA SERVICE
تعيين مسيرجديد للشركة
شقة رقم  2إقامة أميرة سيدي بنور
رقم التقييد في السجل التجاري
 ،24350 ،سيدي بنور املغرب
.3147
R2A AGRICOM IMPORT
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 EXPORTشركة ذات املسؤولية
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تم تعيين
املحدودة
مسير جديد للشركة السيد(ة)
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
بنعالل رضوان كمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
املحاسبة  KAMA SERVICEشقة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم  2اقامة االميرة سيدي بنور -
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 02
 24350سيدي بنور املغرب.
نونبر  2022تحت رقم .219
تفويت حصص
931I
رقم التقييد في السجل التجاري
.3147
KAMA SERVICE
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي R2A AGRICOM IMPORT
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تمت
EXPORT
املصادقة على :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت السيد (ة) عبد الرحيم
تعيين مسيرجديد للشركة
ايت طالب  160حصة اجتماعية
KAMA SERVICE
من أصل  330حصة لفائدة السيد شقة رقم  2إقامة أميرة سيدي بنور
(ة) رضوان بنعالل بتاريخ  17أكتوبر
 ،24350 ،سيدي بنور املغرب
R2A AGRICOM IMPORT
.2022

تفويت السيد (ة) عبد الرحيم
ايت طالب  170حصة اجتماعية من
أصل  330حصة لفائدة السيد (ة)
عزيزمكان بتاريخ  17أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .219
930I

21357

 EXPORTشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
املحاسبة  KAMA SERVICEشقة
رقم  2اقامة االميرة سيدي بنور -
 24350سيدي بنور املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3147
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) مكان
عزيزكمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .219
932I
CABINET BEN MOKHTAR

W.A.T.H.K.O.M INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
Centre d›Affaires NOVA
AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
Etage N°22. Vieille Montagne ،
90040، TANGER MAROC
 W.A.T.H.K.O.M INVESTشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
بيتهوفن  2الطابق  3رقم  82ساحة
ابراهيم الروداني زنقة السينا -
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
131625
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.W.A.T.H.K.O.M INVEST
غرض الشركة بإيجاز  - :إدارة
املحافظ واألوراق املالية ،املشاركة
في األسهم في أي شركة؛
 اإلكتتاب ،اقتناء ،شراء ،بيع،لألسهم أو الحصص و بصفة عامة
لكل القيم املنشئة من طرف أي
شركات كيفما كان نوعها أو هدفها؛.
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
بيتهوفن  2الطابق  3رقم  82ساحة
ابراهيم الروداني زنقة السينا -
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة98.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رولف فولفغانغ دييتر
 140 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد بيستر مارينوس 140 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد فون هييزن طوماس
والتر  140 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد دكتور رولفز هينز لوكاس
 140 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد هوريتزكي أوليفر هانس
خواكيم  140 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
السيد كمال السباعي 140 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد جلوان عبد هللا 140 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رولف فولفغانغ دييتر
عنوانه(ا) كولن ديلبروك 51069
فالدوستر  44أملانيا.
السيد بيستر مارينوس عنوانه(ا)
روزنغارتن ج تي كليكن 21224
كيبيتزويغ  12أملانيا.
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السيد فون هييزن طوماس والتر
عنوانه(ا) هوكستر ألباكسن 37671
هانساستراب  56أملانيا.
السيد دكتور رولفز هينز لوكاس
عنوانه(ا) راستدورف 26901
هوبستراب  10أ أملانيا.
السيد هوريتزكي أوليفر هانس
خواكيم عنوانه(ا) فريتز روتر ستراب
 44147 17دورتموند أملانيا.
السيد كمال السباعي عنوانه(ا)
شلييوسر إس تي إير 40591
دوسدورف أملانيا.
السيد جلوان عبد هللا عنوانه(ا)
حي ماربيال إقامة الهناء  2الطابق 7
رقم  90000 31طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جلوان عبد هللا عنوانه(ا)
حي ماربيال إقامة الهناء  2الطابق 7
رقم  90000 31طنجة املغرب
السيد فون هييزن طوماس والتر
عنوانه(ا) هوكستر ألباكسن 37671
هانساستراب  56أملانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .258743
933I
ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX
SOLUTIONS SARL

WILLCOTRAV BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

& ADIL ANOIR COMPTABILITE
TAX SOLUTIONS SARL
Avenue Mohammed Slaoui n
44, Fès Boite Postale : 2255،
30000، Fès Maroc
 WILLCOTRAV BATIMENTشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم
 28الطابق الرابع مكتب الصفاء
طريق صفرو موالي رشيد فاس
 30000فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري :
74287
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.WILLCOTRAV BATIMENT
غرض الشركة بإيجاز  :العمل
بنود متنوعة
إنجاز جميع األشغال العامة
وأعمال الترابية والصرف الصحي
واألرضيات والطرق
التطويرالعقاري والبناء.
عنوان املقر االجتماعي  :مكتب
رقم  28الطابق الرابع مكتب الصفاء
طريق صفرو موالي رشيد فاس
 30000فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زكرياء بوراس 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد اسماعيل بوراس 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء بوراس عنوانه(ا)
رقم  1099تجزئة الرياض طريق
صفرو فاس  30000فاس املغرب.
السيد اسماعيل بوراس
عنوانه(ا) رقم  1099تجزئة الرياض
 3طريق صفرو فاس  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء بوراس عنوانه(ا)
رقم  1099تجزئة الرياض طريق
صفرو فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  24أكتوبر
 2022تحت رقم .5693
934I
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PARTAGE CONSULTING

PACIFIC HOS

إعالن متعدد القرارات

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة يامنة  1الطابق
السادس رقم Tanger ،90000 ، 76
املغرب
« PACIFIC HOSشركة املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي,183 :
Prince Héritier NREA CENTER
N° 65 TANGER 183, Prince
Héritier NREA CENTER N° 65
 TANGER 90000طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.85061
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  22فبراير 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
التنويه بوفاة السيد محمد بن كيران
املساهم واملدير وتوزيع حصصه على
ورثته .استكمال كادر مجلس اإلدارة
بتعيين حسن ديوري مغربي الجنسية
من مواليد  06/02/1963بفاس
مقيم في الدار البيضاء  26شارع عبد
اللطيف بن قدور الطابق الثالث رقم
 6حامل رقم  CINرقم B468986
بصفته عضو مجلس إدارة ملدة 4
سنوات  ،أي حتى دعوة قانون أغوا 
للمصادقة على البيانات املالية
للسنة املنتهية في 31/12/2025
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
قام مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ
 22فبراير  2022بما يلي - :بعد وفاة
السيد محمد بن كيران املعين رئيسا
وكبير املسؤولين التنفيذيين السيد
نادر بن كيران  ،مغربي الجنسية ولد
في الدار البيضاء في 28/7/1961
 ،ويقيم في  24شارع مونتيسوي
 75007باريس فرنسا  ،وحامل رقم
CIN B412649
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :et 74 bis 74الذي ينص
على مايلي :صالحيات املديرالعام

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28مارس
 2022تحت رقم .2843
935I
fiduciairelaperformance

STE AUTO AYOUSAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغييرنشاط الشركة

fiduciairelaperformance
APPT N°5 3EME ETAGE
IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
BEN RAHALE V.N MEKNES
meknes، 50000، meknes maroc
 STE AUTO AYOUSAMشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي اقامة
ايت علي اوعزيزشارع  01رقم 03
الحاجب  51000 -الحاجب املغرب.
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.53081
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10يونيو  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «اصالح و صيانة
السيارات
التشخيص
« إلى «اصالح وصيانة جميع انواع
السيارات
اصالح اقطارالسيارات االلية
االستيراد و التصدير».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  21يوليوز
 2022تحت رقم .2734
936I
CAGECO

ERA MARKETING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CAGECO
 29شارع محمد السادس عمارة ف2
الرقم  10الدارالبيضاء ،20500 ،
الدارالبيضاء املغرب
 ERA MARKETINGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
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السيد مراد العسري عنوانه(ا)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
صهيب الرومي بلوك  39رقم 20
حي القدس إقامة األشغال العمومية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
البرنو�صي  20600 -الدارالبيضاء عمارة ج رقم  7البرنو�صي 20600
تقليص هدف الشركة
املغرب
الدارالبيضاء املغرب
CAGECO
تأسيس شركة ذات املسؤولية
السيدة مروى العلوي عنوانه(ا)
 29شارع محمد السادس عمارة ف2
املحدودة
 6إقامة السالم  2عمارة  9الطابق 1
الرقم  10الدارالبيضاء ،20500 ،
رقم التقييد في السجل التجاري :
االلفة  20202الدارالبيضاء املغرب
الدارالبيضاء املغرب
554429
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
 AGIR VITE SERVICEشركة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
05
بتاريخ
البيضاء
بالدار
التجارية
املسؤولية املحدودة
 03غشت  2022تم إعداد القانون
.836509
رقم
تحت
2022
شتنبر
وعنوان مقرها االجتماعي املجمع
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
937I
السكني البدرعمارة  105رقم 4
املحدودة باملميزات التالية:
عين السبع  20253 -الدارالبيضاء
شكل الشركة  :شركة ذات
CAGECO
املغرب.
املسؤولية املحدودة.
ENTREPRISE GENIE
تقليص هدف الشركة
تسمية الشركة متبوعة عند
رقم التقييد في السجل التجاري
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ENERGITIQUE DU MAROC ERA :
163865
.MARKETING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
الشريك الوحيد
املؤرخ في  16شتنبر  2022تم حذف
إتصال.
رفع رأسمال الشركة
األنشطة التالية من نشاط الشركة
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
CAGECO
صهيب الرومي بلوك  39رقم  29 20شارع محمد السادس عمارة ف 2الحالي :
املراقبة واألمن.
البرنو�صي  20600 -الدار البيضاء الرقم  10الدارالبيضاء ،20500 ،
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الدارالبيضاء املغرب
املدة التي تأسست من أجلها
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
ENTREPRISE GENIE
الشركة  99 :سنة.
شتنبر  2022تحت رقم .839060
ENERGITIQUE DU MAROC
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
939I
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
درهم ،مقسم كالتالي:
الشريك الوحيد
CAGECO
السيد مراد العسري  500 :حصة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  29شاع
LIK OLIH
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة مروى العلوي  500 :محمد السادس عمارة ف 3رقم - 11
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية
 20500الدارالبيضاء املغرب.
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
CAGECO
رفع رأسمال الشركة
السيد مراد العسري  500 :بقيمة
 29شارع محمد السادس عمارة ف2
 100درهم.
رقم التقييد في السجل التجاري
الرقم  10الدارالبيضاء ،20500 ،
السيدة مروى العلوي 500 :
.323165
الدارالبيضاء املغرب
بقيمة  100درهم.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
األسماء الشخصية والعائلية املؤرخ في  22يوليوز  2022تم  LIK OLIHشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وصفات ومواطن الشركاء :
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10 :زنقة
السيد مراد العسري عنوانه(ا)
« 1.030.000درهم»  أي من
الحرية الطابق الثالث شقة رقم - 5
حي القدس إقامة األشغال العمومية
« 2.470.000درهم» إلى «3.500.000
 20120الدارالبيضاء املغرب.
عمارة ج رقم  7البرنو�صي 20600
حصص
تقديم
:
طريق
عن
درهم» 
قفل التصفية
الدارالبيضاء املغرب.
عينية.
أو
نقدية
رقم التقييد في السجل التجاري :
السيدة مروى العلوي عنوانه(ا)
باملحكمة
القانوني
اإليداع
تم
.454549
 6إقامة السالم  2عمارة  9الطابق 1
29
بتاريخ
البيضاء
بالدار
التجارية
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
االلفة  20202الدارالبيضاء املغرب.
.839578
رقم
تحت
2022
شتنبر
املؤرخ في  08يوليوز  2022تقرر حل
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
 LIK OLIH 938Iشركة ذات املسؤولية
CAGECO

AGIR VITE SERVICE

املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 10
زنقة الحرية الطابق الثالث شقة رقم
 20120 - 5الدار البيضاء املغرب
نتيجة ألزمة مالية للشركة.
و عين:
السيد(ة) محمد شرف كلزيم
و عنوانه(ا) تجزئة األزهر عمارة
 85شقة  16األلفة  20202الدار
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) إدريس مرزاق و
عنوانه(ا) بلوك  59رقم  29املنصور
 3البرنو�صي  20600الدار البيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  08يوليوز  2022وفي  10زنقة
الحرية الطابق الثالث شقة رقم - 5
 20120الدارالبيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
شتنبر  2022تحت رقم .839061
940I
AA CONSULTING S.A.R.L

CENTRE DE BEAUTE DE
DAR BOUAZZA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
 ، 14شارع باريس الطابق الثاني رقم
 ،20000 ، 22الدارالبيضاء املغرب
CENTRE DE BEAUTE DE DAR
 BOUAZZAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،17ساحة
لويس باستور سابقا شارل نيكول
اقامة باستور بويلد الطابق  7الرقم
 20000 - 2الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
558135
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08شتنبر  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 :
CENTRE DE BEAUTE DE DAR
.BOUAZZA
غرض الشركة بإيجاز  - :تشغيل
وإدارة مركز تجميل ،الحمام،
الساونا ،العناية بالجسم ،العناية
بالجمال ،التدليك ،الباديكير،
املانيكير ،األشعة التطبيقية
الكهربائية ،تصفيف الشعر.
عنوان املقر االجتماعي ،17 :
ساحة لويس باستور سابقا شارل
نيكول اقامة باستور بويلد الطابق
 7الرقم  20000 - 2الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة75.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة MR HOSPITALITY ET
 DEVELOPPEMENT : 450حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
الشركة CONSULTING 134
 : 150حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة اسماء مني زوجة DERET
 : 150حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة CONSULTING 134
عنوانه(ا)  ،50زنقة طاطا الطابق
االول  20250الدارالبيضاء املغرب.
الشركة MR HOSPITALITY ET
 DEVELOPPEMENTعنوانه(ا) ،17
ساحة لويس باستور سابقا شارل
نيكول اقامة باستور بويلد الطابق
 7الرقم  20250 2الدار البيضاء
املغرب.
السيدة اسماء مني زوجة DERET
عنوانه(ا) طريق الزيتون 45160
أردون فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العالي مني عنوانه(ا)
Qai MADELEINE 45000 38
 ORLEANSفرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أكتوبر  2022تحت رقم .841135
941I
ADYEL & ASSOCIES

AMBRUESO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ADYEL & ASSOCIES
 43مكرر ب عين تاوجتات ،20000 ،
الدارالبيضاء املغرب
 AMBRUESOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  62شارع
مسك الليل حي الراحة 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.232997
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  04يوليوز  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ماريانا صابرينا
أمبرويسو  4.550حصة اجتماعية
من أصل  4.550حصة لفائدة السيد
(ة) علي الصدوقي سليمان بتاريخ 04
يوليوز .2022
تفويت السيد (ة) مهدي عبد
الرحمن الغرفي  1.950حصة
اجتماعية من أصل  1.950حصة
لفائدة السيد (ة) علي الصدوقي
سليمان بتاريخ  04يوليوز .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
أكتوبر  2022تحت رقم .841242
942I
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LAMAF SARL

ETEPH ORIENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

LAMAF SARL
BD MED DERFOUFI 153 2ème
ETAGE BUREAU 22 ، 60000،
OUJDA MAROC
 ETEPH ORIENTALشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
القدس قيسارية قادسية رقم - 120
 60000وجدة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.28599
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31غشت  2022تقرر حل
 ETEPH ORIENTALشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي القدس قيسارية
قادسية رقم  60000 - 120وجدة
املغرب نتيجة لغياب نشاط.
و عين:
السيد(ة) البشير زياني و عنوانه(ا)
حي التقدم تجزئة التنمية زنقة
البراعم رقم  60000 20وجدة املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  31غشت  2022وفي حي
القدس قيسارية قادسية رقم - 120
 60000وجدة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  17أكتوبر
 2022تحت رقم .1604
943I
UNIVERS GESTION CONSEILS

STE ORGOUSMINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
N°607 LOT BELMEJJAD AL
MASSAR MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 STE ORGOUSMINEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  244الحي
الصناعي الطابق االول 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
129955
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  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 :
.ORGOUSMINE
غرض الشركة بإيجاز - :املناجم.
عنوان املقراالجتماعي  244 :الحي
الصناعي الطابق االول 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هشام فار�سي  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد يوسف فار�سي 340 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد حافظ فار�سي  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام فار�سي عنوانه(ا)
تجزئة الجازولي رقم  6تاركة 40000
مراكش املغرب.
السيد يوسف فار�سي عنوانه(ا)
تجزئة التيسير رقم  15طريق اسفي
 40000مراكش املغرب.
السيد حافظ فار�سي عنوانه(ا)
دوارايت شعو مسفيوة التوامة
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد يوسف فار�سي عنوانه(ا)
تجزئة التيسير رقم  15طريق اسفي
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  20أكتوبر
 2022تحت رقم .140583
944I
SABAH INFO YOUSSOUFIA

WAFALONA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم  1العمارة  91الحي الحسني
منطقة األنشطة االقتصادية ،
 ،46300اليوسفية املغرب
 WAFALONAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة
شارع اليوسفية  -الشماعية 46053
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3505
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.WAFALONA
غرض الشركة بإيجاز  :أشغال
مختلفة و البناء
بيع املعدات واللوازم املكتبية
التجارة.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املسيرة شارع اليوسفية  -الشماعية
 46053املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عادل وفاء  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل وفاء عنوانه(ا) دوار
ال�سي املحجوب جماعة الطياميم
 46072اليوسفية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل وفاء عنوانه(ا) دوار
ال�سي املحجوب جماعة الطياميم
 46072اليوسفية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 24
شتنبر  2022تحت رقم .266
945I
CAGECO

LOUFELEC GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CAGECO
 29شارع محمد السادس عمارة ف2
الرقم  10الدارالبيضاء ،20500 ،
الدارالبيضاء املغرب
 LOUFELEC GROUPشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  230شارع
براهيم الروداني الطابق  02رقم
 11املعارف  20370 -الدارالبيضاء
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.270197
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبدالصمد
لوطفي  1.200حصة اجتماعية من
أصل  4.800حصة لفائدة السيد
(ة) محمد لوطفي بتاريخ  21شتنبر
.2022

21361

تم اإليداع القانوني باملحكمة أحمد الكنتور  46202 -اليوسفية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
املغرب.
أكتوبر  2022تحت رقم .842594
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
946I
.2637
SABAH INFO YOUSSOUFIA
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
DOUTIF TRANS
املؤرخ في  27ماي  2022تم تعيين
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مسير جديد للشركة السيد(ة) بندوا 
تفويت حصص
امحمد كمسيرآخر
SABAH INFO YOUSSOUFIA
تبعا لقبول استقالة املسير.
الرقم  1العمارة  91الحي الحسني
تم اإليداع القانوني باملحكمة
منطقة األنشطة االقتصادية ،
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 27
 ،46300اليوسفية املغرب
يونيو  2022تحت رقم .161
 DOUTIF TRANSشركة ذات
948I
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 01
AIT RAZOUK MOULOUD
السويقة القديمة مركزسيدي
STE CONRAD CENTRE
أحمد الكنتور  46202 -اليوسفية
DE LANGUE ET
املغرب.
DE FORMATION
تفويت حصص
PROFESSIONNELLE SARL
رقم التقييد في السجل التجاري
AU
.2637
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
املؤرخ في  27ماي  2022تمت
حل شركة
املصادقة على :
AIT RAZOUK MOULOUD
تفويت السيد (ة) عبد الغني
N 14 2 EME ETAGE AV
عاطف  500حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد (ة) YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
امحمد بندوا بتاريخ  27ماي MASSOUDA SEFROU ، 31000، .2022
SEFROU Maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
STE CONRAD CENTRE DE
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 27
LANGUE ET DE FORMATION
يونيو  2022تحت رقم .161
PROFESSIONNELLE SARL AU 947I
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
SABAH INFO YOUSSOUFIA
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
DOUTIF TRANS
يعقوب املنصور رقم  528صفرو -
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 31000صفرو املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
حل شركة
SABAH INFO YOUSSOUFIA
رقم التقييد في السجل التجاري
الرقم  1العمارة  91الحي الحسني
.2391
منطقة األنشطة االقتصادية ،
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
 ،46300اليوسفية املغرب
املؤرخ في  26شتنبر 2022
 DOUTIF TRANSشركة ذات
تقرر حل شركة ذات مسؤلية
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  01محدودة ذات الشريك الوحيد
STE CONRAD CENTRE DE
السويقة القديمة مركزسيدي
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LANGUE ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE SARL AU
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
يعقوب املنصور رقم  528صفرو
  31000صفرو املغرب نتيجة ل :عدم تحقيق الهدف االجتماعي.
و حدد مقر التصفية ب شارع
يعقوب املنصور رقم  528صفرو -
 31000صفرو املغرب.
و عين:
السيد(ة) ثورية العزيزي و
عنوانه(ا) حي القوادس امسيلة
بهاليل  31100صفرو املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بصفرو بتاريخ  17أكتوبر
 2022تحت رقم .326/2022
949I
CABINET BADREDDINE

STE YANEMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
 279أ مسيرة  1اقامة هني الشقة
رقم  ،0 ، 1مراكش املغرب
 STE YANEMAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن
في مكتب بدرالدين العربي في 279
حرف أ مسيرة  1اقامة هني الشقة
رقم  40000 - 1مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
130065
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19شتنبر  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 :
.YANEMA
غرض الشركة بإيجاز  - :النقل
السياحي
 نقل البضائع نقل االشخاص نيابة عنالشركة ونيابة عن أطراف ثالثة..
عنوان املقر االجتماعي  :موطن
في مكتب بدر الدين العربي في 279
حرف أ مسيرة  1اقامة هني الشقة
رقم  40000 - 1مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة STE YANEMA : 1.000
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نعيمة القباج عنوانه(ا)
تجزئة علي اوحماد رقم  1شارع االمير
موالي عبد اهللا  40000مراكش
املغرب.
السيد ياسين جالل منصور
عنوانه(ا)  1فيال القباج تجزئة اعلي
اوحماد شارع االمير موالي عبد اهللا
 40000مراكش املغرب.
السيد مريم جالل منصور
عنوانه(ا)  1فيال القباج تجزئة اعلي
اوحماد شارع االمير موالي عبد اهللا
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين جالل منصور
عنوانه(ا)  1فيال القباج تجزئة اعلي
اوحماد شارع االمير موالي عبد اهللا
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .140709
950I
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL
السيد حرموش عادل عنوانه(ا)
سوس فاكتوري ترانس
ايت باها  80000ايت باها املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
التجارية باكادير بتاريخ  21أكتوبر
 2022 TANWIR AUDIT ET CONSEILتحت رقم .118927
1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
951I
ZAITOUNE TIKIOUINE PRES
مكتب املحاسبة
DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
IAMYTH
80000، AGADIR MAROC
سوس فاكتوري ترانس شركة شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
مكتب املحاسبة
االول رقم  2عمارة  25تجرئة الريتون
شارع سيدي املنضري عمارة 11
تيكوين  80000 -اكاديراملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية الطابق  2رقم  ،93000 ، 4تطوان
املغرب
املحدودة
 IAMYTHشركة ذات مسؤلية
رقم التقييد في السجل التجاري :
محدودة ذات الشريك الوحيد
53285
وعنوان مقرها اإلجتماعي دار
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
بنقريش جماعة داربنقريش -
 23شتنبر  2022تم إعداد القانون
 93000تطوان املغرب
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تأسيس شركة ذات مسؤلية
املحدودة باملميزات التالية:
محدودة ذات الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
املسؤولية املحدودة.
31855
تسمية الشركة متبوعة عند
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :سوس  14يونيو  2022تم إعداد القانون
فاكتوري ترانس.
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
غرض الشركة بإيجاز  :نقل محدودة ذات الشريك الوحيد
املستخدمين لجساب الغير.
باملميزات التالية:
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
شكل الشركة  :شركة ذات
االول رقم  2عمارة  25تجرئة الريتون مسؤلية محدودة ذات الشريك
تيكوين  80000 -اكاديراملغرب.
الوحيد.
املدة التي تأسست من أجلها
تسمية الشركة متبوعة عند
الشركة  99 :سنة.
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مبلغ رأسمال الشركة.IAMYTH 100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
السيد حرموش عادل  1.000 :االلعاب عبراالنترنيت.
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
عنوان املقر االجتماعي  :دار
األسماء الشخصية والعائلية بنقريش جماعة دار بنقريش -
وصفات ومواطن الشركاء :
 93000تطوان املغرب.
السيد حرموش عادل عنوانه(ا)
املدة التي تأسست من أجلها
ايت باها  80000ايت باها املغرب.
الشركة  99 :سنة.
األسماء الشخصية والعائلية
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
ومواطن مسيري الشركة:
درهم ،مقسم كالتالي:
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األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نزر الحماض عنوانه(ا)
جماعة دار بنقريش  93000تطوان
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نزر الحماض عنوانه(ا)
جماعة دار بنقريش  93000تطوان
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  30يونيو
 2022تحت رقم .1502
952I
موثق

«STE RIO SAKANE» SARL
شركة «ريو سكن»ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

موثق
 448شارع محمد الخامس وزنقة
الون اقامة صوفيا الثانية الطابق
الرابع رقم  11البيضاء ،20300 ،
الدارالبيضاء املغرب
« STE RIO SAKANE» SARLشركة
«ريو سكن»ش.م.م شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بالدار
البيضاء زاوية شارع محمد مكوار
والطريق الساحلية عين السبع -
 20500الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.431869
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد بيض
 40.000حصة اجتماعية من أصل
 40.000حصة لفائدة السيد (ة)
فيصل الزيتوني بتاريخ  08شتنبر
.2022

الجريدة الرسمية

تم اإليداع القانوني باملحكمة
تفويت السيد (ة) محمد بيض
 13.333حصة اجتماعية من أصل التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
 40.000حصة لفائدة السيد (ة) نور أكتوبر  2022تحت رقم .842060
الزيتوني بتاريخ  08شتنبر .2022
954I
تفويت السيد (ة) محمد بيض
موثق
 13.334حصة اجتماعية من أصل
 40.000حصة لفائدة السيد (ة) «STE MALL ZELLIJ» SARL
شركة «مول الزليج»ش.م.م
فيصل الزيتوني بتاريخ  08شتنبر
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.2022
توسيع نشاط الشركة
تفويت السيد (ة) محمد بيض
موثق
 13.333حصة اجتماعية من أصل
 448شارع محمد الخامس وزنقة
 40.000حصة لفائدة السيد (ة)
سارة الزيتوني بتاريخ  08شتنبر الون اقامة صوفيا الثانية الطابق
الرابع رقم  11البيضاء ،20300 ،
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة الدارالبيضاء املغرب
«STE MALL ZELLIJ» SARL
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
شركة «مول الزليج»ش.م.م شركة
أكتوبر  2022تحت رقم .842060
 953Iذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي بالدار
موثق
البيضاء الرقم  ,11شارع عزيز بالل,
« STE RIO SAKANE» SARLالطابق الخامس  ,املعاريف 20500 -
شركة «ريو سكن»ش.م.م
الدارالبيضاء املغرب.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
موثق
.322131
 448شارع محمد الخامس وزنقة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
الون اقامة صوفيا الثانية الطابق املؤرخ في  02شتنبر  2022تمت
الرابع رقم  11البيضاء  ،20300 ،إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الدارالبيضاء املغرب
الشركة الحالي :
« STE RIO SAKANE» SARLشركة
أدوات مكتبية قرطاسية.
«ريو سكن»ش.م.م شركة ذات
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املسؤولية املحدودة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار
أكتوبر  2022تحت رقم .842057
البيضاء زاوية شارع محمد مكوار
955I
والطريق الساحلية عين السبع -
ADYEL & ASSOCIES
 20500الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
AMBRUESO
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة
.431869
ADYEL & ASSOCIES
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08شتنبر  2022تم تعيين  43مكرر ب عين تاوجتات ،20000 ،
الدارالبيضاء املغرب
مسير جديد للشركة السيد(ة)
 AMBRUESOشركة ذات املسؤولية
الزيتوني فيصل كمسيروحيد
املحدودة
تبعا لقبول استقالة املسير.

21363

وعنوان مقرها اإلجتماعي  62شارع
مسك الليل حي الراحة 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.232997
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
الصدوقي سليمان علي كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
أكتوبر  2022تحت رقم .841242
956I
ADYEL & ASSOCIES

AMBRUESO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

ADYEL & ASSOCIES
 43مكرر ب عين تاوجتات ،20000 ،
الدارالبيضاء املغرب
 AMBRUESOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي  62شارع
مسك الليل حي الراحة 20000 -
الدارالبيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.232997
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04يوليوز  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13
أكتوبر  2022تحت رقم .841242
957I

الجريدة الرسمية

21364
ste controle balance sarl

STE BOUAZI DE TD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ste controle balance sarl
appt 3 immb 1031. lot riad al
ismailia marjane 1. meknes
meknes، 50000، MEKNES
maroc
 STE BOUAZI DE TDشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :مرجان 2
رقم  50000 - 1983مكناس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.31081
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10ماي  2022تقرر حل
 STE BOUAZI DE TDشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 60.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي مرجان  2رقم - 1983
 50000مكناس املغرب نتيجة لتأثير
جائحة كوفيد على نشاط الشركة و
املنافسة في القطاع.
و عين:
ي
السيد(ة) عبدالواحد بوعز و
عنوانه(ا) 1983مرجان 50000 2
مكناس املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  04يوليوز  2022وفي مرجان 2
رقم  50000 - 1983مكناس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .1050
958I
LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

CUSTOMS GLOBAL
CONSULTING CGC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR
ANGLE RUE MOZART, BD

ANFA, RESIDENCE pETIT
PARADIS, 7EME ETAGE ،
20330، CASABLANCA MAROC
CUSTOMS GLOBAL
 CONSULTING CGCشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع
زنقة موزارو شارع آنفا إقامة لوبتي
بارادي طابق  20330 - 7الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
559721
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
CUSTOMS
GLOBAL
:
.CONSULTING CGC
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات اإلدارية استشارات
التجارة الدولية ،استشارات التجارة
الدولية.
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 الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا ادريش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا ادريش عنوانه(ا)
 23زنقة احمد املقري شقة  12طابق
 4راسين البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا ادريش عنوانه(ا)
 23زنقة احمد املقري شقة  12طابق
 4راسين البيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أكتوبر  2022تحت رقم .843130
959I
املغتي سعيدة

ارفنيطرا املغرب

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

املغتي سعيدة
 17زنقة شنكيط شقة  4ص.ب
 261الراشدية  ،52000 ،الراشدية
املغرب
ارفنيطرا املغرب شركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
الكرايرفزنا عرب الصباح 52350 -
الجرف املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2735
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ارفنيطرا املغرب مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي قصر الكراير فزنا عرب
الصباح  52350 -الجرف املغرب
نتيجة ل  :لم تزاول اي نشاط مند
تاسيسها.
و حدد مقر التصفية ب قصر
الكراير فزنا عرب الصباح 52350 -
الجرف املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الكريم كرومي و
عنوانه(ا) قصر الكراير فزنا عرب
الصباح  52350الجرف 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 31
أكتوبر  2022تحت رقم .875/2022
960I
املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

TRANSPORT OURILA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

املستامنة الشرقية لتقنيات
املحاسبة
شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم
 18مكرر الطابق الثاني رقم ، 7
 ،60000وجدة املغرب
 TRANSPORT OURILAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 105 :
شارع مكة املكرمة حي بدير63050 -
أحفيراملغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.3729
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07أكتوبر  2022تقرر حل
 TRANSPORT OURILAشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  105شارع مكة املكرمة حي
بدير  63050 -أحفير املغرب نتيجة
ألزمة القطاع.
و عين:
السيد(ة) محمد الصالحي و
عنوانه(ا) دوار لعراعرة بني خالد
 60000وجدة املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  07أكتوبر  2022وفي 105
شارع مكة املكرمة حي بدير 63300 -
أحفيراملغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببركان بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .572/2022
961I
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سفيد

SOCIETE COMPAGNIE D
ETUDES ENVIRONNEMENT
GEOTECHNIQUE
GEOPHYSIQUE ET GENIE
CIVIL CEE3G
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

سفيد
N 2 RUE ALEXANDRIA NAPPT
N 2 VN MEKNES ، 50000،
 MEKNESاملغرب
SOCIETE COMPAGNIE D
ETUDES ENVIRONNEMENT
GEOTECHNIQUE
GEOPHYSIQUE ET GENIE
 CIVIL CEE3Gشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
العباسين شقة  2عمارة 11شارع
محمد  6ريزانا  50000 -مكناس
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.46023
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31يوليوز  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«اقامة العباسين شقة  2عمارة
11شارع محمد  6ريزانا 50000 -
مكناس املغرب» إلى «تجزئة الكرامة
طابق  3جماعة ايت والل 50000 -
مكناس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .3793
962I
سيكما جيستيون

STE SMARA MINE
TRAVAUX SARL A U

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيكما جيستيون

الجريدة الرسمية

شارع محمد الخامس ممرتمكروت
رقم  1ورزازات ،45000 ،ورزازات
املغزب
STE SMARA MINE TRAVAUX
 SARL A Uشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
املحمدي رقم  578ورزازات 45000 -
ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
12157
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
SMARA MINE TRAVAUX SARL
.A U
غرض الشركة بإيجاز  :اشغال
املناجم
 األعمال املتنوعة والبناء املسح وحفراآلبار.عنوان املقر االجتماعي  :حي
املحمدي رقم  578ورزازات 45000 -
ورزازات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد املستقيم 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد املستقيم عنوانه(ا)
حي املحمدي رقم  578ورزازات
 45000ورزازات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

21365

السيد محمد املستقيم عنوانه(ا)
حي املحمدي رقم  578ورزازات
 45000ورزازات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .-
963I
westartup

INDEED FOOD TRADING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فدوى بوعودة 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فدوى بوعودة عنوانه(ا)
رقم  26زنقة ابو املحاسن ط  2ش 7
الدار البيضاء  20250الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فدوى بوعودة عنوانه(ا)
رقم  26زنقة ابو املحاسن ط  2ش 7
الدار البيضاء  20250الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
مارس  2022تحت رقم .10423
964I

westartup
BOULEVARD MASSIRA RUE 6
OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT 3
CASABLANCA ANFA ، 20100،
CASABLANCA MAROC
 INDEED FOOD TRADINGشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
جيسطراكو
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6شارع
املسيرة الخضراء زنقة  6أكتوبر-
WSO
 20660الدارالبيضاء املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
جيسطراكو
حي العمارية ،حدائق القدس
536955
كاليفورنيا  ،511عمارة ،GH8
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10مارس  2022تم إعداد القانون الطابق  ،3رقم  24شارع القدس،
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية عين الشق ،20480 ،،الدارالبيضاء
املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
 WSOشركة ذات مسؤلية محدودة
باملميزات التالية:
ذات الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
بريما ،مكتب  105الطابق  ،3عمارة
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند  ،16زاوية شارع  11ينايرومصطفى
املعاني ،الدارالبيضاء 24000 -
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
الدارالبيضاء املغرب
.INDEED FOOD TRADING
تأسيس شركة ذات مسؤلية
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
محدودة ذات الشريك الوحيد
التجزئة في األكشاك والسوق.
عنوان املقر االجتماعي  6 :شارع رقم التقييد في السجل التجاري :
املسيرة الخضراء زنقة  6أكتوبر -
559845
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20660الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها  23شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
الشركة  99 :سنة.

الجريدة الرسمية

21366

محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها .WSO :
غرض الشركة بإيجاز  - :العمليات
املرافقة للشراء والخدمات.
 اإلستشارة فيما يخص الشراء. عمليات التصدير واإلستيراداملتعلقة بموضوع الشركة.
 وبصفة عامة جميع املعامالتالتجارية أو الصناعية أو املالية
املنقولة أو غير املنقولة ذات الصلة
املباشرة أو غير املباشرة بهدف
الشركة..
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
بريما ،مكتب  105الطابق  ،3عمارة
 ،16زاوية شارع  11يناير ومصطفى
املعاني ،الدارالبيضاء  24000 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ماتيو إتيين كلود أدريانسن
شريك وحيد  100 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ماتيو إتيين كلود أدريانسن
مزداد بتاريخ  09/11/1986عنوانه(ا)
رقم  ،1ممرلي ميرليط  60280بينفيل
فرنسا جوازسفررقم .21AD04897
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ماتيو إتيين كلود أدريانسن
عنوانه(ا) رقم  ،1ممر لي ميرليط
 60280بينفيل فرنسا جوازسفررقم
21AD04897
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  -تحت
رقم .-
965I
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SELECT CONSEIL

MARFID

OGIWEB

AFRICA NET ENERGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

تأسيس شركة

SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن عمارة 421الطابق
الرابع رقم ،20360 ، 16البيضاء
املغرب
 OGIWEBشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  03 :طريق
 DE PERSEEاقامة مخلص الطابق
 2الشقة  TANTONVILLE 6الدار
البيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.241807
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  06يوليوز  2021تقرر حل
 OGIWEBشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 03
طريق  DE PERSEEاقامة مخلص
الطابق  2الشقة TANTONVILLE 6
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب نتيجة لعدم قدرة الشركة
على االستتمارفي هذا املجال.
و عين:
السيد(ة) عبد العزيز بن حامد
و عنوانه(ا)  03طريق DE PERSEE
اقامة مخلص الطابق  2الشقة 6
 TANTONVILLEالدار البيضاء
 2000الدارالبيضاء املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  06يوليوز  2021وفي  03طريق
 DE PERSEEاقامة مخلص الطابق
 2الشقة  TANTONVILLE 6الدار
البيضاء  20000 -الدار البيضاء
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844094
966I

MARFID
IMM83 APPT 3 SKIKINA AV
HASSAN II ، 12000، TEMARA
MAROC
 AFRICA NET ENERGYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
ابراهيم الروداني عمارة رقم 56
شقة رقم  5املحيط الرباط 10115 -
الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
163651
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AFRICA NET ENERGY
غرض الشركة بإيجاز  - :نقل و
توزيع املحروقات.
 ادارة و تسيير محطة الخدماتالخاصة ببيع املحروقات.
 ادارة و تسيير مقهى و مطعممحطة الخدمات الخاصة ببيع
املحروقات.
 استيراد وتصديرجميع املنتجاتاملصرح لها بالسوق.
 شراء و بيع املواد و املنتجاتالخاصة بمحطة الخدمات لبيع
املحروقات..
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
ابراهيم الروداني عمارة رقم 56
شقة رقم  5املحيط الرباط 10115 -
الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.

مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد طويلع حميد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد االمراني عماد الدين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طويلع حميد عنوانه(ا)
بانوراما عمارة أش رقم  305شطر
 1سيدي البرنو�صي  20600البيضاء
املغرب.
السيد االمراني عماد الدين
عنوانه(ا) شارع جبل االطلس اقامة
جبل االطلس طابق  3رقم 93020 18
تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد طويلع حميد عنوانه(ا)
بانوراما عمارة أش رقم  305شطر
 1سيدي البرنو�صي  20600البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .129833
967I
Immofid

LEON PEINTURES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Immofid
Rue 123 n 3 groupe i olfa hay
hassani ، 20000، Casablanca
Casablanca
 LEON PEINTURESشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  96شارع
أنفا الطابق رقم  9الشقة رقم 91
إقامة الربيع أنفا  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.542687
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 LEON PEINTURESمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  96شارع أنفا الطابق رقم
 9الشقة رقم  91إقامة الربيع أنفا -
 20000الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :عدم إتفاق الشركاء.
و حدد مقر التصفية ب  96شارع
أنفا الطابق رقم  9الشقة رقم 91
إقامة الربيع أنفا  20000 -الدار
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) جليل سعدالي و
عنوانه(ا)  408حي كوزيمار ع س
 20000الدار البيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844095
968I

تفويت السيد (ة) CSB PRO
 STE 192حصة اجتماعية من أصل
 400حصة لفائدة السيد (ة) عائشة
هاروش بتاريخ  04يونيو .2015
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
دجنبر  2015تحت رقم .00589904
969I
ADVISORIS

NOVO NORDISK PHARMA
شركة املساهمة

تحويل املقراالجتماعي للشركة

ADVISORIS
Quartier des hôpitaux,
N°5 avenue des pléiades
résidence IMRANE RDC APPT
B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC
NOVO NORDISK PHARMA
شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 92
شارع أنفا الطابق الثالث 20370 -
الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.151355
CAGECO
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
NEW LIGHT SYSTEM
املؤرخ في  07شتنبر  2021تم تحويل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
تفويت حصص
« 92شارع أنفا الطابق الثالث -
CAGECO
 20370الدار البيضاء املغرب»  إلى
 29شارع محمد السادس عمارة ف« 2ركن شارع كوريند وشارع تيول -
الرقم  10الدارالبيضاء  20250 ،20500 ،الدارالبيضاء املغرب».
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 NEW LIGHT SYSTEMشركة ذات التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
املسؤولية املحدودة
أكتوبر  2022تحت رقم .843705
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12زنقة
970I
صبري بوجمعة الطابق االول رقم 6
  20100الدارالبيضاء املغرب.املركزالجهوي لالستثمارلجهة درعة تافياللت ملحقة
ورزازات
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
STE MAESS DE SPORT ET
.277537
LOISIRS SARL AU
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املؤرخ في  04يونيو  2015تمت
الشريك الوحيد
قفل التصفية
املصادقة على :

21367

املركزالجهوي لالستثمارلجهة درعة
تافياللت ملحقة ورزازات
شارع موالي رشيد عمارة دادس
الطابق االول ورزازات،45000 ،
ورزازات املغرب
STE MAESS DE SPORT ET
 LOISIRS SARL AUشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
السالم رقم  6بلوك 45000 - 57
ورزازات املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.11270
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تقرر
حل STE MAESS DE SPORT ET
 LOISIRS SARL AUشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
السالم رقم  6بلوك 45000 - 57
ورزازات املغرب نتيجة لعدم تحقيق
هدف الشركة.
و عين:
السيد(ة) خالد ايت بعلي و
عنوانه(ا) حي السالم رقم  6بلوك 57
 45000ورزازات املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  14أكتوبر  2022وفي حي
السالم رقم  6بلوك 45000 - 57
ورزازات املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  27نونبر
 2022تحت رقم .426
971I
GRADOLA

GRADOLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GRADOLA
 77زنقة محمد سميحة الطابق
 10شقة رقم  57الدارالبيضاء ،
 ،20090الدارالبيضاء املغرب

 GRADOLAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
محمد سميحة الطابق  10شقة رقم
 57الدار البيضاء  20090 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
560503
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GRADOLA
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري.
عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة
محمد سميحة الطابق  10شقة رقم
 57الدار البيضاء  20090 -الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد الصالحي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عزيزالصالحي  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد نور الدين الصالحي 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد الصالحي عنوانه(ا)
توسيع ملنصور  1زنقة  9رقم 42
البرنو�صي  20600الدار البيضاء
املغرب.
السيد عزيز الصالحي عنوانه(ا)
توسيع ملنصور  1مج  70زنقة  9رقم
 42البرنو�صي  20600الدار البيضاء
املغرب.
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السيد نور الدين الصالحي
عنوانه(ا) توسيع ملنصور  1مج 70
زنقة  9رقم  42البرنو�صي 20600
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد الصالحي عنوانه(ا)
توسيع ملنصور  1زنقة  9رقم 42
البرنو�صي  20600الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .843995
972I
CONCENTUS CONSEIL

ESPACE JADE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCENTUS CONSEIL
Lotissement Assakane Al ,20
Anik, Quartier El Omariya,
4ème étage Ain Chock ، 20000،
Casablanca Maroc
 ESPACE JADEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  147شارع
املقاومة اقامة افا الطابق الثاني رقم
 20000 - 22الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
560011
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ESPACE JADE
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى.

عنوان املقراالجتماعي  147 :شارع
املقاومة اقامة افا الطابق الثاني رقم
 20000 - 22الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بوحفيض 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوحفيض عنوانه(ا)
 42بلوك  34سيدي عتمان 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوحفيض عنوانه(ا)
 42بلوك  34سيدي عتمان 20000
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .843381
973I
L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

AJWAD PIECES AUTO

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
 AJWAD PIECES AUTOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم ،28
امام جويني لبيطا فاس 30000 -
فاس اململكة املغربية.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.19129
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11أكتوبر  2022تقرر حل
 AJWAD PIECES AUTOشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
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 400.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  ،28امام جويني
لبيطا فاس  30000 -فاس اململكة
املغربية نتيجة لعدم استأناف نشاط
الشركة.
و عين:
السيد(ة) سعاد الزعيم و
عنوانه(ا) زنقة  40رقم  75حي
السعادة فاس  30000فاس اململكة
املغربية كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  11أكتوبر  2022وفي رقم ،28
امام جويني لبيطا فاس 30000 -
فاس اململكة املغربية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .4332/022
974I
DOHR PROM

DOHR PROM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

DOHR PROM
 201شارع زرقطوني  ،20560 ،الدار
البيضاء املغرب
 DOHR PROMشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  201شارع
زرقطوني  20560 -الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.175585
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  28شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد DOHR PROM
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  201شارع زرقطوني
  20560الدارالبيضاء املغرب نتيجةل  :التوقف عن مزاولة النشاط.
وحدد مقرالتصفية ب  201شارع
زرقطوني  20560 -الدار البيضاء
املغرب.

و عين:
السيد(ة) يوسف الشريف
الكتاني و عنوانه(ا)  66محج الحبيب
�سي ناصر انفا  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
أكتوبر  2022تحت رقم .843686
975I
املغتي سعيدة

التائكي كنستركسيون
إعالن متعدد القرارات

املغتي سعيدة
 17زنقة شنكيط شقة  4ص.ب
 261الراشدية  ،52000 ،الراشدية
املغرب
التائكي كنستركسيون «شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :قصر
هبيبات ع ص زارفود 52200 -
ارفود املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.4063
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
رفع راسمال الشركة من 100000
درهم الى  800000درهم من خالل
الحساب الجاري الدائن لسنة 2021
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
خلق  7000حصة اجتماعية جديدة
قيمة كل حصة  100درهم
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :اضافة النشاط التجاري
التالي:الحراسة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
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بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
الحراسة
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
 8000حصة اجتماعية
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
راسمال الشركة  800000درهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .876/2022
976I
CAB ASSISTANCE

WARIT TEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CAB ASSISTANCE
ROUTE DE TETOUAN 76
RESIDENCE NABIL 1ER
ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
 WARIT TEXشركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي محمد
املردا�سي رقم  10الطابق الثاني
بالصاطورو  90000 -طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.107211
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 WARIT TEXمبلغ رأسمالها
 1.000.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي محمد املردا�سي رقم
 10الطابق الثاني بالصاطورو -
 90000طنجة املغرب نتيجة ل  :عدم
النجاح باملشروع..
و حدد مقرالتصفية ب حي محمد
املردا�سي رقم  10الطابق الثاني
بالصاطورو  90000 -طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) سعيد الوارث و
عنوانه(ا) طنجة البالية تجزئة البحر
االبيض املتوسط رقم 90000 685
طنجة 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  31أكتوبر
 2022تحت رقم .258944
977I
مركزالجبايات و املحاسبة

SOUSS EGG TRAY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

مركزالجبايات و املحاسبة
رقم  31الطابق الرابع عمارة امنار،
 ،86350انزكان املغرب
 SOUSS EGG TRAYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ب
رقم  226حي املسيرة ايت ملول -
 86150ايت ملول املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.21387
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«بلوك ب رقم  226حي املسيرة ايت
ملول  86150 -ايت ملول املغرب» 
إلى «محل التجاري رقم  106بلوك س
حي املسيرة ايت ملول  86150 -ايت
ملول املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .2157
978I
CAB ASSISTANCE

COCINAS Y REFORMAS
إعالن متعدد القرارات

CAB ASSISTANCE
ROUTE DE TETOUAN 76
RESIDENCE NABIL 1ER
ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

21369

« COCINAS Y REFORMASشركة باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة حق
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن
ذات املسؤولية املحدودة»
ب رقم  4أ  1الحزام حي الربيع -
وعنوان مقرها االجتماعي :اقامة
ماجوريل شارع بروفانس املحل رقم  14000القنيطرة املغرب للسيد(ة)
سعيد الهموش الحامل (ة) للبطاقة
 90000 - 76طنجة املغرب.
الوطنية رقم  JC344008ملدة  1سنة
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري :تبتدئ من  19أكتوبر  2022و تنتهي
في  19أكتوبر  2023مقابل مبلغ
.120257
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي شهري  5.000درهم.
املؤرخ في  14أكتوبر 2022
980I
تم اتخاذ القرارات التالية:
CABINET KHACHIM
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
M›LAF FISH
بيع جميع حصص السيد بولعيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مراد لفائدة السيد فهيم السكروحي.
تأسيس شركة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
CABINET KHACHIM
قبول استقالة السيدة اكرام اقريش
N°9 LOT MABROUKA BIR
ومنحها إبراء ذمة كاملة ونهائية خالل
RAMI ، 14000، KENITRA
فترة إدارتها وتعيين السيد فهيم
MAROC
السكروحي مسيرا للشركة وذلك ملدة
 M›LAF FISHشركة ذات املسؤولية
غيرمحدودة.
املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  938بئر
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي :الرامي الجنوبية  14000 -القنيطرة
املغرب
املساهمات
تأسيس شركة ذات املسؤولية
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
املحدودة
راس مال الشركة
بند رقم  :13الذي ينص على رقم التقييد في السجل التجاري :
67013
مايلي :التعيين
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
بند رقم  :16الذي ينص على
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
مايلي :االمضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
التجارية بطنجة بتاريخ  01نونبر املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
 2022تحت رقم .259003
 979Iاملسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
sofoget
اإلقتضاء بمختصر تسميتها M’LAF :
.FISH
مخبزة
ي
غرض الشركة بإيجاز  :تربية
عقد تسييرحرألصل تجار (األشخاص
الطبيعيون)
األسماك.
عقد تسييرحرألصل تجاري
عنوان املقر االجتماعي  938 :بئر
مخبزة
الرامي الجنوبية  14000 -القنيطرة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في املغرب.
 19أكتوبر  2022أعطى السيد(ة)
املدة التي تأسست من أجلها
عبد العزيز الحسوني الحامل (ة) الشركة  99 :سنة.
للبطاقة الوطنية رقم SH40991
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املسجل بالسجل التجاري  71548درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية
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السيدة منال فتح الشرافيح 600 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد أشرف النجاعي 400 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة منال فتح الشرافيح
عنوانه(ا) حي الليمون بلوك  05رقم
 14200 02سيدي سليمان املغرب.
السيد أشرف النجاعي عنوانه(ا)
سكن املركز التقني البلدي الحي
اإلداري  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة منال فتح الشرافيح
عنوانه(ا) حي الليمون بلوك  05رقم
 14200 02سيدي سليمان املغرب
السيد أشرف النجاعي عنوانه(ا)
سكن املركز التقني البلدي الحي
اإلداري  14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .92990
981I
AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

AUGUSTUS
DEVELOPPEMENT - SARLAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
RES FLORIDA RUE NEW
YOURK N° 32 ، 90010،
TANGER MAROC
AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
 - SARL-AUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
سمية اقامة شهرزاد  3الطابق
 5رقم  22النخيل  20370 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
340549

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 08دجنبر  2015تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
.- SARL-AU
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري .أشغال الخرسانة و تهيئة
التجزئات (الطرق.الواد الحار .املاء
الصالح للشرب.)...
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
سمية اقامة شهرزاد  3الطابق  5رقم
 22النخيل  20370 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد وديع مبروكي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وديع مبروكي عنوانه(ا)
تجزئة أوريكة رقم  35تاركة 40130
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد وديع مبروكي عنوانه(ا)
تجزئة أوريكة رقم  35تاركة 40130
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23
دجنبر  2015تحت رقم .26933
982I

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16
CAB ASSISTANCE

BNY AGRICULTURE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAB ASSISTANCE
ROUTE DE TETOUAN 76
RESIDENCE NABIL 1ER
ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC
 BNY AGRICULTUREشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي يعقوب
املنصور رقم  2الطابق الثاني رقم
 90000 - 4طنجة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.124115
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  13أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد الفشتالي
 500حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) طارق
الفشتالي بتاريخ  13أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .259006
983I
ste cofiguer sarl

STE MARZOUG EL
MILOUD
إعالن متعدد القرارات

ste cofiguer sarl
av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE MARZOUG EL MILOUD
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
الشويبرزنقة  10الرقم 35100 - 84
جرسيف املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري:
.1579
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  7تفويت الحصص:
الذي ينص على مايلي :تفويت السيد
مصطفى مرزوك  150حصة للسيد
امليلود مرزوك
قرار رقم  15تعيين مسير جديد:
الذي ينص على مايلي :تعيين السيد
امليلود مرزوك مسيرجديد للشركة
قرار رقم  1تحويل الشكل
القانوني للشركة :الذي ينص على
مايلي :تحويل الشركة من شركة
دات املسؤولية املحدودة الى شركة
املسؤولية املحدودة دات الشريك
الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
حصص الشريك
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :تعيين مسيرالشركة
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .1421/2022
984I
karama conseil

STE PRIMATO IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس
رقم  33الشقة رقم  1زنقة اسامة
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس،
 ،30000فاس املغرب
STE PRIMATO IMPORT
 EXPORTشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية
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وعنوان مقرها اإلجتماعي دواراوالد
يوسف اوالد الطيب فاس 30000 -
قاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
60877
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15أكتوبر  2019تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.PRIMATO IMPORT EXPORT
غرض الشركة بإيجاز  :املتاجرة -
التصديرو االستيراد.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار اوالد
يوسف اوالد الطيب فاس 30000 -
قاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الشاوي ايمان 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الشاوي ايمان عنوانه(ا)
دوار اوالد يوسف اوالد الطيب فاس
 30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الشاوي ايمان عنوانه(ا)
دوار اوالد يوسف اوالد الطيب فاس
 30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  31أكتوبر
 2019تحت رقم .3495/2019
985I

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

AUGUSTUS
DEVELOPPEMENT

AUGUSTUS
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
 81حي املحمدي تغاث فاس ،
 ،30090فاس املغرب
 augustus developpementشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي 5اقامة
هناء مكتب  7زنقة محمد عبدو -
 30000فاس.
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.52741
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2016تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد» إلى «شركة ذات املسؤولية
املحدودة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22ماي 2017
تحت رقم .1528/17
987I

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
 81حي املحمدي تغاث فاس ،
 ،30090فاس املغرب
AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5اقامة
هناء مكتب  7زنقة محمد عبدو -
 30000فاس املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.52741
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2016تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عمر األزرق
 250حصة اجتماعية من أصل 250
حصة لفائدة السيد (ة) وديع مبروكي
بتاريخ  20دجنبر .2016
تفويت السيد (ة) نورالدين
كسكاس  250حصة اجتماعية من
AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
أصل  250حصة لفائدة السيد (ة)
AUGUSTUS
وديع مبروكي بتاريخ  20دجنبر .2016
DEVELOPPEMENT
تفويت السيد (ة) خالد علمي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شنتوفي  250حصة اجتماعية من
تحويل املقراالجتماعي للشركة
أصل  250حصة لفائدة السيد (ة)
AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
وديع مبروكي بتاريخ  20دجنبر .2016
 81حي املحمدي تغاث فاس ،
تفويت السيد (ة) محمد بناني
 ،30090فاس املغرب
 250حصة اجتماعية من أصل 250
AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
حصة لفائدة السيد (ة) وديع مبروكي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بتاريخ  20دجنبر .2016
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية
تم اإليداع القانوني باملحكمة اقامة شهرزاد  3الطابق  5رقم 22
التجارية بفاس بتاريخ  22ماي  2017النخيل الدارالبيضاء  20370 -الدار
تحت رقم .1528/17
البيضاء املغرب.
986I
تحويل املقراالجتماعي للشركة

21371

رقم التقييد في السجل التجاري
.52741
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2016تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«زنقة سمية اقامة شهرزاد  3الطابق
 5رقم  22النخيل الدار البيضاء -
 20370الدار البيضاء املغرب»  إلى
« 5اقامة هناء مكتب  7زنقة محمد
عبدو ملعب الخيل فاس 30000 -
فاس املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22ماي 2017
تحت رقم .1528/17
988I
AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

AUGUSTUS
DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
 81حي املحمدي تغاث فاس ،
 ،30090فاس املغرب
AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5اقامة
هناء مكتب  7زنقة محمد عبدو
ملعب الخيل فاس  30000 -فاس
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.52741
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2016تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) علمي
شنتوفي خالد كمسيرآخر
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22ماي 2017
تحت رقم .1528/17
989I

الجريدة الرسمية

21372
AUGUSTUS DEVELOPPEMENT

AUGUSTUS
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
 81حي املحمدي تغاث فاس ،
 ،30090فاس املغرب
AUGUSTUS DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5اقامة
هناء مكتب  7زنقة محمد عبدو
ملعب الخيل فاس  30000 -فاس
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.52741
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20دجنبر  2016تم تعيين
مسيرجديد للشركة السيد(ة) األزرق
عمركمسيرآخر
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  22ماي 2017
تحت رقم .1528/17
990I
L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SOFASOUL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE
N°.5 RUE ABOU TAIB
ELMOUTANABI LOTS WALILI
AV DES F.A.R BUREAU N°.12
FES ، 30000، FES MAROC
 SOFASOULشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجررقم
 ،3سفلي تجزئة العمران حي الجديد
عين الشكاك صفرو 31000 -
صفرو اململكة املغربية.
تعيين مسيرجديد للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.1901
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  02نونبر التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  2022تحت رقم .1411
أكتوبر  2022تحت رقم .843246
992I
املؤرخ في  04أكتوبر  2022تم تعيين
993I
مسير جديد للشركة السيد(ة)
DRIEB
&
ASSOCIES
SABAH INFO YOUSSOUFIA
سليماني عمركمسيروحيد
SANAA
ET
LEIHT
تبعا لقبول استقالة املسير.
IMMO 4C
ذات
محدودة
مسؤلية
ذات
شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الوحيد
الشريك
االبتدائية بصفرو بتاريخ  24أكتوبر
تفويت حصص
حل شركة
 2022تحت رقم .586
SABAH INFO YOUSSOUFIA
DRIEB & ASSOCIES
991I
الرقم  1العمارة  91الحي الحسني
N° 62 BD DE LA RESISTANCE
منطقة األنشطة االقتصادية ،
IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
ste cofiguer sarl
 ،46300اليوسفية املغرب
20110، CASABLANCA MAROC STE GUERCIF COLOR LABO
 IMMO 4Cشركة ذات املسؤولية
 SANAA ET LEIHTشركة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
وفاة شريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 10
الوحيد(في طور التصفية)
ste cofiguer sarl
السويقة القديمة مركزسيدي
وعنوان مقرها اإلجتماعي أنفا33 ،
av guennad tayeb 1 etage n3
أحمد الكنتور  46202 -اليوسفية
زنقة بوان دو جور عمارة رقم - - 9
guercif ، 35100، guercif maroc
املغرب.
الدارالبيضاء املغرب.
STE GUERCIF COLOR LABO
تفويت حصص
حل شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
رقم التقييد في السجل التجاري
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
.2317
.477645
محمد الخامس قسارية فيلبس -
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 35100جرسيف املغرب.
املؤرخ في  09مارس  2021تقرر املؤرخ في  22أكتوبر  2022تمت
وفاة شريك
حل شركة ذات مسؤلية محدودة املصادقة على :
رقم التقييد في السجل التجاري
ذات الشريك الوحيد SANAA ET
تفويت السيد (ة) ابراهيم مندوبي
.123
 LEIHTمبلغ رأسمالها  250 10.000,00حصة اجتماعية من أصل
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12شتنبر  2022تم اإلعالم درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي أنفا 1.000 ،حصة لفائدة السيد (ة) حمزة
بوفاة الشريك رشيد قساد و توزيع  33زنقة بوان دو جور عمارة رقم مندوبي بتاريخ  26أكتوبر .2022
 - - 9الدار البيضاء املغرب نتيجة ل
ً
تفويت السيد (ة) مصطفى
حصصه على الورثة تبعا لرسم  :استحالة استمرار تحقيق الهدف
مندوبي  250حصة اجتماعية من
اإلراثة املؤرخ في  14دجنبر  2021اإلجتماعي للشركة..
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
بالشكل األتي :
و حدد مقر التصفية ب أنفا33 ،
(ة) حمزة مندوبي بتاريخ  26أكتوبر
السيد(ة) نورالدين قساد  500 ،زنقة بوان دو جور عمارة رقم - - 9
.2022
حصة.
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت السيد (ة) عبد الصمد
السيد(ة) كريم قساد 125 ،
و عين:
السيد(ة) سناء ملباركي القادري مندوبي  250حصة اجتماعية من
حصة.
السيد(ة) منيرقساد  125 ،حصة .و عنوانه(ا) إقامة كاليفورنيا كاردن أصل  1.000حصة لفائدة السيد
السيد(ة) يعكوب قساد  125 ،رقم  26كاليفورنيا  -الدار البيضاء (ة) حمزة مندوبي بتاريخ  26أكتوبر
.2022
حصة.
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد(ة) رقية مبروك 21 ،
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل االبتدائية باليوسفية بتاريخ  01نونبر
حصة.
السيد(ة) رجاء لعوج  104 ،املخابرة و محل تبليغ العقود و  2022تحت رقم .281
994I
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
حصة.

الجريدة الرسمية
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

IMMO 4C

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم  1العمارة  91الحي الحسني
منطقة األنشطة االقتصادية ،
 ،46300اليوسفية املغرب
 IMMO 4Cشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 10
السويقة القديمة مركزسيدي
احمد الكنتور  46300 -اليوسفية
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2317
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  22أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
مندوبي حمزة كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باليوسفية بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .281
995I

الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باليوسفية بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .281
996I
SABAH INFO YOUSSOUFIA

ORTHO YOUSS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مراد مفتاح  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مراد مفتاح عنوانه(ا) حي
السمارة زنقة تادلة رقم46300 29
اليوسفية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مراد مفتاح عنوانه(ا) حي
السمارة زنقة تادلة رقم46300 29
اليوسفية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باليوسفية بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .280
997I

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم  1العمارة  91الحي الحسني
منطقة األنشطة االقتصادية ،
 ،46300اليوسفية املغرب
 ORTHO YOUSSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
SELECT CONSEIL
 31زنقة تادلة حي السمارة 46300 -
PRESTIGE MARRAKECH
اليوسفية املغرب
DEVELEPMENT
تأسيس شركة ذات مسؤلية
إعالن متعدد القرارات
محدودة ذات الشريك الوحيد
SELECT CONSEIL
رقم التقييد في السجل التجاري :
شارع عبد املومن عمارة 421الطابق
3511
SABAH INFO YOUSSOUFIA
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في الرابع رقم ،20360 ، 16البيضاء
IMMO 4C
املغرب
 22أكتوبر  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
PRESTIGE MARRAKECH
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
تحويل الشكل القانوني للشركة
« DEVELEPMENTشركة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
SABAH INFO YOUSSOUFIA
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
باملميزات التالية:
الرقم  1العمارة  91الحي الحسني
الوحيد»
شكل الشركة  :شركة ذات
منطقة األنشطة االقتصادية ،
وعنوان مقرها االجتماعي :انوال
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 ،46300اليوسفية املغرب
شارع عبداملومن مكتب رقم 39
الوحيد.
 IMMO 4Cشركة ذات املسؤولية
الدارالبيضاء  416انوال شارع
تسمية الشركة متبوعة عند
املحدودة
عبداملومن مكتب رقم  39الدار
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
البيضاء  20000 -الدارالبيضاء
و عنوان مقرها االجتماعي محل رقم .ORTHO YOUSS
 10السويقة القديمة مركزسيدي
املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنشاءات
«إعالن متعدد القرارات»
أحمد الكنتور  46202 -اليوسفية .املعدنية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
تحويل الشكل القانوني للشركة
تصنيع املواد املعدنية
ي
رقم التقييد في السجل التجار
.388169
التجارة.
.2317
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي  31زنقة تادلة حي السمارة  46300 -املؤرخ في  13أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
املؤرخ في  22أكتوبر  2022تم تحويل اليوسفية املغرب.

21373

قرار رقم  : 1الذي ينص على
مايلي :رفع من راسمال الشركة بمبلغ
قدره  8.574.237,59لتحويله الى
16.574.237,59
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :خفض راس املال الشركة
بمبلغ قدره  8.574.237,59لتحويله
الى8.000.000,00
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  : 7 - 6الذي ينص على
مايلي :رفع راسمال الشركة مبلغ
قدره  8.574.237,59درهم لتحويله
الى  16.574.237,59درهم باجراء
مقاصة مع ديون الشركة املحددة
املقدارواملستحقة
بند رقم  : 7 - 6الذي ينص على
مايلي :خفض راس املال الشركة
بمبلغ قدره  8.574.237,59لتحويله
الى8.000.000,00
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844151
998I
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SOUKEN TRANSACTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 SOUKEN TRANSACTIONشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
129759
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بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 20شتنبر  2022تم إعداد القانون SOUKEN CONSTRUCTION
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOUKEN TRANSACTION
غرض الشركة بإيجاز  :وسيط
عقاري
شراء وبيع املباني أو غيرها من
العمليات العقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمرالصلبي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر الصلبي عنوانه(ا)
قاقمة االندلس رقم  19شارع بن
تومرت  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر الصلبي عنوانه(ا)
قاقمة االندلس رقم  19شارع بن
تومرت  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  14أكتوبر
 2022تحت رقم .140366
999I

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
SOUKEN CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
129883
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SOUKEN CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز  :أعمال
البناء و أعمال متنوعة.
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمرالصلبي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد عمر الصلبي عنوانه(ا)
اقامة االندلس  3رقم  19شارع ابن التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .258769
تومرت  40000مراكش املغرب.
1001I
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
ste cofiguer sarl
السيد عمر الصلبي عنوانه(ا)
STE GOUMACHE CO
اقامة االندلس  3رقم  19شارع ابن
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تومرت  40000مراكش املغرب
خطإ
استدراك ٍ
تم اإليداع القانوني باملحكمة
خطإ وقع بالجريدة
استدراك ٍ
التجارية بمراكش بتاريخ  19أكتوبر
الرسمية
 2022تحت رقم .140509
ste cofiguer sarl
av guennad tayeb 1 etage n3 1000I
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TANG MASSAGE THAI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة
البردعي عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 TANG MASSAGE THAIشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقي
شارع عمر بن عبد العزيز و زنقة ابن
عجروم اقامة FLAMANT ROSE -
 90000طنجة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18غشت  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) Brigitte
FICHERA ép. LOUDET 1.875
حصة اجتماعية من أصل 15.000
حصة لفائدة السيد (ة) Claire
 Marie Chantal LOUDETبتاريخ
 18غشت .2022
تفويت السيد (ة) Rémi
 LOUDET 1.875حصة اجتماعية
من أصل  15.000حصة لفائدة
السيد (ة) Claire Marie Chantal
 LOUDETبتاريخ  18غشت .2022

guercif ، 35100، guercif maroc
 STE GOUMACHE COشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32
زنقة بني مرين  35100 -جرسيف
املغرب.
خطإ وقع بالجريدة
إستدراك
ٍ
الرسمية عدد  5731بتاريخ 31
غشت .2022
بدال من  :تفويت الحصص:
 تفويت السيد كماش  100حصةللسيدة كماش فاطمة
 تفويت السيد يحي كماش 100حصة للسيدة كماش فاطمة
مجموع الحصص املفوة 200
حصة
يقرأ  :تفويت الحصص:
 تفويت السيد كماش 10حصصللسيدة كماش فاطمة
 تفويت السيد يحي كماش10حصص للسيدة كماش فاطمة
مجموع الحصص املفوة 20
حصة
الباقي بدون تغيير.
1002I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AC ENTERTAINMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب

الجريدة الرسمية
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 AC ENTERTAINMENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 40000مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
130255
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AC :
.ENTERTAINMENT
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة إدارة
فنية  /استيراد  -تصدير وشراء وبيع
جميع أنواع األعمال الفنية أو الحرف
اليدوية أو غيرها  ،عبر اإلنترنت أو
ً
محليا في املغرب.
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 اني شوشانا =  800حصة
اجتماعية
السيد ادوالن جون باتيست
فرونسوا باكو استعمال باكو شوشانا
=  100حصة اجتماعية
السيدة اوريلي ان لور ماري
لوكوغن زوجة اعمار=  100حصة
اجتماعية
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء
السيدة اني شوشانا عنوانها
 68شارع دوالكروازت قصر الجزر
 06400كان فرنسا
السيد ادوالن جون باتيست
فرونسوا باكو استعمال باكو شوشانا
عنوانه  1621شارع دوبيبونصون
 06250موجان فرنسا

السيدة اوريلي ان لور ماري
لوكوغن زوجة اعمار عنوانها شارع
الكسندر  3منتزه الكسندرا ب2
 06400كان فرنسا
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اني شوشانا عنوانها
 68شارع دوالكروازت قصر الجزر
 06400كان فرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم 140928
1003I
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ROULE A KECH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 ROULE A KECHشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
129885
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ROULE A KECH

21375

غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
وإصالح الدراجات النارية والدراجات
النارية والرباعية.
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عماد علجة  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عماد علجة عنوانه(ا) 104
 RUE VI 91100 CORBEILفرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عماد علجة عنوانه(ا) 104
 RUE VI 91100 CORBEILفرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19أكتوبر
 2022تحت رقم .140510
1004I
BOUKHRIS &ASSOCIES

CLOUDFRET
شركة املساهمة

توسيع نشاط الشركة

CLOUDFRET
شركة مساهمة رأسمالها محدد في
 1.352.000درهم
مقرها االجتماعي 214 :شارع ابن
سينا حي الهناء  -الدارالبيضاء
السجل التجاري بالدارالبيضاء
عدد478243 :
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  28يونيو
 2022تقرر ما يلي:
 امتداد غرض الشركة إلىالنشاط التالي« :النقل املحلي والدولي
بوسائلها الخاصة وكذلك عن طريق
التأجير»؛
 تحيين البند  3من النظاماالسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء تحت عدد841261
بتاريخ  14أكتوبر.2022
ملخص قصد النشر
1005I
BOUKHRIS &ASSOCIES

CLOUDFRET
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

CLOUDFRET
شركة مساهمة رأسمالها محدد في
 1.352.000درهم
مقرها االجتماعي 214 :شارع ابن
سينا حي الهناء  -الدارالبيضاء
السجل التجاري بالدارالبيضاء
عدد478243 :
بمقت�ضى محضر الجمع العام
االستثنائي املنعقد بتاريخ  14يونيو
 2022تقرر ما يلي:
• الرفع في رأسمال الشركة
بمبلغ  62.000درهم عن طريق
تقديم حصص نقدية أو /
وإجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدار واملستحقة لرفعه
من مبلغ  1.290.000درهم إلى
1.352.000درهم ،بما في ذلك عالوة
إصداربمبلغ  3.631.595درهم؛
• تحيين البند  6من النظام
االسا�سي للشركة.
بمقت�ضى محضر مجلس االدارة
املنعقد بتاريخ  12أكتوبر 2022تقرر
ما يلي:
• معاينة اإلنجاز النهائي للرفع
من رأسمال الشركة بمبلغ 62.000
درهم عن طريق تقديم حصص
نقدية أو  /وإجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدار واملستحقة
لرفعه من مبلغ  1.290.000درهم إلى
 1.352.000درهم ،بما في ذلك عالوة
إصداربمبلغ  3.631.595درهم؛
• معاينة تحيين البند  6من
النظام االسا�سي للشركة.

الجريدة الرسمية

21376

تم اإليداع القانوني بالسجل
التجاري لدى املحكمة التجارية
بالدار البيضاء تحت عدد 841423
بتاريخ  14أكتوبر .2022
ملخص قصد النشر

1006I
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ZEBRA GEST

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 ZEBRA GESTشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  208الحي
الصناعي سيدي غانم رقم - 38
 40000مراكش املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) املعتصم باهلل
املعروف  81حصة اجتماعية من
أصل  100حصة لفائدة السيد (ة)
رانية املعتصم باهلل بتاريخ  07شتنبر
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .140981
1007I
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ZBRA GEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب

 ZBRA GESTشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  208الحي
الصناعي سيدي غانم رقم - 38
 40000مراكش املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .-
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  07شتنبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
املعتصم باهلل رانية كمسيروحيد
تبعا إلقالة مسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .140981
1008I
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

L’AUREN’AISSANCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 L’AUREN’AISSANCEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130169
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.L’AUREN’AISSANCE
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر أو
وسيط لالستيراد والتصدير
بائع..
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
STEPHANIE
السيدة
 WITTMER : 100حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد STEPHANIE WITTMER
عنوانه(ا) حدائق االطلس الشقة
ا 28كم  13طريق اوريكا 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة STEPHANIE WITTMER
عنوانه(ا) حدائق االطلس الشقة ا28
كم  13طريق اوريكا  40000مراكش
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .140817
1009I
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DJORA.K CONCEPT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 DJORA.K CONCEPTشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130241
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.DJORA.K CONCEPT
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
الديكور أو زخرفة الشقق  -مقاول
األعمال أو اإلنشاءات املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد KINZI DJORA SONIA
 : 100حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة KINZI DJORA SONIA
عنوانه(ا) IMPASSE DU 47
VERNOIS 71230 SAINT-VAILIER
فرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد KINZI DJORA SONIA
عنوانه(ا) IMPASSE DU 47
VERNOIS 71230 SAINT-VAILIER
فرنسا

الجريدة الرسمية
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  -تحت رقم
.1010I
MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BAGC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة البردعي
عمارة ب الشقة رقم  2الحي
الشتوي ،40000 ،مراكش املغرب
 BAGCشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130301
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها .BAGC :
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير
املمتلكات املؤتتة.
عنوان املقر االجتماعي  :ساحة
الحرية شارع موالي الحسن اقامة
البردعي رقم  02جيليز 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

السيد بدر ايت كموت 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر ايت كموت عنوانه(ا)
اقامة كوراي كولف سيتي بلوك 26
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر ايت كموت عنوانه(ا)
اقامة كوراي كولف سيتي بلوك 26
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  -تحت رقم
.1011I
MOORE CASABLANCA

كازا كو ليفينغ

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
ORIGIN OFFICE OASIS 78
BIS RUE DES PAPILLONS
EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC
كازا كو ليفينغ شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية
اقامة شهرزاد  3الطابق الخامس
رقم  22بامليي الدارالبيضاء 2000 -
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
560767
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 01نونبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :كازا كو
ليفينغ.
غرض الشركة بإيجاز  - :نشاط
العقارات واملعامالت التجارية ،
والتطويرالعقاري  ،والتقسيم الفرعي
 ،وإدارة اإليجارات  ،وإدارة املمتلكات
وجميع األنشطة املتعلقة بشكل
مباشر أو غير مباشر بهدف الشركة
املحدد على هذا النحو ؛
 اإلنشاء واالستحواذ واإلدارةالحرة لجميع املؤسسات التجارية
والوكاالت العقارية وغيرها  ،وتأجير
أو شراء جميع املباني التي يمكن
استخدامها بأي شكل من األشكال
لغرض الشركة ؛
 تقديم الخدمات للشركاتواإلدارات.
 استيراد وتصديرمواد البناء.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  :زنقة
سمية اقامة شهرزاد  3الطابق
الخامس رقم  22بامليي الدار البيضاء
  2000الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة هولدينغ انفيستيسمون
طارق  1.000 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة هولدينغ انفيستيسمون
طارق عنوانه(ا) مجموعة سهام شارع
 5رقم  23كاليفورنيا الدار البيضاء
 2000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

21377

السيد عبد هللا ياسين مفضل
عنوانه(ا)  27طريق مكة فيال هبي
كاليفورنيا الدارالبيضاء  2000الدار
البيضاء املغرب
ق
السيد طار مفضل عنوانه(ا)
 27طريق مكة فيال هبي كاليفورنيا
الدار البيضاء  2000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844593
1012I
fiduazizi

LOCAT-GEAR SUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمراملختارحي القدس شارع
عمراملختارحي القدس،7000 ،
العيون املغرب
 LOCAT-GEAR SUDشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة
الوحدة بلوك  Eرقم  789مدينة
الوحدة بلوك  Eرقم 70000 789
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
43445
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.LOCAT-GEAR SUD
غرض الشركة بإيجاز  :نقل السلع
للحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :مدينة
الوحدة بلوك  Eرقم  789مدينة
الوحدة بلوك  Eرقم 70000 789
العيون املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايوب اعالبو  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد يوسف باتراح  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ايوب اعالبو  500 :بقيمة
 100درهم.
السيد يوسف باتراح  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايوب اعالبوعنوانه(ا) زنقة
بيزان�سي شفة  8طابق  4عمارة بلفدير
 20000الدارالبيضاء املغرب.
السيد يوسف باتراح عنوانه(ا)
بلوك ف  7رقم  27حي الداخلة
 80000اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب اعالبو عنوانه(ا)
زنقة بيزان�سي شفة  8طابق  4عمارة
بلفدير  20000الدارالبيضاء املغرب
السيد يوسف باتراح عنوانه(ا)
بلوك ف  7رقم  27حي الداخلة
 80000اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  19أكتوبر
 2022تحت رقم .3089/2022
1013I
fiduazizi

FRIK ALUMINIUM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمراملختارحي القدس شارع
عمراملختارحي القدس،7000 ،
العيون املغرب
 FRIK ALUMINIUMشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة

االمل الشطرالثاني رقم  296تجزئة
االمل الشطرالثاني رقم 70000 296
العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
43483
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها FRIK :
.ALUMINIUM
غرض الشركة بإيجاز  :نجالرة
االملنيوم و جميع انواع النجارات.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
االمل الشطر الثاني رقم  296تجزئة
االمل الشطرالثاني رقم 70000 296
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد فريك 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد فريك  1000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد فريك عنوانه(ا) رقم
 189بلوك و مدينة الوحدة 70000
العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد فريك عنوانه(ا) رقم
 189بلوك و مدينة الوحدة 70000
العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .3115/2022
1014I
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أمزاور

TRAVATLA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

أمزاور
حي الفيجة رقم  09خنيفرة ،
 ،54000خنيفرة املغرب
 TRAVATLAشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  38زنقة
 12حي املسيرة الوسطى خنيفرة -
 54000خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
4629
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TRAVATLA
غرض الشركة بإيجاز  :مقاولة في
األشغال املختلفة مفاوضة.
عنوان املقر االجتماعي  38 :زنقة
 12حي املسيرة الوسطى خنيفرة -
 54000خنيفرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد سعيد إكر  900 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد إكري عنوانه(ا)
 129زنقة وجدة خنيفرة 54000
خنيفرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد إكري عنوانه(ا)
 129زنقو وجدة خنيفرة 54000
خنيفرة املغرب

تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .475
1015I
AMIATIS CONSEIL

MIAJA

إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬
مكتب ٬ 53طريق الرباط ٬عين
السبع  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
« MIAJAشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع أبو
العباس ،إقامة سعيدة ،بوركون - -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.112047
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي • :املوافقة على شركاء جدد في
الشركة - :السيد لطفي العلج الحامل
للبطاقة الوطنية رقم - .B694386
السيد عبد الحميد العلج الحامل
للبطاقة الوطنية رقم .BK48360
 السيد عبد العالي العلج الحاملللبطاقة الوطنية رقم .BE610491
 السيدة سامية العلج الحاملةللبطاقة الوطنية رقم - .BK46622
السيدة آسيا العلج الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم .BL40247
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي • :القبول و املوافقة على التبرع
بالحصص بين - :السيدة فاطمة
الزهراء لعلج ،الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم  ،B210937والتي
نقلت عن طريق التبرع  20حصة
إجتماعية لصالح ابنها السيد لطفي
العلج ،الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 ،B694386بموجب عقد عرفي- .
السيدة فاطمة الزهراء لعلج ،الحاملة
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للبطاقة الوطنية رقم ،B210937
والتي نقلت عن طريق التبرع 30
حصة إجتماعية لصالح ابنها السيد
عبد الحميد العلج ،الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم  ،BK48360بموجب
عقد عرفي - .السيدة فاطمة الزهراء
لعلج ،الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
 ، B210937والتي نقلت عن طريق
التبرع  20حصة إجتماعية لصالح
ابنها السيد عبد العالي العلج ،الحامل
للبطاقة الوطنية ، BE610491
بموجب عقد عرفي - .السيدة فاطمة
الزهراء لعلج ،الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم  ، B210937والتي
نقلت عن طريق التبرع  30حصة
إجتماعية لصالح ابنتها السيدة
سامية العلج ،الحاملة للبطاقة
الوطنية رقم  ،BK46622بموجب
عقد عرفي - .السيدة فاطمة الزهراء
لعلج ،الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
 ،B210937والتي نقلت عن طريق
التبرع  30حصة إجتماعية لصالح
ابنتها السيدة اسيا العلج ،الحاملة
للبطاقة الوطنية رقم ،BL40247
بموجب عقد عرفي.
قرار رقم  :03الذي ينص على
مايلي • :املوافقة على تحديت النظام
األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
املساهمات
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
الراسمال
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844143
1016I

املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :طريق
وادالو كلم  5.6تطوان 93000 -
تطوان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.4021
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تمت املوافقة على تفويت جميع
 7500حصة إجتماعية التي تمتلكها
السيدة بوثينة اجونن على شكل هبة
لفائدة السيد الوافي إزغوانن
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعديل كل من البند رقم  6والبند رقم
 7من القانون األسا�سي للشركة حيث
تتما�شى مع الوضع الجديد
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تحيين القانون األسا�سي للشركة مع
اعتماد نصوص جديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
أصبح رأسمال الشركة مقسم كالتالي:
السيد الوافي إزغوانن 1470000
درهم والسيد أيوب الصباح 30000
درهم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
أصبحت الحصص اإلجتماعية
مقسمة كالتالي  :السيد الوافي
إزغوانن  14700حصة من فئة 100
درهم والسيد أيوب الصباح 300
حصة من فئة  100درهم
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .2200
1017I

DECOPIN

marrakech externalisation

Rogesa

إعالن متعدد القرارات

Rogesa
Av Mohamed Ben Abderahman
n°18 ، 93000، Tètouan Maroc
« DECOPINشركة ذات املسؤولية

HBMM FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

marrakech externalisation
angle rue tarik ibn ziad &ibn

aicha résidence excel sior imm
18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc
 HBMM FOODشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجدولين
 6و  7شارع شيخ رابحي حي يوسف
بن تاشفين جليزمراكش 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
130317
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HBMM FOOD
غرض الشركة بإيجاز * :مطعم
بسعرثابت ،وجبات سريعة
*مطعم الوجبات الجاهزة
*تحقيق جميع الخدمات
التنظيمية من :األحداث ،
الندوات  ,املؤتمرات ,انشطة ,
األمسيات ,املرافقة ؛
*استيراد و تصدير.
*االستحواذ على حصة في أي
شركة لغرض مماثل
أو ذات الصلة؛
*وبشكل عام  ،جميع العمليات
التجارية ،
الصناعية واألوراق املالية
والعقارية واملالية وغيرها
األنشطة املساعدة أو ذات الصلة
املتعلقة مباشرة أو
بشكل غير مباشر إلى األشياء
املذكورة أعاله أو من املحتمل أن
تروج لـ
اإلنجاز والتطوير  ،وكذلك أي
مشاركة
مباشرة أو غير مباشرة  ،بأي شكل
من األشكال  ،في
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الشركات التي تسعى لتحقيق
أهداف مماثلة أو ذات صلة..
عنوان املقر االجتماعي  :مجدولين
 6و  7شارع شيخ رابحي حي يوسف
بن تاشفين جليز مراكش 40000 -
مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مهدي معالل  300 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد حمزة ابن وحود 700 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد مهدي معالل  300 :بقيمة
 100درهم.
السيد حمزة ابن وحود 700 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهدي معالل عنوانه(ا)
اقامة بريستيجيا كولف سيتي عمارة
 26الشقة  06مدخل عنبر مراكش
 40000مراكش املغرب.
السيد حمزة ابن وحود عنوانه(ا)
كولف سيتي عمارة  104الطابق 1
رقم  05املحاميد مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي معالل عنوانه(ا)
اقامة بريستيجيا كولف سيتي عمارة
 26الشقة  06مدخل عنبر مراكش
 40000مراكش املغرب
السيد حمزة ابن وحود عنوانه(ا)
كولف سيتي عمارة  104الطابق 1
رقم  05املحاميد مراكش 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .141003
1018I

الجريدة الرسمية
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VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

مارتراجيك

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION

CONSEILS
FIDUCIAIRE SARL AU
Imm I N°07 ÉTAGE 1 PERLE
DE L’ATLAS HIVERNAGE
GUELIZ MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
مارتراجيك شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دروة
االعمال شارع مسلم تجزئة بوكار
الطابق الثالت الشقة رقم  14باب
دوكالة مراكش  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130165
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
مارتراجيك.
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :دروة
االعمال شارع مسلم تجزئة بوكار
الطابق الثالت الشقة رقم  14باب
دوكالة مراكش  40000 -مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الكعوب محسن 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الكعوب محسن عنوانه(ا)
تجزئة الحي الصناعي رقم  6سبيع
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكعوب محسن عنوانه(ا)
تجزئة الحي الصناعي رقم  6سبيع
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .140815
1019I
BIG ACCOUNTING

OIMCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
ANGLE RUE TCHAIKOFSKY
ET SAYID KOTB RES JOUBA B
،90000 ،52/ENTRE SOL N 1
TANGER MAROC
 OIMCOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
تشيكوفسكي وسيد قطب عمارة
جوبا ب رقم  90000 - 1طنجة
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
131017
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22نونبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OIMCO
غرض الشركة بإيجاز  :إدارة
وتجارة العقارات.

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عنوان املقر االجتماعي  :زاوية
شارع تشيكوفسكي وسيد قطب
عمارة جوبا ب رقم  90000 - 1طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العساتي وديع  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد املساتي يوسف 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد العساتي وديع  500 :بقيمة
 100درهم.
السيد املساتي يوسف 500 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وديع العساتي عنوانه(ا)
س سان سريكو  28010مدريد
اسبانيا.
السيد يوسف املساتي عنوانه(ا)
حي كمبوريا العوامة  90000طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد وديع العساتي عنوانه(ا)
س سان سريكو  28010مدريد
اسبانيا
السيد يوسف املساتي عنوانه(ا)
حي كمبوريا العوامة  90000طنجة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  05أكتوبر
 2022تحت رقم .258019
1020I
املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

IDRI CALL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات
املحاسبة
شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم
 18مكرر الطابق الثاني رقم ، 7
 ،60000وجدة املغرب

 IDRI CALLشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  18زنقة
 22حي نكادي  60000 -وجدة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
40161
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها IDRI :
.CALL
غرض الشركة بإيجاز  :مركز
االتصاالت.
عنوان املقر االجتماعي  18 :زنقة
 22حي نكادي  60000 -وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد القاسمي ادريس 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد القاسمي ادريس 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد القاسمي ادريس عنوانه(ا)
 18زنقة  22حي نكادي  60000وجدة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد القاسمي ادريس عنوانه(ا)
 18زنقة  22حي نكادي  60000وجدة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .1700
1021I

الجريدة الرسمية
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MA GLOBAL CONSULTING

SYSTEMAIR MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

MA GLOBAL CONSULTING
 10زاوية شارع لندن و زنقة حجاج
ابن عرطة  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
 SYSTEMAIR MAROCشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،163
املنطقة الصناعية 28800 -
املحمدية املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.16691
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) لحلو
محمد عادل كمسيروحيد
تبعا لوفاة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .2162
1022I

قرار رقم  1تفويت الحصص:
الذي ينص على مايلي :فوتت السيدة
زينب القباج  100حصة لفائدة
السيد لحسن الوردي
قرار رقم  2استقالة املسير :الذي
ينص على مايلي :استقالة السيدة
زينب القباج من منصبها كمسيرة
للشركة
قرار رقم  3تعيين مسير جديد:
الذي ينص على مايلي :تم تعيين
السيد لحسن الوردي كمسير جديد
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
السيد لحسن الوردي كمالك ل100
حصة اجتماعية
بند رقم  :12الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد لحسن الوردي
كمسيرجديد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .259062
1023I
DRIEB & ASSOCIES

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

KELY SERVICES
إعالن متعدد القرارات

Z ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

GENIE MANAGEMENT
CONSULTING
DRIEB & ASSOCIES
 157شارع القدس ،تجزئة املجد،
N° 62 BD DE LA RESISTANCE
الطابق األول ،شقة رقم  6البريد IMMEUBLE CASA BUSINESS ، 64
 العوامة ،90000 ،طنجة املغرب 20110، CASABLANCA MAROC« KELY SERVICESشركة ذات
 Z ARCHITECTUREشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد»
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي:
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،18زنقة
،183شارع ولي العهد مكتب رقم 13
دو روكروي ،الطابق  3بلفدير- -
مركزانريا  - -طنجة املغرب.
الدارالبيضاء املغرب
«إعالن متعدد القرارات»
تأسيس شركة ذات مسؤلية
رقم التقييد في السجل التجاري:
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
.104147
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
560829
املؤرخ في  26شتنبر 2022
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 10ماي  2022تم إعداد القانون
تم اتخاذ القرارات التالية:
تأسيس شركة

األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Z :
.ARCHITECTURE
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج:
• أي خدمة ونصائح في مجال
الهندسة الداخلية  ،وتصميم
املساحات  ،والديكور الداخلي.
• تصميم األثاث والتجهيزات
حسب الطلب.
• شراء  ،إعادة بيع  ،استيراد
 ،تصدير  ،تجارة  ،توزيع األثاث
 ،ملحقات الديكور  ،العقارات ،
املفروشات  ،املرافق الصحية ،
األجهزة املنزلية  ،وبصفة عامة جميع
املواد الضرورية للبناء والتشطيب.
• التدريب والتوجيه وكتابة
املحتوى التحريري في مجال الديكور.
• جميع أعمال البناء لجميع املهن
الداخلية والخارجية :البناء  ،األعمال
اإلنشائية  ،التشطيبات الداخلية
والخارجية والهدم.
• الوساطة في االستثمار في قطاع
العقار.
• الشراء والبيع والوساطة في
قطاع العقار (عمارة  ،فيال  ،أرض
 ...،إلخ).
• متابعة األوراش.
• بناء النصب التذكارية في
الصفقات العمومية والخاصة.
وبصفة عامة  ،جميع العمليات
باإلنشاء ،اإلقتناء
املتعلقة
واستغالل جميع األصول التجارية
والصناعية ،وكذلك جميع املشاركات
املباشرة أو غير املباشرة تحت أي
شكل من األشكال في الشركات التي
تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات
صلة .وبشكل أعم  ،جميع املعامالت
التجارية أو املالية أو الصناعية أو
املنقولة أو غير املنقولة املتعلقة بهذه
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األشياء بشكل مباشرأو غيرمباشر..
عنوان املقر االجتماعي  ،18 :زنقة
دو روكروي ،الطابق  3بلفدير - -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زكرياء لحكيم 1.000 :
حصة بقيمة  100,00درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء لحكيم عنوانه(ا)
 .- - -األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء لحكيم عنوانه(ا)
---تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844608
1024I
شركة فيدابكو ش.م.م

FARIANA RECYCLAGE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 75
الطابق الثالت شقة رقم ، 8
 ،90080طنجة املغرب
 FARIANA RECYCLAGEشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارلخرب
سبت الزينات  90000 -طنجة
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.82465
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.400.000درهم»  أي من
« 100.000درهم»  إلى «1.500.000

الجريدة الرسمية
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درهم»  عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .259008
1025I
fiduciaire toudgha conseils

شركة سوبول اسالم ترنسبور
روتي

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire toudgha conseils
N° 274 AVENUE MOHAMED
V TINGHIR ، 45800، tinghir
tinghir
شركة سوبول اسالم ترنسبور روتي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
اميضرتنغيرتنغير 45800تنغير
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
4089
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
سوبول اسالم ترنسبور روتي.
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
اميضر تنغير تنغير  45800تنغير
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  :املغرب 99سنة.

مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابن الطالب فيصل :
 5.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد ابن الطالب فيصل 5000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابن الطالب فيصل
عنوانه(ا) دوار ايت علي اميضر تنغير
 45800تنغيراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابن الطالب فيصل
عنوانه(ا) دوار ايت علي اميضر تنغير
 45800تنغيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتنغير بتاريخ  27شتنبر
 2022تحت رقم .749
1026I
CABINET ASMER CONSULTING

AITA SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ASMER CONSULTING
شارع املسيرة الخضراء رقم 88
حي القدس الدريوش ،62253 ،
الدريوش املغرب
 AITA SERVICESشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
صالح الدين االيوبي حي القدس
الدريوش  62253 -الدريوش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
545
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AITA :
.SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
االموال.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
صالح الدين االيوبي حي القدس
الدريوش  62253 -الدريوش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد حكيم العيطا 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حكيم العيطا عنوانه(ا)
حي القدس الدريوش 62253
الدريوش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حكيم العيطا عنوانه(ا)
حي القدس الدريوش 62253
الدريوش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالدريوش بتاريخ 17
أكتوبر  2022تحت رقم .182
1027I
Cabinet LAMRINI HADI

STE LAHCEN DE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Cabinet LAMRINI HADI
,18شارع إبن سينا الناضور ،
 ،62000الناضور املغرب
STE LAHCEN DE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تاويمة
بوكعدة بوعرك  62023 -الناظور
املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري
.15071
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10دجنبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 STE LAHCEN DE TRAVAUXمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي تاويمة بوكعدة
بوعرك  62023 -الناظور املغرب
نتيجة ل  :ال �شيء.
و حدد مقر التصفية ب تاويمة
بوكعدة بوعرك  62023 -الناظور
املغرب.
و عين:
السيد(ة) لحسن ايت عي�سى و
عنوانه(ا) حي تاويمة شارع  11رقم
 62026 31الناظور 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  05يناير
 2021تحت رقم .39
1028I
FIDUSAL

STRATEGY AND RISK
CONSULTING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUSAL
1493وشارع طارق بن زياد حي
املغرب العربي تمارة  ،12030 ،تمارة
املغرب
STRATEGY AND RISK
 CONSULTINGشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6زنقة
ضاية عوى الطابق  4الشقة 16
أكدال  10000 -الرباط املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري
.121981
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01غشت  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد STRATEGY AND
 RISK CONSULTINGمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  6زنقة ضاية عوى الطابق
 4الشقة  16أكدال  10000 -الرباط
املغرب نتيجة ل  :عدم استمرارية
النشاط.
و حدد مقر التصفية ب  6زنقة
ضاية عوى الطابق  4الشقة 16
أكدال  10000 -الرباط املغرب.
و عين:
السيد(ة) عثيقة باالمام و
عنوانه(ا)  2زنقة تادلة فيال  2مابيال
 10000الرباط املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  6 :زنقة
ضاية عوى الطابق  4الشقة 16
أكدال الرباط
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  11أكتوبر
 2022تحت رقم .129472
1029I
CENTRE D’AFFAIRES CHORFI

IAZZA HOME SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRES CHORFI
 144زنقة محمد سميحة إقامة
جوهرة محمد سميحة الطابق
 6الرقم  35البيضاء ،20090 ،
CASABLANCA MAROC
 IAZZA HOME SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  144زنقة
محمد سميحة إقامة جوهرة محمد
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سميحة الطابق  6الرقم  35البيضاء
  20090الدارالبيضاء املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
561017
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها IAZZA :
.HOME SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  • :استيراد
وشراء وبيع الحقائب واالكسسوارات
واألقمشة.
• استيراد وتصدير جميع
املنتجات..
عنوان املقراالجتماعي  144 :زنقة
محمد سميحة إقامة جوهرة محمد
سميحة الطابق  6الرقم  35البيضاء
  20090الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد اعزى 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اعزى عنوانه(ا) رقم
 40تجزئة الكاربون  02الصخيرات
 12050الصخيرات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اعزى عنوانه(ا) رقم
 40تجزئة الكاربون  02الصخيرات
 12050الصخيرات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
نونبر  2022تحت رقم .844717
1030I

21383

etablissement darwinier
السيد املدني اخرازن عنوانه(ا)
TINEMLIL TRANS
حي السالم شارع اسلي رقم 11
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات الداخلة  73000الداخلة املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
ي
تأسيس شركة
ومواطن مسير الشركة:
etablissement darwinier
السيد املدني اخرازن عنوانه(ا)
 HAY EL MASSIRA 02 RUE SAKIAحي السالم شارع اسلي رقم 11
 EL HAMRA N° 20 DAKHLA ،الداخلة  73000الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
73000، dakhla maroc
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 10
 TINEMLIL TRANSشركة ذات
يونيو  2021تحت رقم .1226/2021
مسؤلية محدودة ذات الشريك
1031I
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة
ADVISORY PARTNERS
رقم  1568الداخلة 73000 -
HELMADEX
الداخلة املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الشريك الوحيد
محدودة ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
ADVISORY PARTNERS
18539
 165شارع عبد املؤمن حي
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املستشفيات بناية أ الطابق األول
 03يونيو  2021تم إعداد القانون
الدارالبيضاء  ،20160 ،الدار
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
البيضاء املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
 HELMADEXشركة ذات مسؤلية
باملميزات التالية:
محدودة ذات الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7زنقة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
سبتة اقامة رامي الطابق التاني
الوحيد.
مكتب رقم  8الدارالبيضاء 20100 -
تسمية الشركة متبوعة عند
الدارالبيضاء املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تأسيس شركة ذات مسؤلية
.TINEMLIL TRANS
محدودة ذات الشريك الوحيد
غرض الشركة بإيجاز  :نقل رقم التقييد في السجل التجاري :
البضائع لحساب الغير
558127
االستيراد والتصدير
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
التجارة العامة.
 20يونيو  2022تم إعداد القانون
عنوان املقر االجتماعي  :حي األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
النهضة رقم  1568الداخلة  73000 -محدودة ذات الشريك الوحيد
الداخلة املغرب.
باملميزات التالية:
املدة التي تأسست من أجلها
شكل الشركة  :شركة ذات
الشركة  99 :سنة.
مسؤلية محدودة ذات الشريك
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :الوحيد.
درهم ،مقسم كالتالي:
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد املدني اخرازن  1.000 :اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
.HELMADEX
األسماء الشخصية والعائلية
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
وتصديراملنتجات الغذائية.
وصفات ومواطن الشركاء :
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 تجارة االستيراد والتصديرلجميع منتجات الفاكهة.
 تجارة االستيراد والتصديرلجميع املنتجات الغذائية.
 تجارة االستيراد والتصديرلجميع املنتجات.
 وبشكل أعم  ،إنشاء أو حيازةأو تأجير أو إدارة أو تشغيل جميع
الصناديق واملؤسسات وجميع
العمليات أو براءات االختراع املتعلقة
بهذه األنشطة  ،وكذلك جميع
العمليات من أي نوع كان  ،والتي
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو
غير مباشر بهدف الشركة أو ألية
أغراض أخرى مماثلة أو ذات صلة ،
أو من املحتمل أن تسهل توسيعها أو
تطويرها..
عنوان املقر االجتماعي  7 :زنقة
سبتة اقامة رامي الطابق التاني
مكتب رقم  8الدار البيضاء 20100 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد هيلدر فرناندو سيموز
سيكيرا رودريغيز  100 :حصة بقيمة
 100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هيلدر فرناندو سيموز
سيكيرا رودريغيز عنوانه(ا) شارع
البروفيسور طبيب .جواكيم فونتس
 ،رقم 155 .أريل  2715-406املارجيم
دو بيسبو البرتغال 2715-406
املارجيم دو بيسبو البرتغال.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هيلدر فرناندو سيموز
سيكيرا رودريغيز عنوانه(ا) شارع
البروفيسور طبيب .جواكيم فونتس
 ،رقم 155 .أريل  2715-406املارجيم
دو بيسبو البرتغال 2715-406
املارجيم دو بيسبو البرتغال
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السيد بنشقرون لكريمي ياسين
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
عنوانه(ا) رقم  01بلوك  04اللويزات
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  :سهب الورد فاس  30100فاس
أكتوبر  2022تحت رقم .841033
املغرب
1032I
74393
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الهدى لالستشارة ش م م
 26أكتوبر  2022تم إعداد القانون التجارية بفاس بتاريخ  02نونبر
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية  2022تحت رقم .4494
CHARK BETON
1034I
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات املحدودة باملميزات التالية:
الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
توسيع نشاط الشركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم  71شقة  9شارع الزرقطوني
املدينة الجديدة فاس ،30000 ،
فاس املغرب
 CHARK BETONشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي دوار
طاللسة عين الشقف فاس 30000
فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.53375
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  26أكتوبر  2022تمت
إضافة األنشطة التالية إلى نشاط
الشركة الحالي :
ي
منعش عقار .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  02نونبر 2022
تحت رقم .4504/022
1033I
الهدى لالستشارة ش م م

BCK AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم  71شقة  9شارع الزرقطوني
املدينة الجديدة فاس ،30000 ،
فاس املغرب
 BCK AUTOشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 01
بلوك  04اللويزات سهب الورد فاس
 30100 -فاس املغرب

املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BCK :
.AUTO
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
و تصدير وكل مايتعلق بالهدف
االجتماعي..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 01
بلوك  04اللويزات سهب الورد فاس
  30100فاس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بنشقرون لكريمي عبد
الفتاح  500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد بنشقرون لكريمي ياسين
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنشقرون لكريمي عبد
الفتاح عنوانه(ا) رقم  01بلوك 04
اللويزات سهب الورد فاس 30100
فاس املغرب.
السيد بنشقرون لكريمي ياسين
عنوانه(ا) رقم  01بلوك  04اللويزات
سهب الورد فاس  30100فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنشقرون لكريمي عبد
الفتاح عنوانه(ا) رقم  01بلوك 04
اللويزات سهب الورد فاس 30100
فاس املغرب

STE JARY POUR LES PRODUITS

COSMETIQUES ET D’HYGIENS SARL

STE JARY POUR LES
PRODUITS COSMETIQUE
ET D›HYGIENS SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

STE JARY POUR LES PRODUITS
COSMETIQUES ET D›HYGIENS
SARL
الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م
ش.م.م  7زنقة العراق اقامة الصفا و
املروة الطابق االول رقم  17طنجة،
 ،90000طنجة املغرب
STE JARY POUR LES PRODUITS
COSMETIQUE ET D›HYGIENS
 SARLشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
كريمة  2زنقة جنوب افريقيا رقم 8
جهة اليسارطنجة  90000 -طنجة
املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.42549
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  16نونبر  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«تجزئة كريمة  2زنقة جنوب افريقيا
رقم  8جهة اليسار طنجة 90000 -
طنجة املغرب»  إلى «2مجمع ابراج
طنجة بلوك  2و  6رقم  36طنجة -
 90000طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  19أكتوبر
 2022تحت رقم .258500
1035I
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إئتمانية أڤونيرأونتربريز
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
PAPEL sarl au
املؤرخ في  12شتنبر  2022تمت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات املصادقة على :
الشريك الوحيد
تفويت السيد (ة) WORLE
تفويت حصص
ERICH
WALTER
1.400
إئتمانية أڤونيرأونتربريز
 ،٢١٤محج الحسن الثاني تيسير ، ١حصة اجتماعية من أصل 100
حصة لفائدة السيد (ة) ATIKA
 ،26100برشيد املغرب
 PAPEL sarl auشركة ذات مسؤلية  BENTALBAبتاريخ  12شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة التجارية باكادير بتاريخ  24أكتوبر
الحرية طابق  3شقة رقم - 6 -
 2022تحت رقم .4131
 20120الدارالبيضاء املغرب.
1037I
تفويت حصص
ي
التجار
رقم التقييد في السجل
afayad groupe
.356551
PARA JONQUILLE
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املؤرخ في  22شتنبر  2022تمت
الشريك الوحيد
املصادقة على :
تأسيس شركة
تفويت السيد (ة) يونس الزعيري
afayad groupe
 1.000حصة اجتماعية من أصل
Imm 26 av allal el fassi
 1.000حصة لفائدة السيد (ة) أيوب
bureau 30 etage 4 daoudiate
الزعيري بتاريخ  22شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة marrakech ، 0، MARRAKECH
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
MAROC
نونبر  2022تحت رقم .36335
 PARA JONQUILLEشركة ذات
1036I
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
fiduconsejo
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم
AQUABO ENERGIX
 01مستخرج من املنزل رقم 305
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الحوسنة ، 01محاميد مراكش -
تفويت حصص
 40000مراكش املغرب
fiduconsejo
تأسيس شركة ذات مسؤلية
av allal fassi res yasmina bloc
b1
n 3 wilaya tetouan ، 93000،
محدودة ذات الشريك الوحيد
tetouan maroc
رقم التقييد في السجل التجاري :
 AQUABO ENERGIXشركة ذات
118097
املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 12
وعنوان مقرها اإلجتماعي  BUREAUغشت  2021تم إعداد القانون
N° 8, 3EME ETAGE IMMEUBLE
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
N° 3263 HAY EL MOHAMMADI
محدودة ذات الشريك الوحيد
AGADIR - 80080 AGADIR
باملميزات التالية:
.MAROC
شكل الشركة  :شركة ذات
تفويت حصص
مسؤلية محدودة ذات الشريك
رقم التقييد في السجل التجاري
الوحيد.
.46911

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها PARA :
.JONQUILLE
غرض الشركة بإيجاز  • :شراء
وبيع وتسويق املستحضرات
الصيدالنية.
• تاجر األدوات واملنتجات واملواد
الطبية شبه الطبية.
• استخراج وإنتاج وتسويق
مستحضرات التجميل الطبيعية.
• وبصورة أعم  ،جميع املعامالت
التجارية أو الصناعية أو املالية أو
األوراق املالية أو العقارات املرتبطة
بشكل مباشر أو غير مباشر باألنشطة
االجتماعية التي من شأنها أن تعزز
نموها وتطورها.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
رقم  01مستخرج من املنزل رقم 305
الحوسنة ، 01محاميد مراكش -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ملياء خمونة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة ملياء خمونة 1000 :
بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ملياء خمونة عنوانه(ا)
رقم  305الحسنة  01محاميد
مراكش  40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ملياء خمونة عنوانه(ا)
رقم  305الحسنة  01محاميد
مراكش  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  -تحت رقم
.1038I

21385
FIDUCIAIRE OUARDIGHA

MARBILLA PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
N° 72 RUE IBN TACHFINE
BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC
 MARBILLA PROMOشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  61شارع
اللة يقوث زاوية مصطفى املعاني
املكتب رقم  39الطابق األول
الدارالبيضاء  7000 -الدارالبيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
560357
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MARBILLA PROMO
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي 61 :
شارع اللة يقوث زاوية مصطفى
املعاني املكتب رقم  39الطابق األول
الدارالبيضاء  7000 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ادريس جيدور  500 :حصة
بقيمة  50.000درهم للحصة.
السيد بوشعيب محسين 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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21386

السيد ادريس جيدور عنوانه(ا)
دوار الهواورة سيدي رحال الشاطئ
برشيد  26175برشيد املغرب.
السيد بوشعيب محسين
عنوانه(ا) تجزئة األزهر م س 23
ب عمارة  281شقة  18االلفة
الدارالبيضاء  20202الدارالبيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس جيدور عنوانه(ا)
دوار الهواورة سيدي رحال الشاطئ
برشيد  26175برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .843883
1039I
boss management accounting

FONESOCIETY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

غرض الشركة بإيجاز  :مركز
االتصال.
عنوان املقراالجتماعي  :شارع علي
الشعرة ،زنقة  06درب -ب -رقم 179
تطوان  93000 -تطوان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد غنام أيمن  500 :حصة
بقيمة  50.000درهم للحصة.
السيد توفيق أبرودي 500 :
حصة بقيمة  50.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد غنام أيمن عنوانه(ا) شارع
علي الشعرة ،زنقة  06درب -ب -رقم
 179تطوان  93000تطوان املغرب.
السيد توفيق أبرودي عنوانه(ا)
مركب رفييرا بيتش بلوك  3/1ط
 1شقة  12مرتيل  93150مرتيل
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد غنام أيمن عنوانه(ا) شارع
علي الشعرة ،زنقة  06درب -ب -رقم
 179تطوان  93000تطوان املغرب
السيد توفيق أبرودي عنوانه(ا)
مركب رفييرا بيتش بلوك  3/1ط 1
شقة  12مرتيل  93150مرتيل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .2140
1040I

boss management accounting
5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI
1ER ETAGE N°4 TETOUAN
MAROC ، 93000، tetouan
maroc
 FONESOCIETYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع علي
الشعرة ،زنقة  06درب -ب -رقم 179
تطوان  93000 -تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
ROOMLAND
32343
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
ROOMLAND
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
ROOMLAND
املحدودة باملميزات التالية:
شارع موالي إسماعيل ،إقامة
شكل الشركة  :شركة ذات
فولوبيليس ،بلوك  ، Cالطابق األول,
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند رقم  ،90060 ، 53طنجة املغرب
 ROOMLANDشركة ذات
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املسؤولية املحدودة
.FONESOCIETY
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السيد محمد بوزيد عنوانه(ا) حي
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي إسماعيل ،إقامة فولوبيليس ،األندلس م أ زنقة  15رقم 92150 99
بلوك  ، Cالطابق األول ,رقم  - 53القصرالكبيراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 90060طنجة املغرب
التجارية بطنجة بتاريخ  02نونبر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2022تحت رقم .12528
املحدودة
1041I
رقم التقييد في السجل التجاري :
131891
LABRASS MULTISERVICES SARL
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 26
STE LAAYOUNE LEADER
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
IMMOBILIERS ET TRAVAUX
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
DIVERS SARL AU
املحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
الشريك الوحيد
املسؤولية املحدودة.
تأسيس شركة
تسمية الشركة متبوعة عند LABRASS MULTISERVICES SARL
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :رقم  21شارع االميرموالي عبد هللا ،
.ROOMLAND
 ،70000العيون املغرب
غرض الشركة بإيجاز  :اإلستراد و
STE LAAYOUNE LEADER
التصدير ,تسويق وإنتاج األثاث.
IMMOBILIERS ET TRAVAUX
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
 DIVERS SARL AUشركة ذات
موالي إسماعيل ،إقامة فولوبيليس،
مسؤلية محدودة ذات الشريك
بلوك  ، Cالطابق األول ,رقم - 53
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الوكالة 1
 90060طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها بلوك د رقم  1605مدينة الوحدة
العيون 70000 - .العيون املغرب
الشركة  99 :سنة.
تأسيس شركة ذات مسؤلية
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
محدودة ذات الشريك الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمر أبي السرور  50 :رقم التقييد في السجل التجاري :
43627
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد محمد بوزيد  50 :حصة
 01نونبر  2022تم إعداد القانون
بقيمة  1.000درهم للحصة.
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
األسماء الشخصية والعائلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وصفات ومواطن الشركاء :
باملميزات التالية:
السيد عمر أبي السرور عنوانه(ا)
شكل الشركة  :شركة ذات
 71شارع باستور
 93100مونتروي مسؤلية محدودة ذات الشريك
فرنسا.
الوحيد.
السيد محمد بوزيد عنوانه(ا) حي
تسمية الشركة متبوعة عند
األندلس م أ زنقة  15رقم  92150 99اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
القصرالكبيراملغرب.
STE LAAYOUNE LEADER
األسماء الشخصية والعائلية IMMOBILIERS ET TRAVAUX
ومواطن مسيري الشركة:
.DIVERS SARL AU
السيد عمر أبي السرور عنوانه(ا)
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال
 71شارع باستور  93100مونتروي البناء والتشييد املتنوعة  -اعمال
الحفر ،السباكة ،البناء والصرف
فرنسا
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الصحي  -تركيب الطاقة الشمسية
 شراء و بيع جميع املعدات املتعلقةبالطاقة الشمسية  -التصدير
واالستيراد....
عنوان املقر االجتماعي  :الوكالة
 1بلوك د رقم  1605مدينة الوحدة
العيون 70000 - .العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد زهير  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد زهير  1.000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد زهير عنوانه(ا)
درب الحمام زنقة شاتيال اوالد تايمة
 83350اوالد تايمة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد زهير عنوانه(ا)
درب الحمام زنقة شاتيال اوالد تايمة
 83350اوالد تايمة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .3216
1042I

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.23171
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
SPARTEL ENGINEERING SARL
مبلغ رأسمالها  570.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الحرة بطنجة تجزئة رقم  26ب
عمارة د  ,1الطابق الثاني مكتب رقم
 90100 - 5طنجة املغرب نتيجة ل :
التصفية النهائية للشركة و تشطيب
رقم السجل التجاري.
و حدد مقر التصفية ب املنطقة
الحرة بطنجة تجزئة رقم  26ب
عمارة د  ,1الطابق الثاني مكتب رقم
 90100 - 5طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) Gérard Jacques
 BERNALو عنوانه(ا)  ,35شارع
مو�سى ابن نصير  23000الداربيضاء
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود
املفروضة على الصالحيات املخولة
لهم محل املخابرة و محل تبليغ
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :
ال حدود على الصالحيات املخولة لهم
محل املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .258993
1043I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
avenue beethoven, immeuble
opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC
SPARTEL ENGINEERING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الحرة بطنجة تجزئة رقم  26ب
عمارة د  ,1الطابق الثاني مكتب رقم
 90100 - 5طنجة املغرب.

ALM JURIC

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

SPARTEL ENGINEERING
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

سعد ايموفيبل

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALM JURIC
BD ABDELLAH BEN YASSINE.5
7° ETG N° 2BIS CASABLANCA،
20500، CASABLANCA MAROC
سعد ايموفيبل شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
محمد سميحة الطابق العاشررقم
 20250 - 57الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
561011
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :سعد
ايموفيبل.
غرض الشركة بإيجاز  :االنعاش
العقاري -لشغال البناء  -االتجار في
مواد البناء.
عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة
محمد سميحة الطابق العاشر رقم
 20250 - 57الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الداري السعدية 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الداري السعدية
عنوانه(ا) دوار اوالد بلحسن اوالد
مومن اوالد سعيد  26,502سطات
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الداري السعدية
عنوانه(ا) وار اوالد بلحسن اوالد
مومن اوالد سعيد  26,502سطات
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
نونبر  2022تحت رقم .844712
1044I

21387
TRAINING SOLUTIONS SARL AU

SKOU VERT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TRAINING SOLUTIONS SARL
AU
رقم  1بناية  46.47تجزئة املركز,
شارع محمد الخامس ورزازات ،
 ،45000ورزازات املغرب
 SKOU VERTشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارزاوية
سكورة  45000 -ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
12159
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SKOU :
.VERT
ر
غرض الشركة بإيجاز  :ز اعة
وصيانة الحدائق والطرق
البناء واالشغال املختلفة
أعمال التشطيب و الديكور.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار زاوية
سكورة  45000 -ورزازات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زاهد عبد الفتاح 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد مفهوم عبد الستار 5.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زاهد عبد الفتاح عنوانه(ا)
دوار زاوية سكورة  45000ورزازات
املغرب.

الجريدة الرسمية

21388

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مفهوم عبد الستار
عنوانه(ا) تجنات امزاورو سكورة
 45000ورزازات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بورزازات بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .433
1045I
FIDUCIAIRE BAMMOU

HALIM EVENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
Residence Minate Allah
36, Angle Rue Loubnane et
Mustapha Rifai N04 ، 14000،
KENITRA Maroc
 HALIM EVENTشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  69شارع
موالي عبد الرحمان شقة رقم - 2
 14000القنيطرة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.55049
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10فبراير  2021تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 69شارع موالي عبد الرحمان شقة
رقم  14000 - 2القنيطرة املغرب» إلى
«زنقة  140رقم  14الطابق السفلي
افكى  AFCA - 14000القنيطرة
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  04مارس
 2021تحت رقم .1819
1046I
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MAGIC ZIANA SARL AU

ÉVENTS SERVICE BERRECHID

MAGIC ZIANA

Évents service berrechid

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

قفل التصفية

MAGIC ZIANA SARL AU
 ،56شارع الرياض زيانة ،93000 ،
تطوان املغرب
MAGIC ZIANA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 56 :
شارع الرياض زيانة  93000 -تطوان
املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.11683
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تقرر حل
 MAGIC ZIANAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
رأسمالها  410.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  ، 56شارع الرياض
زيانة  93000 -تطوان املغرب نتيجة
لتراكم الخسارة جراء ارتفاع تكاليف
االستيراد ،وضعف القدرة الشرائية،
مند جائحة كوفيد.
و عين:
السيد(ة) عبد النبي العيادي و
عنوانه(ا) شارع الرياض زنقة «ب» 
درب  3رقم  93000 22تطوان املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  03أكتوبر  2022وفي ،5-
شارع الرياض زيانة  93000 -تطوان
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .2195
1047I

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ÉVENTS SERVICE BERRECHID
 28زنقة حلب تسير،26100 ، 1
برشيد املغرب
 Évents service berrechidشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  28زنقة
حلب التسير 26100 - 1برشيد
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
17235
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 25
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها Évents :
.service berrechid
غرض الشركة بإيجاز  :متعهد
حفالت.Traiteur .
عنوان املقر االجتماعي  28 :زنقة
حلب التسير  26100 - 1برشيد
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بوكرين فاطمة الزوهرة
عنوانه(ا) برشيد  26100برشيد
املغرب.
السيد بو القناديل مروان
عنوانه(ا) برشيد  26100برشيد
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بوكرين فاطمة الزوهرة
عنوانه(ا) برشيد  26100برشيد
املغرب
السيد بو القناديل مروان
عنوانه(ا) برشيد  26200برشيد
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .1122
1048I
TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION
LAASSIFRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE
AVENUE DE LA RESISTANCE 24
N°16، 90020، Tanger Maroc
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
« LAASSIFRIشركة ذات املسؤولية
املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعيRUE B :
N°37 BELLE VUE - TANGER
املغرب  90000طنجة املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.16673
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  06أكتوبر 2022
تقرر مالءمة النظام األسا�سي
للشركة مع مقتضيات القانون:
تمديد مدة التسيير للسيد عبد
الرحمان العصفري ملدة غيرمحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .258955
1049I
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FIDUCIAIRE ZERROUKI

MEDICAL TRAINING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

السيد بوجخروط حسان
عنوانه(ا) شارع األمير موالي الحسن
رياض ايسلي رقم  60000 19وجدة
املغرب.
السيد نصاتي خالد عنوانه(ا) حي
الزيتون تجزئة امباركي زنقة النهي
رقم  60000 19وجدة املغرب.
السيد مختاري سليمان عنوانه(ا)
شارع األمير موالي الحسن رياض
ايسلي شطر  2رقم  60000 20وجدة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هيبة هللا درقاوي
عنوانه(ا) شارع األمير موالي الحسن
رياض ايسلي رقم  60000 19وجدة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  11أكتوبر
 2022تحت رقم .1564
1050I

FIDUCIAIRE ZERROUKI
36RUE DE CASABLANCA APT.2
BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC
 MEDICAL TRAININGشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  85زنقة
الرباط و زنقة السينيغال الطابق 2
الشقة  60000 - 4وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
40051
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 22
يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
موثق
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
ASSIC
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة
.MEDICAL TRAINING
موثق
غرض الشركة بإيجاز  :التدريب
اقامة القصرعمارة د ,زاوية
املستمر  -تجارة اللوازم الصيدلية -
شارع يعقوب املنصور و شارع
التصديرو األستراد.
عنوان املقر االجتماعي  85 :زنقة
غاندي الدالرالبيظاء ،20270 ،
الدارالبيظاء املغرب
الرباط و زنقة السينيغال الطابق 2
« ASSICشركة ذات املسؤولية
الشقة  60000 - 4وجدة املغرب.
املحدودة»
املدة التي تأسست من أجلها
وعنوان مقرها االجتماعي :زاوية
الشركة  99 :سنة.
شارع الزرقطوني و عبد اللطيف
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
بن قدور حي غاسين  20200الدار
درهم ،مقسم كالتالي:
البيضاء املغرب.
السيد بوجخروط حسان 334 :
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد نصاتي خالد  333 :حصة رقم التقييد في السجل التجاري:
.118985
بقيمة  100درهم للحصة.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
السيد مختاري سليمان 333 :
املؤرخ في  21يوليوز 2022
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
تقرر مالءمة النظام األسا�سي
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
للشركة مع مقتضيات القانون:

ديوان االستاد عزالعرب الكتاني
موثق بالدارالبيضاء « ASSIC » SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  100.000درهم
املقر االجتماعي :زاوية شارع
الزرقطوني و عبد اللطيف بن قدور,
حي غاسين  الدارالبيضاء
السجل التجاري 118985 :
إعالن عن هبة حصص اجتماعية
 -Iبمقت�ضى عقد رسمي تلقاه
األستاذ عز العرب الكتاني ٬موثق
بالدار البيضاء ٬بتاريخ  21يوليوز
 2022مسجل بالدار البيضاء بتاريخ
 26يوليوز : 2022
 وهبت السيدة رجاء بلمين مئةوستون ( )160حصة اجتماعية التي
تملكها في شركة SARL « ASSIC
«  لفائدة السيدة دينا الحسناوي
العامري.
 -IIبمقت�ضى عقد رسمي تلقاه
األستاذ عز العرب الكتاني ٬موثق
بالدار البيضاء ٬بتاريخ  21يوليوز
 2022مسجل بالدار البيضاء بتاريخ
 26يوليوز : 2022
 املصادقة على الهبة التي قامتبها السيدة رجاء بلمين ملئة وستون
( )160حصة اجتماعية التي تملكها
في شركة « SARL « ASSIC
 تاكيد السيدة رجاء بلمين مسيرةوحيدة للشركة.
 -IIIبمقت�ضى عقد رسمي تلقاه
األستاذ عز العرب الكتاني ٬موثق
بالدار البيضاء ٬بتاريخ  21يوليوز
 2022مسجل بالدار البيضاء بتاريخ
 26يوليوز  2022عدل الشركاء
القانون األسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .843706
1051I

21389
FIDUCIAIRE BAMMOU

FALAK CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
Residence Minate Allah
36, Angle Rue Loubnane et
Mustapha Rifai N04 ، 14000،
KENITRA Maroc
 FALAK CARشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  3و 7
زنقة جبالة و غاندي و لبنان اقامة
فاتن ب مكتب رقم 14000 - 8
القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
67133
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها FALAK :
.CAR
غرض الشركة بإيجاز - :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقراالجتماعي  3 :و  7زنقة
جبالة و غاندي و لبنان اقامة فاتن
ب مكتب رقم  14000 - 8القنيطرة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد املعطاوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد رضوان املعطاوي 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد محمد املعطاوي عنوانه(ا)
حي الوحدة  1مجموعة  5بلوك ف
رقم  14000 22سيدي يحيى الغرب
املغرب.
السيد رضوان املعطاوي
عنوانه(ا) حي الوحدة  1مجموعة
 5بلوك ف رقم  14000 22سيدي
يحيى الغرب املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املعطاوي عنوانه(ا)
حي الوحدة  1مجموعة  5بلوك ف
رقم  14000 22سيدي يحيى الغرب
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .4355
1052I
FIDUCIAIRE ZERROUKI

KHALDI TRAVAUX
DE GENIE CIVIL DE
L›ORIENTAL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE ZERROUKI
36RUE DE CASABLANCA APT.2
BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC
KHALDI TRAVAUX DE GENIE
« CIVIL DE L›ORIENTALشركة
ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي 8 :زنقة
مشرع حمادي حي محمد بلخضر-
 60000وجدة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.25923
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  09غشت 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت  100حصة لصالح خالدي
أسامة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين خالدي أسامة كمسير جديد
للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
رأسمال الشركة
بند رقم  :16الذي ينص على
مايلي :التسيير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  18غشت
 2022تحت رقم .1250
1053I
FIDUCIAIRE BAMMOU

DYNAMIQUE GARD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد انوار جنيش  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عمر شليمة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد انوار جنيش عنوانه(ا)
دوار اوالد امليك الحدادة 14000
القنيطرة املغرب.
السيد عمرشليمة عنوانه(ا) دوار
والد النصر سيدي الطيبي 14000
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد انوار جنيش عنوانه(ا)
دوار اوالد امليك الحدادة 14000
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .4238
1054I

FIDUCIAIRE BAMMOU
Residence Minate Allah
36, Angle Rue Loubnane et
Mustapha Rifai N04 ، 14000،
KENITRA Maroc
 DYNAMIQUE GARDشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دواروالد
مليك  BANLIEUEحدادة 14000 -
FIDUCIAIRE BAMMOU
القنيطرة املغرب
ALMA GARD
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املحدودة
تأسيس شركة
رقم التقييد في السجل التجاري :
FIDUCIAIRE BAMMOU
67063
Residence Minate Allah
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
36, Angle Rue Loubnane et
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون Mustapha Rifai N04 ، 14000،
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
KENITRA Maroc
املحدودة باملميزات التالية:
 ALMA GARDشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة
املسؤولية املحدودة.
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
تسمية الشركة متبوعة عند  63الوفاء  4سوق السبت الطابق
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :السفلي  14000 -القنيطرة املغرب
.DYNAMIQUE GARD
تأسيس شركة ذات املسؤولية
غرض الشركة بإيجاز - :شركة في
املحدودة
امن املباني العامة و الخاصة.
رقم التقييد في السجل التجاري :
عنوان املقر االجتماعي  :دوار والد
66973
مليك  BANLIEUEحدادة 14000 -
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
الشركة  99 :سنة.

شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ALMA :
.GARD
غرض الشركة بإيجاز - :مقاولة في
امن املباني العامة و الخاصة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
 63الوفاء  4سوق السبت الطابق
السفلي  14000 -القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد العالي جنيش 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ادريس مهرار  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العالي جنيش
عنوانه(ا) عين السبع املخاليف
 14000القنيطرة املغرب.
السيد ادريس مهرار عنوانه(ا)
عين السبع  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس مهرار عنوانه(ا)
عين السبع  14000القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18
أكتوبر  2022تحت رقم .4117
1055I
AXATEL

اكسطل

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AXATEL
lotissement EL ASSIL N° 73
، 20800، MOHAMMEDIA
MAROC
اكسطل شركة ذات املسؤولية
املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 73
حي االصيل املحمدية 20800 -
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املحمدية املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3349
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
اكسطل مبلغ رأسمالها 600.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
 73حي االصيل املحمدية 20800 -
املحمدية املغرب نتيجة ل  :صعوبات
مالية.
و حدد مقر التصفية ب حي
االصيل رقم  73املحمدية 20800 -
املحمدية املغرب.
و عين:
السيد(ة) الحسن بكريم و
عنوانه(ا) حي االصيل رقم 73
 20800املحمدية املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  - :أقوى
الصالحيات
  ، 73حي األصيل املحمديةتم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .2170
1056I
ABDELMAJYD BEN SGHIR

NEW WAY TRADE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW WAY TRADE
Bd D’Anfa Etg N° 09 ,96
Appt N° 91 Résidence le
Printemps D’Anfa –Casablanca
CASBLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC
 NEW WAY TRADEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  96شارع
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أنفا الطابق رقم  09شقة رقم 91
إقامة ربيع أنفا الدارالبيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560471
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها NEW :
.WAY TRADE
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
واالستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي 96 :
شارع أنفا الطابق رقم  09شقة رقم
 91إقامة ربيع أنفا الدار البيضاء -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عادل آيت بويا 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل آيت بويا عنوانه(ا)
درب موالي الشريف زنقة  14رقم 16
الحي املحمدي  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل آيت بويا عنوانه(ا)
درب موالي الشريف زنقة  14رقم 16
الحي املحمدي  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم .843974
1057I

21391

CABINET BEN MOKHTAR
املدة التي تأسست من أجلها
HIGH QUALITY POWER
الشركة  99 :سنة.
MOROCCO
مبلغ رأسمال الشركة98.000 :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات درهم ،مقسم كالتالي:
الشريك الوحيد
الشركة واتهكوم إنفست 980 :
تأسيس شركة
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
CABINET BEN MOKHTAR
األسماء الشخصية والعائلية
Centre d›Affaires NOVA
وصفات ومواطن الشركاء :
AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
الشركة واتهكوم إنفست
 Etage N°22. Vieille Montagne ،عنوانه(ا) إقامة بيتهوفن  2الطابق 3
90040، TANGER MAROC
رقم  82ساحة ابراهيم الروداني زنقة
 High Quality Power Moroccoالسينا  90000طنجة املغرب.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
الشريك الوحيد
ومواطن مسيري الشركة:
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
السيد دكتور رولفز هينز لوكاس
بيتهوفن  2الطابق  3رقم  82ساحة عنوانه(ا) راستدورف 26901
ابراهيم الروداني زنقة السينا -
هوبستراب  10أ أملانيا
 90000طنجة املغرب
السيد بيستر مارينوس عنوانه(ا)
تأسيس شركة ذات مسؤلية
روزنغارتن ج تي كليكن 21224
محدودة ذات الشريك الوحيد
كيبيتزويغ  12أملانيا
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
131691
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  2022تحت رقم .258807
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
1058I
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
CABINET BEN MOKHTAR
محدودة ذات الشريك الوحيد
German Sports Group
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
Tanger
مسؤلية محدودة ذات الشريك شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الوحيد.
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
تسمية الشركة متبوعة عند
CABINET BEN MOKHTAR
اإلقتضاء بمختصر تسميتها High :
Centre d›Affaires NOVA
.Quality Power Morocco
غرض الشركة بإيجاز  - :دراسة AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
وتصميم وبناء وتركيب محطة توليد Etage N°22. Vieille Montagne ،
90040، TANGER MAROC
الكهرباء وإنتاج الطاقة الشمسية
و الكهروضوئية والطاقة الريحية German Sports Group Tanger
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
والطاقة الهيدروليكية ؛
الشريك الوحيد
 صيانة عامة لجميع التركيباتوعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
الكهروضوئية والطاقة الريحية
بيتهوفن  2الطابق  3رقم  82ساحة
والهيدروليكية.
ابراهيم الروداني زنقة السينا -
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
بيتهوفن  2الطابق  3رقم  82ساحة
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
ابراهيم الروداني زنقة السينا -
 90000طنجة املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري :
131689
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.German Sports Group Tanger
غرض الشركة بإيجاز  - :دراسة
وتصميم وبناء وتشييد أكاديمية كرة
القدم.
 إدارة مراكز أكاديمية كرة القدموجميع الخدمات ذات الصلة..
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
بيتهوفن  2الطابق  3رقم  82ساحة
ابراهيم الروداني زنقة السينا -
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة98.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة واتهكوم إنفست 980 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة واتهكوم إنفست
عنوانه(ا) إقامة بيتهوفن  2الطابق 3
رقم  82ساحة ابراهيم الروداني زنقة
السينا  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رولف فولفغانغ دييتر
عنوانه(ا) كولن ديلبروك 51069
فالدوستر  44أملانيا
السيد فون هييزن طوماس والتر
عنوانه(ا) هوكستر ألباكسن 37671
هانساستراب  56أملانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .258806
1059I

STE FIDLAMIAE SARL

AGRIZMOURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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السيد هشيري عبد الكريم 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد الديمي أحمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشيري عبد الكريم
عنوانه(ا) تجزئة حدائق معمورة رقم
 11000 89سال الجديدة املغرب.
السيد الديمي أحمد عنوانه(ا) حي
الرحمة قطاع أ رقم  11000 659سال
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشيري عبد الكريم
عنوانه(ا) تجزئة حدائق معمورة رقم
 11000 89سال الجديدة املغرب
السيد الديمي أحمد عنوانه(ا) حي
الرحمة قطاع أ رقم  11000 659سال
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .129971
1060I

STE FIDLAMIAE SARL
IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
APPT 4 HASSAN ، 10000،
RABAT MAROC
 AGRIZMOUREشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15
شارع األبطال رقم  4أكدال 10000 -
الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
163775
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 17
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
SENHAJI SERVICES
.AGRIZMOURE
غرض الشركة بإيجاز  • :الزراعة،
SENHAJI SERVICES
تربية النحل ،الغابات وغرس
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
األشجار.
SENHAJI SERVICES
• استغالل املواد الزراعية و
متجربالطابق االر�ضي عمارة رقم
الغابوية.
 3BM4تجزئة البساتين طريق
• حفر اآلبار وتجهيز األرا�ضي
ايموزار ،30050 ،فاس اململكة
الزراعية.
املغربية
• الثروة الحيوانية.
 SENHAJI SERVICESشركة ذات
• قطع وبيع الخشب.
املسؤولية املحدودة
• بيع املنتجات العضوية وكل ما
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر
يتعلق بالزراعة.
بالطابق االر�ضي عمارة رقم 3BM4
• زراعة زيت الزيتون وبيعه.
تجزئة البساتين طريق ايموزار
.
 30050فاس اململكة املغربية
عنوان املقر االجتماعي  15 :شارع
تأسيس شركة ذات املسؤولية
األبطال رقم  4أكدال 10000 -
املحدودة
الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجاري :
74413
الشركة  99 :سنة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 01نونبر  2022تم إعداد القانون
درهم ،مقسم كالتالي:

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SENHAJI SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
األموال-نقل البضائع للغير-االستيراد
و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :متجر
بالطابق االر�ضي عمارة رقم 3BM4
تجزئة البساتين طريق ايموزار
 30050فاس اململكة املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة املسكين سكينة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد املسكين محمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة املسكين سكينة عنوانه(ا)
شارع وهران  33زنقة تلمسان تجزئة
لبابة الزهور  30060 2فاس اململكة
املغربية.
السيد املسكين محمد عنوانه(ا)
رقم  30زنقة برشلونة حي الوفاء 2
طريق صفرو  30060فاس اململكة
املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة املسكين سكينة عنوانه(ا)
شارع وهران  33زنقة تلمسان تجزئة
لبابة الزهور  30060 2فاس اململكة
املغربية
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ 03
نونبر  2022تحت رقم .4532
1061I
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fam consulting
السيدة هالة مويمي عنوانه(ا)
MK PROJECT
HALLA SHOPPING
شارع واد الفرات رقم  24ط  3شقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات  4مرتيل  40000مراكش املغرب.
تأسيس شركة
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
CASABLANCA ، 20000،
fam consulting
السيدة هالة مويمي عنوانه(ا)
CASABLANCA MAROC
 res koutoubia center 2 avenueشارع واد الفرات رقم  24ط  3شقة
 MK PROJECTشركة ذات
 4 hassan II gueliz 2 eme etage n°9مرتيل  40000مراكش املغرب
املسؤولية املحدودة
، 40000، marrakech maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
HALLA SHOPPING
التجارية بمراكش بتاريخ  03نونبر
البسمة  2عمارة  2رقم  8عين السبع
شركة ذات مسؤلية محدودة
 2022تحت رقم .141041
  20000الدارالبيضاء املغربذات الشريك الوحيد
1062I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارلهنا
املحدودة
TGN
رقم  122الطابق السفلي فيال كنزة
رقم التقييد في السجل التجاري :
جماعة تسلطانط اوريكة TGN SOCIETE DE TRAVAUX 40000 -
560813
مراكش املغرب
DIVERS
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة ذات مسؤلية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات  31أكتوبر  2022تم إعداد القانون
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
رقم التقييد في السجل التجاري :
رفع رأسمال الشركة
املحدودة باملميزات التالية:
130343
TGN
شكل الشركة  :شركة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في  AVENUE ESSALAM CBC ETAGEاملسؤولية املحدودة.
 15شتنبر  2022تم إعداد القانون
تسمية الشركة متبوعة عند
7 N° 35 ، 90000، TANGER
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MK :
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
MAROC
.PROJECT
محدودة ذات الشريك الوحيد
TGN SOCIETE DE TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
 DIVERSشركة ذات مسؤلية
باملميزات التالية:
ي
عقار .
محدودة ذات الشريك الوحيد
شكل الشركة  :شركة ذات
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
مسؤلية محدودة ذات الشريك
البسمة  2عمارة  2رقم  8عين السبع
السالم  CBCالطابق  7رقم - 35
الوحيد.
  20000الدارالبيضاء املغرب. 90000طنجة املغرب.
تسمية الشركة متبوعة عند
املدة التي تأسست من أجلها
رفع رأسمال الشركة
اإلقتضاء بمختصرتسميتها HALLA :
الشركة  99 :سنة.
رقم التقييد في السجل التجاري
.SHOPPING
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
.63757
غرض الشركة بإيجاز  :تسويق
درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
منتجات مستحضرات التجميل
السيد مزرة فؤاد  340 :حصة
عنوان املقر االجتماعي  :دوار لهنا املؤرخ في  19غشت  2022تم
بقيمة  100درهم للحصة.
رقم  122الطابق السفلي فيال كنزة رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
السيد خياطي بدر  330 :حصة
جماعة تسلطانط اوريكة  1.420.000« 40000 -درهم»  أي من بقيمة  100درهم للحصة.
« 80.000درهم»  إلى «1.500.000
مراكش املغرب.
السيد العدناني عبدالجبار 330 :
املدة التي تأسست من أجلها درهم»  عن طريق  :تقديم حصص حصة بقيمة  100درهم للحصة.
نقدية أو عينية.
الشركة  99 :سنة.
األسماء الشخصية والعائلية
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة وصفات ومواطن الشركاء :
التجارية بطنجة بتاريخ  02نونبر
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مزرة فؤاد عنوانه(ا)
األسماء الشخصية والعائلية  2022تحت رقم .12484
زنقة املتنبي ط  5شقة  10حي كوتي
 20000 1063Iالدارالبيضاء املغرب.
وصفات ومواطن الشركاء :
FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

21393

السيد خياطي بدر عنوانه(ا)
طريق مكة حدائق كاليفورنيا فيال
 13كاليفورنيا  20000الدارالبيضاء
املغرب.
السيد العدناني عبدالجبار
عنوانه(ا) تجزئة يحيى رقم 35
طابق سفلي عين الشق 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مزرة فؤاد عنوانه(ا)
زنقة املتنبي ط  5شقة  10حي كوتي
 20000الدارالبيضاء املغرب
السيد خياطي بدر عنوانه(ا)
طريق مكة حدائق كاليفورنيا فيال
 13كاليفورنيا  20000الدارالبيضاء
املغرب
السيد العدناني عبدالجبار
عنوانه(ا) تجزئة يحيى رقم 35
طابق سفلي عين الشق 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844174
1064I
SAHARA MARINE SUB

SAHARA MARINE SUB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SAHARA MARINE SUB
شارع موالي إسماعيل 14 ،عمارة
موالي إسماعيل الطابق الثالث
 ،رقم  9طنجة ،90000 ، .طنجة
املغرب
 SAHARA MARINE SUBشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي إسماعيل 14 ،عمارة موالي
إسماعيل الطابق الثالث  ،رقم - .9
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
131401

21394

بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 15شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.SAHARA MARINE SUB
غرض الشركة بإيجاز  :بناء أعمال
الهندسة املدنية األخرى.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
موالي إسماعيل 14 ،عمارة موالي
إسماعيل الطابق الثالث  ،رقم - .9
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أمين الخضري 340 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد هللا التولي 330 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد حميد شفيق  330 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أمين الخضري عنوانه(ا)
 146بلوك  7حي الرياض 24030
أسفي املغرب.
السيد عبد هللا التولي عنوانه(ا)
حي النبعات اوالد عياد سوق السبت
اوالد النمة  23550سوق السبت
املغرب.
السيد حميد شفيق عنوانه(ا) حي
التقدم اوالد عياد سوق السبت اوالد
النمة  23550سوق السبت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أمين الخضري عنوانه(ا)
 146بلوك  7حي الرياض 24030
أسفي املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .11615
1065I
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HOJOUN IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري /مقاول اشغال عامة  /تجارة.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
اطلس اقامة  45الطابق  4رقم 16
املعاريف الدارالبيضاء 20330 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بالغرباوية 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بالغرباوية عنوانه(ا)
دوار اوالد الكاسح العكاكشة سيدي
بنور  24350سيدي بنور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بالغرباوية عنوانه(ا)
دوار اوالد الكاسح العكاكشة سيدي
بنور  24350سيدي بنور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أكتوبر  2022تحت رقم .33982
1067I

FIDCOFISC
األسماء الشخصية والعائلية
SOLUTIONS
وصفات ومواطن الشركاء :
D›AMEUBLEMENT
السيد سعود عبد املجيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات عنوانه(ا) قطعة البدر رقم SD 414
الشريك الوحيد
حجاج واد حصار تيت مليلي 29640
تأسيس شركة
الدارالبيضاء املغرب.
FIDCOFISC
األسماء الشخصية والعائلية
Bernoussi Hay al qods RES
ومواطن مسيري الشركة:
feddane el baraka imm 11 n 7 ،
السيد سعود عبد املجيد
 20610، CASABLANCA MAROCعنوانه(ا) قطعة البدر رقم SD 414
 SOLUTIONS D›AMEUBLEMENTحجاج واد حصار تيت مليلي 29640
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات الدارالبيضاء املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
لالياقوت و شارع العرعارإقامة 9
نونبر  2022تحت رقم .844605
الطابق  4الشقة  17إقامة كاليس -
1066I
 20450الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
ECOGEF
محدودة ذات الشريك الوحيد
HOJOUN IMMO
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
560827
الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تأسيس شركة
 25أكتوبر  2022تم إعداد القانون
ECOGEF
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
محدودة ذات الشريك الوحيد
AL JANOB I BLOC D APPT 15
باملميزات التالية:
ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
شكل الشركة  :شركة ذات
NAJMAT AL JANOB I BLOC D
مسؤلية محدودة ذات الشريك
APPT 15 ELJADIDA، 24000،
الوحيد.
ELJADIDA MAROC
تسمية الشركة متبوعة
 HOJOUN IMMOشركة ذات
بمختصر
اإلقتضاء
عند
مسؤلية محدودة ذات الشريك
SOLUTIONS
:
تسميتها
الوحيد
.D’AMEUBLEMENT
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
غرض الشركة بإيجاز  :تأثيث
y.o.r.comptabilite
وتزيين املساحات الداخلية واملكتبية اطلس اقامة  45الطابق  4رقم 16
املعاريف الدارالبيضاء SOCIETE TRAKETUDE SARL 20330 -
.
الدارالبيضاء املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
حل شركة
تأسيس شركة ذات مسؤلية
لالياقوت و شارع العرعار إقامة 9
y.o.r.comptabilite
محدودة ذات الشريك الوحيد
الطابق  4الشقة  17إقامة كاليس -
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
printemps bureaux angle
 20450الدارالبيضاء املغرب.
rue abdelkhalek torres et rue
558789
املدة التي تأسست من أجلها
brahim roudani 6eme etage
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 18 100.000 :أكتوبر  2022تم إعداد القانون
N°40 ، 30100، FES MAROC
SOCIETE TRAKETUDE SARL
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد سعود عبد املجيد  1.000 :محدودة ذات الشريك الوحيد شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
طور التصفية)
باملميزات التالية:
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وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب
الربيع زنقةعبد الخالق طوريس
و زنقة ابراهيم الروداني الطابق
السادس مكتب رقم  40فاس -
 30000فاس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.60471
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SOCIETE TRAKETUDE SARLمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي مكاتب الربيع
زنقةعبد الخالق طوريس و زنقة
ابراهيم الروداني الطابق السادس
مكتب رقم  40فاس  30000 -فاس
املغرب نتيجة ل .COVID19 :
و حدد مقر التصفية ب مكاتب
الربيع زنقةعبد الخالق طوريس
و زنقة ابراهيم الروداني الطابق
السادس مكتب رقم  40فاس -
 30000فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) العماري علي و
عنوانه(ا) رقم  17درب الباشا فراجي
فاس الجديد فاس  30000فاس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  14أكتوبر
 2022تحت رقم .5472
1068I
cabinet ouda

SOCIETE IMMOBILIERE ET
COMMERCIALE NICOLE
إعالن متعدد القرارات

cabinet ouda
AVE ABI HASSAN CHADILI 5
RESIDENCE EDDAI NR ،
90010، TANGER MAROC
SOCIETE IMMOBILIERE ET

« COMMERCIALE NICOLEشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي 26 :شارع
برشلونة  90010 -طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.1525
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  10فبراير 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
اعالن وفاة شريك:على إثر وفاة
السيد عودا علي تمت إجراأت اإلراث
حسب القانون اإلسالمي كناش
التركات رقم  227صحيفة  483رقم
 464عودا لطيفة  3333حصة عودا 
سناء  3333حصة عودا فريد 6666
حصة عودا رشيد  6666حصة ورثة
عودا  2حصة
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعين مسيرين جدد : :تعين لطيفة
عودا; سناء عودا;فريد عودا;رشيد
عودا مسيرين جدد ملدة غيرمحددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم من 1-46من النظام
األسا�سي :الذي ينص على مايلي:
تحين النظام األسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .11989
1069I
HALIM EXPERTISE ET CONSEIL SARL AU

رخام تنغير
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HALIM EXPERTISE ET CONSEIL
SARL AU
شارع محمد الخامس إقامة منية
الطابق الثاني  ،23000 ،بني مالل
املغرب

رخام تنغيرشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي خطارة
النيف  45800 -تنغيراملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
4161
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :رخام
تنغير.
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
الرخام.
عنوان املقر االجتماعي  :خطارة
النيف  45800 -تنغيراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد وموهو محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وموهو محمد عنوانه(ا)
قصر تكلكولت النيف  45800تنغير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد وموهو محمد عنوانه(ا)
قصر تكلكولت النيف  45800تنغير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتنغير بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .394
1070I

21395
MH CONSEIL

LUCLAC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MH CONSEIL
LOT VIADICCI RES RANIA IMM
F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC
 LUCLACشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
االمل رقم  23عين حرودة املحمدية
  20630املحمدية املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
30723
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28أبريل  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.LUCLAC
غرض الشركة بإيجاز  :انشاءات
الحديدية و مقاول الديكور و
الزخرفة.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
االمل رقم  23عين حرودة املحمدية
  20630املحمدية املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد ابراهيمي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

الجريدة الرسمية

21396

السيد محمد ابراهيمي عنوانه(ا)
حي االمل  1رقم  23عين حرودة
االمحمدية  20630املحمدية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس كوني�شي عنوانه(ا)
الحي االداري تجزئة الفتح رقم
 77عين حرودة املحمدية 20630
املحمدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  02يونيو
 2022تحت رقم .1071
1071I
boss management accounting

SOCIETE DRISS DU NORD

عقد تسييرحرألصل تجاري (األشخاص
املعنويون)

 20000الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.463277
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« ،10زنقة الحرية الطابق  3شقة رقم
 20000 - 5الدارالبيضاء املغرب» إلى
« ،63عمارة الصدق تجزئة الصخور
الجديدة  ،الطابق األر�ضي رقم 1
عين السبع  20303 -الدار البيضاء
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843236
1073I

عقد تسييرحرألصل تجاري
SOCIETE DRISS DU NORD
HOJA PROMO
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ قي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 03أكتوبر  2022أعطى SOCIETE
تأسيس شركة
 DRISS DU NORDاملسجل
EXACO
بالسجل التجاري  13053باملحكمة
االبتدائية بتطوان حق التسيير  ،16زنقة عائشة أم املؤمنين شارع
الحر لألصل التجاري الكائن ب موالي الحسن االول ،20000 ،الدار
طريق خميس أنجرة جماعة صدينة
البيضاء املغرب
دشريين  93000 -تطوان املغرب
 HOJA PROMOشركة ذات
لفائدة  LA FERME DU LAITملدة 5
املسؤولية املحدودة
سنة تبتدئ من  03أكتوبر  2022و وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،10زنقة
تنتهي في  30شتنبر  2027مقابل مبلغ
الحرية الطابق  3شقة رقم - 5
شهري قيمته  90.000درهم.
 20000الدارالبيضاء املغرب
1072I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
EXACO
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
EASY TOOLS MAGHTEB
560861
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
تحويل املقراالجتماعي للشركة
 05أكتوبر  2022تم إعداد القانون
EXACO
 ،16زنقة عائشة أم املؤمنين شارع األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
موالي الحسن االول ،20000 ،الدار املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
البيضاء املغرب
 EASY TOOLS MAGHTEBشركة املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،10زنقة اإلقتضاء بمختصر تسميتها HOJA :
الحرية الطابق  3شقة رقم - 5
. PROMO
EXACO
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غرض الشركة بإيجاز  :الترويج
العقاري و السياحي ،الخدمات
العقارية ،التهيئة و مختلف اشغال
البناء..
عنوان املقر االجتماعي ،10 :
زنقة الحرية الطابق  3شقة رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد السيد حسنـي الحسـيــن
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد السيد عديل محمد جواد
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السيد حسنـي الحسـيــن
عنوانه(ا)  154شارغ بىرانزران اقامة
السقاط ط 9شقة  20000 19الدار
البيضاء املغرب.
السيد السيد عديل محمد جواد
عنوانه(ا) تجوئة الفردوس رقم 01
كاليفورنيا  20000الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد السيد حسنـي الحسـيــن
عنوانه(ا)  154شارغ بىرانزران اقامة
السقاط ط 9شقة  20000 19الدار
البيضاء املغرب
السيد السيد عديل محمد جواد
عنوانه(ا) تجوئة الفردوس رقم 01
كاليفورنيا  20000الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844633
1074I

EXACO

VOLTA IMMO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO
 ،16زنقة عائشة أم املؤمنين شارع
موالي الحسن االول ،20000 ،الدار
البيضاء املغرب
 VOLTA IMMOشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،10زنقة
الحرية ،الطابق  ،3شقة رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
561109
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها VOLTA :
.IMMO
غرض الشركة بإيجاز  :الترويج
العقاري و السياحي ،الخدمات
العقارية ،التهيئة و مختلف اشغال
البناء.
عنوان املقر االجتماعي  ،10 :زنقة
الحرية ،الطابق  ،3شقة رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد القادر الحام1.000 : .
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد عبد القادر الحام.
عنوانه(ا)  55زنقة ابو العالء زهر ط
 5شقة  13حي املستشفيات 20000
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القادر الحام.
عنوانه(ا)  55زنقة ابو العالء زهر ط
 5شقة  13حي املستشفيات 20000
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
نونبر  2022تحت رقم .844789
1075I
EXACO

ALUM MONDIAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

زنقة الحرية الطابق  3شقة رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الخليفي أمين  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد فضيل العلمي أمين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الخليفي أمين عنوانه(ا)
تجزىة النسبم الزنقة  2رقم  18شارع
عبد الهادي بوطالب انفا 20000
الدارالبيضاء املغرب.
السيد فضيل العلمي أمين
عنوانه(ا)  21زنقة فرانسوا بونصار
ط  3زاوية زنقة مالرمي املعاريف
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخليفي أمين عنوانه(ا)
تجزىة النسبم الزنقة  2رقم  18شارع
عبد الهاد  20000الدار البيضاء
املغرب
السيد فضيل العلمي أمين
عنوانه(ا)  21زنقة فرانسوا بونصار
ط  3زاوية زنقة مالرمي املعاريف
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844637
1076I

EXACO
 ،16زنقة عائشة أم املؤمنين شارع
موالي الحسن االول ،20000 ،الدار
البيضاء املغرب
 ALUM MONDIALشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،10زنقة
الحرية الطابق  3شقة رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
560863
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06نونبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
monde consulting
املسؤولية املحدودة.
BAB EZZINE
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  ALUM :شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
.MONDIAL
حل شركة
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
monde consulting
اشغال نجارة األملنيوم و ()PVC
والخشب والزجاج واملرايا والتجهيزات ٬766شارع محمد السادس الطابق
التاني الدارالبيضاء  ،20550 ،الدار
و مختلف اشغال..
عنوان املقر االجتماعي ،10 :
البيضاء املغرب

 BAB EZZINEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  766شارع
محمد السادس  ،الطابق الثاني ،
الفداء درب سلطان  ،الدارالبيضاء
املغرب  20000الدارالبيضاء
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.293361
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  BAB EZZINEمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  766شارع محمد
السادس  ،الطابق الثاني  ،الفداء
درب سلطان  ،الدار البيضاء املغرب
 20000الدار البيضاء املغرب نتيجة
ل  :الخسائر املتراكمة و ضعف
املبيعات.
و حدد مقر التصفية ب 766
شارع محمد السادس  ،الطابق الثاني
 ،الفداء درب سلطان  ،الدارالبيضاء
املغرب  20000الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الكريم بوحبا و
عنوانه(ا) ديار النور مجموعة 1
عمارة  14رقم ب 2الرحمة  2دار
بوعزة النواصرالدارالبيضاء 20000
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية 766 :
شارع محمد السادس  ،الطابق الثاني
 ،الفداء درب سلطان  ،الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843574
1077I

21397
FOUZMEDIA.

PARA NADINE LAUREN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra
maroc
 PARA NADINE LAURENشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة
ياسمين الرقم  11تجزئة زاوية
موالي عبد الرحمان زنقة عمر
املختاروزنقة ادريس االكبرالرقم - 2
 14000القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
66823
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها PARA :
.NADINE LAUREN
غرض الشركة بإيجاز  :بيع املواد
الطبية و الشبه طبية.
عنوان املقر االجتماعي  :اقامة
ياسمين الرقم  11تجزئة زاوية موالي
عبد الرحمان زنقة عمراملختاروزنقة
ادريس االكبر الرقم 14000 - 2
القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نضير ندين عنوانه(ا) حي
التقدم رقم  14300 64سوق االربعاء
الغرب املغرب.
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بإضافة  200000درهم ،عن طريق
مستحقات الحساب الجاري للشريك
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
هبة  48سهم من أسهم الشركة
من طرف السيد أحمد عبدالوي
معن على لكل من أمه السيدة نزهة
عبدالوي معن ،زوجته السيدة
جيهان برادة بداوي ،و أطفاله محمد
غالي عبدالوي معن و محمد فهد غالي
عبدالوي بالتساوي حيث وهب لكل
منهم  12سهم
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
تغيير الشكل القانوني للشركة من
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات
املسؤولية املحدودة
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
تقليص الغرض اإلجتماعي للشركة
(انظرالنظام األسا�سي للشركة)
بند رقم  : 4الذي ينص على مايلي:
تحويل املقر االجتماعي للشركة من
«  26شارع مرس سلطان  ،الشقة
 ، 3الطابق  1الدار البيضاء « إلى « 
 999مساحة النخيل ،زاوية شارع ولي
العهد و شارع اللة عائشة مكتب 32
الطابق الرابع ملعب الخيل املدينة
الجديدة فاس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .4381
1080I

تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيدة فتيحة اشقم عنوانه(ا)
 4زنقة منصور الذهبي شقة  3اقامة التجارية باكادير بتاريخ  19شتنبر
 2022تحت رقم .118481
ازيزا  14000القنيطرة املغرب.
1079I
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
CABINET RAMI EXPERTISE
السيدة نضير ندين عنوانه(ا) حي
NOUTEB CONTROLE
التقدم رقم  14300 64سوق االربعاء
إعالن متعدد القرارات
الغرب املغرب
CABINET RAMI EXPERTISE
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ Espace Rihab Fés, Avenue Allal 05
ben Abdellah Immb D, N°56,
أكتوبر  2022تحت رقم .-
5ème étage Bureau 30 ، 30000،
1078I
Fés, Maroc
« NOUTEB CONTROLEشركة
SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL
ذات املسؤولية املحدودة ذات
POLYCLINIQUE DU SOUSS
الشريك الوحيد»
إعالن متعدد القرارات
وعنوان مقرها االجتماعي 26 :شارع
SOCIETE MARJANE CONSEIL
مرس سلطان الشقة  3الطابق االول
SARL
  20000الدارالبيضاء املغرب.Appt.N°2, 2°Etage Lot.
«إعالن متعدد القرارات»
B22 Lotissement Zaitoune
رقم التقييد في السجل التجاري:
TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
.74295
AGADIR MAROC
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
POLYCLINIQUE DU SOUSS
املؤرخ في  23غشت 2022
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
تم اتخاذ القرارات التالية:
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
الحمرا بالقرب من فندق مسافررقم
تغييراالسم التجاري للشركة
 7أكادير 80000 -أكاديراملغرب.
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
«إعالن متعدد القرارات»
زيادة رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
:
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
.52875
هبة حصص
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
املؤرخ في  25يوليوز 2022
FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
تغييرالشكل القانوني للشركة
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي:
STE DANILUX SARL
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي :تقليص الغرض االجتماعي
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة :من
قفل التصفية
قراررقم  : 6الذي ينص على مايلي:
FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
شركة مدنية مهنية إلى شركة ذات تحويل املقراالجتماعي للشركة
املسؤلية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات ص.ب  112كلميمة اقليم الرشيدية
ص.ب  112كلميمة اقليم
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي :النظام األسا�سي التالية:
تعيين السيد حسن بوجكالت كمسير
الرشيدية ،52250 ،الراشيدبة
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
وحيد لشركة
املغرب
تغيير إسم الشركة من « NOUTEB
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات   « CONTROLEإلى «   STE DANILUX SARL OMNIUMشركة ذات
النظام األسا�سي التالية:
املسؤولية املحدودة
« ABDLLAOUI MAANE
بند رقم  :38الذي ينص على
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
مايلي :تحول شركة مدنية مهنية إلى زيادة رأسمال الشركة من  64 100000شارع محمد الخامس كلميمة
درهم إلى  300000درهم وذلك الرشيدية  52250 -كلميمة املغرب.
شركة ذات املسؤلية املحدودة

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2020/13843
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  28يوليوز  2022تقرر حل
 STE DANILUX SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  64شارع محمد
الخامس كلميمة الرشيدية 52250 -
كلميمة املغرب نتيجة الالفالس.
و عين:
السيد(ة) الطيب الداني و
عنوانه(ا) زنقة صاغرو رقم 25
تارمست كلميمة  52250كلميمة
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  28يوليوز  2022وفي رقم
 64شارع محمد الخامس كلميمة
الرشيدية  52250 -كلميمة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .881/2022
1081I
CABINET BAHMAD

MARRAKECH GOURMET
INVESTMENT
شركة املساهمة

تحويل املقراالجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش
إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
ب  21الطابق الثاني جليزمراكش،
 ،40000مراكش املغرب
MARRAKECH GOURMET
 INVESTMENTشركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
مراكش بالزا عمارة د  1شقة رقم
ب 21الطابق الثاني 40.000 -
مراكش املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.120857
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
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املؤرخ في  20يناير  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«إقامة مراكش بالزا عمارة د  1شقة
رقم ب 21الطابق الثاني 40.000 -
مراكش املغرب» إلى «ل /40ل  42إم
أفوني هيفيرناج  40.000 -مراكش
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .140931
1082I
MOHAMED SAFRIOUI

RIM MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

MOHAMED SAFRIOUI

RIM MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

MOHAMED SAFRIOUI
GHANDI MALL BD GHANDI
IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC
 RIM MAROCشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املستودع
رقم  ، 40مجمع سابينو الصناعي ،
النواصر 20000 - -الدارالبيضاء
اململكة املغربية.
خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.269523
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30شتنبر  2022تم
خفض رأسمال الشركة بمبلغ
قدره « 2.050.000درهم»  أي من
« 3.100.000درهم» إلى «1.050.000
درهم»  عن طريق  :تخفيض عدد
األسهم.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844141
1084I

MOHAMED SAFRIOUI
GHANDI MALL BD GHANDI
IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC
 RIM MAROCشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املستودع
رقم  ، 40مجمع سابينو الصناعي ،
النواصر 20000 - -الدارالبيضاء
اململكة املغربية.
رفع رأسمال الشركة
ALFO CONSULTING
رقم التقييد في السجل التجاري
كالتي فور
.269523
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
تأسيس شركة
ALFO CONSULTING
املؤرخ في  30أكتوبر  2022تم
IMM YACOUB AL 34
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
MANSOUR II VLOC A RES
« 3.000.000درهم»  أي من
AL MOUAHIDINE HAY
« 100.000درهم»  إلى «3.100.000
درهم»  عن طريق  :إجراء مقاصة MOHAMMADI, CASABLANCA
، 20570، casablanca maroc
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
كالتي فور شركة ذات املسؤولية
املستحقة.
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة وعنوان مقرها اإلجتماعي  128زنقة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  02العرعارالطابق الثاني  2رقم  6الدار
نونبر  2022تحت رقم .844141
البيضاء  20300 -الدارالبيضاء
املغرب
1083I

21399

السيد محمد اكناو عنوانه(ا)
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املزابيين بلوك س زنقة  11رق 19
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  :بوسكورة البيصاء  27182الدار
البيصاء املغرب
505859
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 07يونيو  2021تم إعداد القانون التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية يونيو  2021تحت رقم .21044
1085I
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
FIDUCIAIRE ELMANSOURI
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند STE SAHARA TIJARA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :كالتي
تأسيس شركة
فور.
FIDUCIAIRE ELMANSOURI
غرض الشركة بإيجاز  :حفراالبار
الشارع الرئي�سي عمارة بوتكسوست
بمعدات حديثة.
الطابق الثالث رقم  11بيوكرى
عنوان املقراالجتماعي  128 :زنقة
اشتوكة ايت بها  ،86000 ،بيوكرى
العرعار الطابق الثاني  2رقم  6الدار
املغرب
البيضاء  20300 -الدار البيضاء
 STE SAHARA TIJARA SARLشركة
املغرب.
ذات املسؤولية املحدودة
املدة التي تأسست من أجلها
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الشركة  99 :سنة.
االمام الغزالي رقم  13العيون -
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
 70000العيون املغرب
درهم ،مقسم كالتالي:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
السيد محمد اكناو  2.500 :حصة
املحدودة
بقيمة  250.000درهم للحصة.
رقم التقييد في السجل التجاري :
السيد محمد ملقدم  1.250 :حصة
43601
بقيمة  125.000درهم للحصة.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيد محمد ايت بنسعيد  17 :أكتوبر  2022تم إعداد القانون
 1.250حصة بقيمة  125.000درهم األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
للحصة.
املحدودة باملميزات التالية:
األسماء الشخصية والعائلية
شكل الشركة  :شركة ذات
وصفات ومواطن الشركاء :
املسؤولية املحدودة.
السيد محمد اكناو عنوانه(ا)
تسمية الشركة متبوعة عند
املزابيين بلوك س زنقة  11رق  19اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
بوسكورة البيصاء  27182الدار .SAHARA TIJARA SARL
البيصاء املغرب.
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة -
السيد محمد ملقدم عنوانه(ا) حي شراء وبيع جميع املنتجات امليكانيكية
املحارزة ايت ايعزة تارودانت  83000و الكيميائية  -نقل البضائع لحساب
تارودانت املغرب.
الغير.
السيد محمد ايت بنسعيد
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عنوانه(ا) تمنزرفت سكورة ورزازات االمام الغزالي رقم  13العيون -
 45000ورزازات املغرب.
 70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
ومواطن مسيري الشركة:
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الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عمر أبريم  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محفوظ بلعليم 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر أبريم عنوانه(ا) حي
أوملزارالقليعة أيت ملول  80000أيت
ملول املغرب.
السيد محفوظ بلعليم عنوانه(ا)
حي أوملزار القليعة أيت ملول 80000
أيت ملول املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محفوظ بلعليم عنوانه(ا)
حي أوملزار القليعة أيت ملول 80000
أيت ملول املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .3199
1086I
ASMAA MEDIA GROUP

F&M Mafco Morocco LLC
SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك  39الرقم
 20البرنو�صي البيضاء،20000 ،
البيضاء املغرب
F&M Mafco Morocco LLC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59شارع
زرقطوني الطابق  6رقم - - 18
البيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.361067
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  10غشت  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
F&M Mafco Morocco LLC SARL
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املغرب»  إلى «زنقة الكابتن بن علي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بلحاج ’ إقامة أميرة  ’1املدخل ب ’ التجارية بفاس بتاريخ  02نونبر
الطابق األول شقة رقم  2022 40000 - 06تحت رقم .4518
1089I
مراكش املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
التجارية بمراكش بتاريخ  03نونبر
STE VOIRIMOU SARL AU
 2022تحت رقم .141061
 1088Iشركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  59شارع زرقطوني
الطابق  6رقم  - - 18البيضاء املغرب
نتيجة ل  :عدم االشتغال.
و حدد مقر التصفية ب 59
شارع زرقطوني الطابق  6رقم - - 18
البيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) وسيم البنزرتي و
عنوانه(ا) زنقة واد املخازن اقامة
NJ BUSINESS
مريم  4الشقة  6اكدال  -الرباط
SOLINAGI
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
إعالن متعدد القرارات
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
NJ BUSINESS
على الصالحيات املخولة لهم محل مكاتب مرينا مكتب رقم  19الطابق
املخابرة و محل تبليغ العقود و التالث شارع عبد الكريم بنجلون
الوثائق املتعلقة بالتصفية  59 :شارع
املدينة الجديدة فاس املغرب،
زرقطوني الطابق  6رقم 18
 ،30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة « SOLINAGIشركة ذات املسؤولية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
أكتوبر  2022تحت رقم .843018
وعنوان مقرها االجتماعي :الشقة
 1087Iالطابق التالث قطعة االرضية املنظر
الجميل بنسودة  30000 -فاس
EGSM
املغرب.
VERSION MARRAKECH
«إعالن متعدد القرارات»
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري:
الشريك الوحيد
.61911
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
EGSM
 RUE Med EL BEQUAL, IMM.املؤرخ في  21أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
CLARISSE, 2EME ETAGE, APPT.
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
 ،N°04, GUELIZ ، 40000مراكش
تفويت حصص
املغرب
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
 VERSION MARRAKECHشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك تعيين مسيرو استقالة املسيرالقديم
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
الوحيد
تغييرالشكل القانوني
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلمتر
قرار رقم  :4الذي ينص على
 25دوارايت رايس تيفراتين غمات
مايلي :تحويل املقر الرئي�سي من رقم
الحوز  40100 -مراكش املغرب.
 35القطعة االرضية بيلير بنسودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
الطابق  3مكتب  14الى الشقة
رقم التقييد في السجل التجاري
الطابق التالث قطعة االرضية املنظر
.114645
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد الجميل بنسودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
املؤرخ في  02يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
«كلمتر  25دوار ايت رايس تيفراتين
غمات الحوز  40100 -مراكش تحيين القانون االسا�سي

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب  112كلميمة اقليم الرشيدية
ص.ب  112كلميمة اقليم
الرشيدية ،52250 ،الراشيدبة
املغرب
 STE VOIRIMOU SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :قصر
امالل فركلة العليا تنجداد
الرشيدية  52600 -تنجداد املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2020/14155
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  14شتنبر  2022تقرر حل
 STE VOIRIMOU SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
امالل فركلة العليا تنجداد الرشيدية
  52600تنجداد املغرب نتيجةالالقالس.
و عين:
ي
السيد(ة) معاد بن هر و
عنوانه(ا) قصرامالل تنجداد كلميمة
 52600تنجداد املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  14شتنبر  2022وفي قصر
امالل فركلة العليا تنجداد الرشيدية
  52600تنجداد املغرب.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .880/2022
1090I
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Valoris Partners

KARTNER LLD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Valoris Partners
Bureau N°14, 3ème étage,
immeuble soft city oasis, 2 et
4 rue Abou Dhabi ، 20410،
casablanca maroc
 KARTNER LLDشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  8مشروع
حدائق أم الربيع  NGH1 C 10شارع
أم الربيع الولفة  20220 -الدار
البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.467391
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.500.000درهم»  أي من
« 500.000درهم»  إلى «2.000.000
درهم»  عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844110
1091I
CABINET PARIS FISC CONSULTING

ROBIOSTORE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET PARIS FISC
CONSULTING
شارع محمد الخامس اقامة
الرحماني  A3الطابق االول وادي زم
وادي زم املغرب ،25350 ،وادي زم
املغرب

الجريدة الرسمية

 ROBIOSTOREشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
محمد الخامس اقامة الرحماني A3
الطابق االول وادي زم  25350وادي
زم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
1427
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ROBIOSTORE
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
اإللكترونية والبرمجة
تاجر
أعمال أو إنشاءات متنوعة.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
محمد الخامس اقامة الرحماني A3
الطابق االول وادي زم  25350وادي
زم املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الهادي استيلي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الهادي استيلي
عنوانه(ا)  160حي الحرشة 25350
وادي زم املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الهادي استيلي
عنوانه(ا)  160حي الحرشة 25350
وادي زم املغرب

21401

بند رقم  :6الذي ينص على
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  01نونبر مايلي :رأسمال الشركة :حدد رأس
 2022تحت رقم .109
مال الشركة في مبلغ 2.000.000
 1092Iدرهم مقسم على ( )20.000حصة
اجتماعية بقيمة ( )100درهم
MAITRE ZOHRA KOSTIT
للواحدة كلها اكتتبت وأودعت نقدا 
SOCIETE IMMOBILIERE ET
في حساب بنكي.كاآلتي1- :السيد غلي
 COMMERCIALE NICOLEعودا  2.000.000,00درهم.
SARL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
إعالن متعدد القرارات
التجارية بطنجة بتاريخ  20أكتوبر
MAITRE ZOHRA KOSTIT
 2022تحت رقم .11831
 ،14شارع باستور ،الطابق الثاني
1093I
رقم  ،90000 ، 07طنجة املغربي
SOCIETE IMMOBILIERE ET
CABINET PARIS FISC CONSULTING
COMMERCIALE NICOLE SARL
UNITRANSFERT
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
وعنوان مقرها االجتماعي 26 :زنقة
الشريك الوحيد
برشلونة  90000 -طنجة املغرب.
قفل التصفية
«إعالن متعدد القرارات»
CABINET PARIS FISC
رقم التقييد في السجل التجاري:
CONSULTING
.1525
شارع محمد الخامس اقامة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
الرحماني  A3الطابق االول وادي زم
املؤرخ في  16شتنبر 2020
وادي زم املغرب ،25350 ،وادي زم
تم اتخاذ القرارات التالية:
املغرب
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
وفاة الشريك سالمة حمدان و توزيع
 UNITRANSFERTشركة ذات
ً
حصصه على الورثة تبعا لرسم
مسؤلية محدودة ذات الشريك
اإلراثة املؤرخ في  22غشت 2020
الوحيد
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
وعنوان مقرها اإلجتماعي 201 :
تخفيض قيمة األسهم من  2500شارع املسيرة بلوك الف حي الوحدة
درهم للسهم إلى  100درهم لكل سهم وادي زم املغرب  25350وادي زم
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
املغرب.
تفويت  536حصة اجتماعية التي
قفل التصفية
تملكها السيدة السعدية الخاتم
رقم التقييد في السجل التجاري :
لفائدة السيد علي عودا
.799
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
هبة  2071حصة اجتماعية من
املؤرخ في  26أكتوبر  2022تقرر
طرف سيد(ة) فريد عودا  2071 ،
حصة .السيد(ة) رشيد عودا  536 ،حل  UNITRANSFERTشركة ذات
حصة .السيد(ة) لطيفة عودا   ،مسؤلية محدودة ذات الشريك
 1536حصة .السيد(ة) سناء عودا  ،الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 201
 2حصة لفائدة السيد علي عودا 
قراررقم  :5الذي ينص على مايلي :شارع املسيرة بلوك الف حي الوحدة
وادي زم املغرب  25350وادي زم
تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات املغرب نتيجة لخسائر وتوقيف
النظام األسا�سي التالية:
النشاط.

الجريدة الرسمية

21402

و عين:
السيد(ة) مراد بنمعينة و
عنوانه(ا) رقم  201بلوك الف حي
الوحدة  25350وادي زم املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  26أكتوبر  2022وفي 201
شارع املسيرة بلوك الف حي الوحدة
وادي زم املغرب  25350وادي زم
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .107
1094I
EXACO

GALAXY PET FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EXACO
 ،16زنقة عائشة أم املؤمنين شارع
موالي الحسن االول ،20000 ،الدار
البيضاء املغرب
 GALAXY PET FOODشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،10زنقة
الحرية الطابق  3شقة رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
561107
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 13أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GALAXY PET FOOD
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
بالجملة و التقسيط ،االستيراد
والتصدير ،و التفاوض خصوصا
للمواد و االغدية املوجهة للحيوانات
االليفة.

عنوان املقر االجتماعي ،10 :
زنقة الحرية الطابق  3شقة رقم - 5
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد السيد محمد ترحات 500 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة.
السيدة السيدة حسناء بلوش
 500 :حصة بقيمة  1.000درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السيد محمد ترحات
عنوانه(ا) االدريسية  1زنقة  2رقم 9
 20000الدارالبيضاء املغرب.
السيدة السيدة حسناء بلوش
عنوانه(ا) اقامة ليكولين شطر 04
العمارة ك  11ط السفلي الشقة
 1سيدي معروف  20000الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد السيد محمد ترحات
عنوانه(ا) االدريسية  1زنقة  2رقم 9
 20000الدارالبيضاء املغرب
السيد السيدة حسناء بلوش
عنوانه(ا) اقامة ليكولين شطر 04
العمارة ك  11ط السفلي الشقة
 1سيدي معروف  20000الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
نونبر  2022تحت رقم .844788
1095I
STE PRIVE PARCK

JC CALIDAD

إعالن متعدد القرارات

STE PRIVE PARCK
AV TALHA BEN ZOUBIR IMM
91 N 06 LAAYOUNE ، 70000،
LAAYOUNE MAROC
« JC CALIDADشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
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وعنوان مقرها االجتماعي:
MADINAT AL WAHDA BLOC
 D N 312 LAAYOUNE -.LAATOUNE MAROC
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري.- :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  02نونبر  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
توسيع نشاط الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :02الذي ينص على
مايلي :تغذية املاشية والحراسة
والبستنة ؛ أعمال مختلفة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .3228
1096I
CABINET PARIS FISC CONSULTING

METAL ABOU IMRANE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها METAL :
.ABOU IMRANE
غرض الشركة بإيجاز :
 صيانة وإصالح املركبات..عنوان املقراالجتماعي  139 :زنقة
 07مصلى القديمة وادي زم 25350
وادي زم املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد السالم بومحرا�شي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد السالم بومحرا�شي
عنوانه(ا) 176بلوك حي املصلى
القديمة  25350وادي زم املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد السالم بومحرا�شي
عنوانه(ا) 176بلوك حي املصلى
القديمة  25350وادي زم املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي زم بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .110
1097I

CABINET PARIS FISC
CONSULTING
شارع محمد الخامس اقامة
الرحماني  A3الطابق االول وادي زم
وادي زم املغرب ،25350 ،وادي زم
املغرب
 METAL ABOU IMRANEشركة
TAWTIN CENTER
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
SF MONDIAL
الوحيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
وعنوان مقرها اإلجتماعي  139زنقة
الشريك الوحيد
 07مصلى القديمة وادي زم 25350
تأسيس شركة
وادي زم املغرب
TAWTIN CENTER
تأسيس شركة ذات مسؤلية
N°78 RUE 539 EL JADIDA ،
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
24000، EL JADIDA MAROC
 SF MONDIALشركة ذات مسؤلية
1429
محدودة ذات الشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03نونبر  2022تم إعداد القانون وعنوان مقرها اإلجتماعي  12زنقة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية سارية بن زونعيم الطابق  3الثقة
محدودة ذات الشريك الوحيد  3النخيل  20000 -الدارالبيضاء
املغرب
باملميزات التالية:
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تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
560429
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SF :
.MONDIAL
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
التركيبات الكهربائية
مقاول التركيبات الصحية
للتسخين املتساوي لعزل التبخير
الصناعي.
عنوان املقر االجتماعي  12 :زنقة
سارية بن زونعيم الطابق  3الثقة
 3النخيل  20000 -الدار البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد علي الصبار  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد علي الصبار  1000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي الصبارعنوانه(ا) دوار
سيدي الحبيب الخلفي سبت سايس
الجديدة  24000الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي الصبارعنوانه(ا) دوار
سيدي الحبيب الخلفي سبت سايس
الجديدة  24000الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .843939
1098I

ECORIAD

ECORIAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ECORIAD
قطاع  16حي الرياض زنقة بندق
 -8 1حي الرياض الرباط ،10000 ،
الرباط املغرب
 ECORIAD SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطاع
 16حي الرياض زنقة بندق  -8 1حي
الرياض الرباط  10000 -الرباط
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.58117
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ECORIAD SARLمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي قطاع  16حي الرياض
زنقة بندق  -8 1حي الرياض الرباط -
 10000الرباط املغرب نتيجة ل  :ازمة
مرتبطة بوباء .CORONAVIRUS
و حدد مقر التصفية ب حي
الرياض قطاع  16زنقة بندق - 1-8
 10000الرباط املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد الوهاب الولي و
عنوانه(ا) عمارة  14أد رقم  1حي
املسيرة ح ي م  10000الرباط املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :تعيين
السيد عبد الوهاب الوالي مصفي
للشركة ,تم االداع القانوني باملحكمة
التجارية بالربلط بالتاريخ  18اكتوبر
 2022تحت رقم .8003

21403

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .8003
1099I
IZDIHAR CONSEIL

ماد آن القصور

إعالن متعدد القرارات

بند رقم البند  :4الذي ينص
على مايلي :مقر الشركة الجديد:
ملك بنشقرون الحسيب ،درب
السعوديين ،الرقم  6القصور،
املدينة ،مراكش
بند رقم البند  :7الذي ينص
على مايلي :تقسيم رأسمال الشركة
( 100.000درهم) كالتالي :محمد
بنشقرون الحسيب  50000درهم،
هشام البوزيدي  25000درهم
والسيدة نجية بنشقرون الحسيب
 25000درهم
بند رقم البند  :8الذي ينص
على مايلي :تقسيم حصص رأسمال
الشركة ( 100.000درهم مقسم
إلى  1000حصة ) كالتالي :محمد
بنشقرون الحسيب  500حصة،
هشام البوزيدي  250حصة
والسيدة نجية بنشقرون الحسيب
 250حصة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .141054
1100I

IZDIHAR CONSEIL
RÉSIDENCE IBN SINA, N°18izdihar, Marrakech ، 40100،
Marrakech Maroc
ماد آن القصور «شركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :منار3
الرقم  175الشرف اإلزدهار40000 -
مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.103821
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم اإلعالن عن وفاة شريك
واستمرار نشاط الشركة :الذي ينص
MEDAFCO CONSULTING
على مايلي :بعد وفاة السيدة فاطمة
الحسني تم تقسيم حصصها(250
SOCIETE AFH -SARL-AU
إعالن متعدد القرارات
حصة) للورثة 2/3 :للسيد محمد
MEDAFCO CONSULTING
بنشقرون الحسيب ( 167حصة)
و 1/3للسيدة نجية بنشقرون AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
47 N° 249 - TANGER ، 90000،
الحسيب( 83حصة)
TANGER TANGER
قرار رقم تفويت حصص :الذي
ينص على مايلي :تفويت السيدة « SOCIETE AFH -SARL-AUشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
نجية بنشقرون الحسيب  83حصة
الشريك الوحيد»
من مجموع حصصها ( 333حصة)
لفائدة السيد محمد بنشقرون وعنوان مقرها االجتماعي :قطعة
الحسيب الذي أصبح يملك  ،2158 500حي الكمبورية  ، 2السفلي
العوامة  -طنجة  90000 -طنجة
حصة.
املغرب.
قرار رقم تغيير مقر الشركة :الذي
«إعالن متعدد القرارات»
ينص على مايلي :تم تغييرمقرالشركة
ي
إلى :ملك بنشقرون الحسيب ،درب رقم التقييد في السجل التجار :
.90959
السعوديين ،الرقم  6القصور،
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املدينة مراكش
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات املؤرخ في  11أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
النظام األسا�سي التالية:
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قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
هبة جميع الحصص االجتماعية من
طرف السيد عبدالعادل املودن الى
فائدة زوجته السيدة حكيمة صايل
الذي يملكها في شركة أف ش
قراررقم  : 2الذي ينص على مايلي:
تعين السيدة جكيمة صايل كمسيرة
جديدة بدال السيد عبدالعادل
املودن
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
استقالة املسير السيد عبدالعادل
املودن
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
ساهم املساهم الوحيد  ،السيدة
حكيمة صايل  ،في الشركة ً
نقدا 
بمبلغ مائة ألف درهم (100.000
درهم)
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تم تحديد رأس املال بمبلغ مائة
ألف درهم ( 100،000.00درهم).
مقسمة إلى  1000سهم بقيمة اسمية
 100.00درهم للسهم  ،مرقمة من
 1إلى  1000ومخصصة بالكامل
للمساهم الوحيد  ،السيدة حكيمة
صايل
بند رقم  :12الذي ينص على
مايلي :يسير الشركة شخص طبيعي
ً
شخصا
أو أكثر .قد يكون املسير
خارج الشركة  ،يتم تعيينه من قبل
املساهم الوحيد .من اآلن فصاعدا 
 ،تم تعيين املسير الوحيد للشركة
إلى أجل غير مسمى :السيدة حكيمة
صايل  ،مغربية الجنسية  ،ولدت في
 ، 30/11/1977مقيمة في طنجة ،
حي كمبوريا عوامة  ،حاملة بطاقة
الوطنية رقم K328735
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .259005
1101I

MEDAFCO CONSULTING

SOCIETE AGARIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

MEDAFCO CONSULTING
AL IRFANE 2, GH4,
IMMEUBLE 47 N° 249 - TANGER
، 90000، TANGER TANGER
 SOCIETE AGARISشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2شارع
بالل تحت األرض  -طنجة 90000 -
طنجة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.100487
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12شتنبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 2شارع بالل تحت األرض  -طنجة -
 90000طنجة املغرب» إلى «املنطقة
الصناعية جزناية قطعة - 382
طنجة  90000 -طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .259020
1102I
boutouissa mustafa

LEVAGE METAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

boutouissa mustafa
BOITE POSTALE VILLE
NOUVELLE HAMRIA N°867
MEKNES ، 50000، meknes
maroc
 LEVAGE METALشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
العالية 2رقم  16شارع فرحات
هتشاد م.ج .مكناس 50000 -
مكناس املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري
.41513
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد LEVAGE METAL
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
العالية 2رقم  16شارع فرحات
هتشاد م.ج .مكناس 50000 -
مكناس املغرب نتيجة ل  :خسارة
متكررة.
و حدد مقر التصفية ب إقامة
العالية 2رقم  16شارع فرحات
هتشاد م.ج .مكناس 50000 -
مكناس املغرب .
و عين:
السيد(ة) احمد االزهرو عنوانه(ا)
إقامة العالية 2شقة رقم  19شارع
فرحات هتشاد م.ج .مكناس 50000
مكناس املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق
املتعلقة بالتصفية  :إقامة العالية2
رقم  16شارع فرحات هتشاد م.ج.
مكناس
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .1073
1103I
hana compta maroc

« » ESRYOU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hana compta maroc
residence al wafa n° A1 RDC
avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el jadida maroc
«  » ESRYOUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13
شارع أحمد املجاتي إقامة ألب
الطابق األول رقم  8معارف 20370 -
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
559629.:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  « :
.» ESRYOU
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
و تصدير.
 مفاوض تجاري. تكييف املنتجات الغذائية وغيرالغذائية..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 13شارع أحمد املجاتي إقامة ألب
الطابق األول رقم  8معارف 20370 -
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مرفوق حميد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مرفوق حميد عنوانه(ا)
رقم  3تجزئة كريمة 24000 21
الجديدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مرفوق حميد عنوانه(ا)
رقم  3تجزئة كريمة 24000 21
الجديدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .842619
1104I
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wimocab
األسماء الشخصية والعائلية
 LES FLEURS D›ANTOINEوصفات ومواطن الشركاء :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
السيدة كريمة بلمين عنوانه(ا)
الشريك الوحيد
تجزئة سندباد درج س 01شقة
تأسيس شركة
 02إقامة دوتراك عين الدئاب
wimocab
الدارالبيضاء  20450الدارالبيضاء
مجموعة سوفيان رقم 49
املغرب.
الطبقة  3الشقة  8سدي معروف
األسماء الشخصية والعائلية
الدارالبيضاء مجموعة سوفيان
ومواطن مسيري الشركة:
رقم  49الطبقة  3الشقة  8سدي
السيدة كريمة بلمين عنوانه(ا)
معروف الدارالبيضاء،20280 ،
تجزئة سندباد درج س 01شقة
املغرب الدارالبيضاء
 02إقامة دوتراك عين الدئاب
شركة
LES
FLEURS D›ANTOINE
الدارالبيضاء  20450الدارالبيضاء
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك املغرب
الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  31شارع التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28
املدارس شارع املوكات كارتيي برجي أكتوبر  2022تحت رقم .844519
الدارالبيضاء  20450 -الدارالبيضاء
1105I
املغرب
FOUZMEDIA
تأسيس شركة ذات مسؤلية
LEBANON TRAVAUX
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
SARL AU
560613
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 22أكتوبر  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
FOUZMEDIA
محدودة ذات الشريك الوحيد
KENITRA ، 14000، kenitra
باملميزات التالية:
maroc
شكل الشركة  :شركة ذات LEBANON TRAVAUX SARL AU
مسؤلية محدودة ذات الشريك شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الوحيد.
الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند وعنوان مقرها اإلجتماعي  31زاوي
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  LES :محمد القرني وانوال إقامة منارA
.FLEURS D’ANTOINE
مكتب رقم  14000 - 5القنيطرة
غرض الشركة بإيجاز  :بائعة
املغرب
الورود.
تأسيس شركة ذات مسؤلية
عنوان املقر االجتماعي  31 :شارع
محدودة ذات الشريك الوحيد
املدارس شارع املوكات كارتيي برجي رقم التقييد في السجل التجاري :
الدارالبيضاء  20450 -الدارالبيضاء
67061
املغرب.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املدة التي تأسست من أجلها  06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
الشركة  99 :سنة.
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
مبلغ رأسمال الشركة 90.000 :محدودة ذات الشريك الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:
باملميزات التالية:
السيدة كريمة بلمين  900 :حصة
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
بقيمة  100درهم للحصة.

21405

الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.LEBANON TRAVAUX SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
العقاري
االشغال املختلفة واشغال البناء.
عنوان املقر االجتماعي  31 :زاوي
محمد القرني وانوال إقامة منار A
مكتب رقم  14000 - 5القنيطرة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جورج مهنا عنوانه(ا) فيال
رقم  251بىر الرامي الغربية 14000
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جورج مهنا عنوانه(ا) فيال
رقم  251بىر الرامي الغربية 14000
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .-
1106I
مستأمنة املتنبي للمحاسبة

2Z.CHANTIERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
 130شارع املتنبي الطابق ، 2
 ،23000بني مالل املغرب
 2Z.CHANTIERSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
االول تجزئة النور  2الشطراالول
رقم  32فم اودي  23000 -بني مالل
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري :
13345
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 03
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.2Z.CHANTIERS
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال
مختلفة
تجارة
بيع مواد البناء بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
االول تجزئة النور  2الشطر االول
رقم  32فم اودي  23000 -بني مالل
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد زكرياء اعقيد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد طارق الزعري  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء اعقيد عنوانه(ا)
دوار ايت ابراهيم املركز اوالد امبارك
 23000بني مالل املغرب.
السيد طارق الزعري عنوانه(ا)
دوار أوالد ايوب اوالد امبارك 23000
بني مالل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء اعقيد عنوانه(ا)
دوار ايت ابراهيم املركز اوالد امبارك
 23000بني مالل املغرب
ي
السيد طارق الزعر عنوانه(ا)
دوار أوالد ايوب اوالد امبارك 23000
بني مالل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .1092
1107I
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شركة تاونات القشور كاش ش م م

SOCIETE TAOUNATE
LAKCHOUR CASH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة تاونات القشور كاش ش م م
تاونات القشور جماعة خاللفة
تاونات  ،34000 ،تاونات املغرب
SOCIETE TAOUNATE
 LAKCHOUR CASHشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
خاللفة تاونات  34000 -تاونات
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
2189
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 22شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها
SOCIETE
TAOUNATE
:
.LAKCHOUR CASH
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
الموال.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
خاللفة تاونات  34000 -تاونات
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد املرابط 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد املرابط عنوانه(ا)
تاونات القشور خاللقة 34000
تاونات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املرابط عنوانه(ا)
تاونات القشور خاللقة 34000
تاونات املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .111
1108I
FIDUCIAIRE RICH

OUZAOUA TRAVAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE RICH
N°4 IMM 19 2EME ETAGE
PLACE MOHAMED V,
RICH,MIDELT ، 52400، RICH
MAROC
 OUZAOUA TRAVAUXشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 22
زنقة  22حي اليغن  ,الريش  -ميدلت-
  52400الريش املغرب.قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2203
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تقرر
حل  OUZAOUA TRAVAUXشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
رقم  22زنقة  22حي اليغن  ,الريش
 ميدلت 52400 - -الريش املغربنتيجة ل-صعوبات مالية.
و عين:
السيد(ة) يوسف ازعوع و
عنوانه(ا) قصر افراسكو ,اموكر,
املشيل  52400الريش املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  14أكتوبر  2022وفي رقم 22
زنقة  22حي اليغن  ,الريش  -ميدلت-
  52400الريش املغرب.تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بميدلت بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .255
1109I
KHOUYI BADIA

AMRASSOURI SARL-AU
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
مكناس  ،50000 ،مكناس املغرب
« AMRASSOURI SARL-AUشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
موحا اوحمو بومية  54350 -ميدلت
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.1381
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي –1 :الزيادة في الرأسمال
بقيمة  1990000درهم ودلك بإنشاء
 19900حصة بقيمة  100درهم
للحصة الواحد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :6-7الذي ينص على
مايلي –1 :الزيادة في الرأسمال
بقيمة  1990000درهم ودلك بإنشاء
 19900حصة بقيمة  100درهم
للحصة الواحد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بميدلت بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .261
1110I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

EL HADI ABD

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
N 10 RCE EL HANNASSI
AV DES FAR FES ENTREE A
APPARTEMENT 21 ETGE 6،
30000، FES MAROC
 EL HADI ABDشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
سوسة تجزئة هجررقم  179الزهور
 2فاس 30000 - .فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
74397
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها EL :
.HADI ABD
غرض الشركة بإيجاز  • :الطباعة
والخدمات ذات الصلة ،لوازم
ومعدات املكاتب.
• مختلف األعمال.
• استيراد وتصدير..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
سوسة تجزئة هجر رقم  179الزهور
 2فاس 30000 - .فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الهادي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
السيد عبد الهادي عنوانه(ا)
شارع سوسة  7اقامة ام القرى التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
الزهور  2فاس  30000فاس املغرب .نونبر  2022تحت رقم .844153
األسماء الشخصية والعائلية
1112I
ومواطن مسيري الشركة:
العبدالوي لالشغال املحاسبتية
السيد عبد الهادي عنوانه(ا)
شارع سوسة  7اقامة ام القرى STE TOUSTOUS TRAVEL
الزهور  2فاس  30000فاس املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
باملحكمة
تم اإليداع القانوني
الشريك الوحيد
التجارية بفاس بتاريخ  02نونبر
تأسيس شركة
 2022تحت رقم .5877
العبدالوي لالشغال املحاسبتية
 1111Iعمارة نوميديا شارع محمد الخامس
الطابق 2الشقة 3تازة ،35000 ،
B.A
تازة املغرب
ZOUZANE
ACCESSOIRE
STE TOUSTOUS TRAVEL
AUTO
شركة ذات مسؤلية محدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
B.A
املثلث الذهبي مدخل ا شارع عالل
CITE COMMUNAL BLOC 2
بن عبد هللا الطابق  1مكتب رقم
N°123
HAY HASSANI ، 20250،
 35000 - 1تازة املغربCASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤلية
ZOUZANE ACCESSOIRE AUTO
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :طريق
6755
أزمور كلم  19داربوعزة 20000 -
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الدارالبيضاء املغرب.
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
قفل التصفية
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
رقم التقييد في السجل التجاري :
محدودة ذات الشريك الوحيد
.158293
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املؤرخ في  17ماي  2022تقرر حل
 ZOUZANE ACCESSOIRE AUTOمسؤلية محدودة ذات الشريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي طريق أزمور كلم اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
 19دار بوعزة  20000 -الدارالبيضاء .TOUSTOUS TRAVEL
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
املغرب نتيجة لغياب رقم املعامالت.
اسفار-التجارة.
و عين:
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
السيد(ة) حميد زوزان وعنوانه(ا)
طريق أزمور كلم  19داربوعزة  20000املثلث الذهبي مدخل ا شارع عالل
الدارالبيضاء املغرب كمصفي (ة) بن عبد هللا الطابق  1مكتب رقم - 1-
 35000تازة املغرب.
للشركة.
املدة التي تأسست من أجلها
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  13شتنبر  2022وفي طريق الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
أزمور كلم  19دار بوعزة 20000 -
درهم ،مقسم كالتالي:
الدارالبيضاء املغرب.

21407

السيدة حياة توستوس 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حياة توستوس عنوانه(ا)
تجزئة ملراني عمارة االسماعيلية 10
شقة  9حي موالي يوسف 35000
تازة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حياة توستوس عنوانه(ا)
تجزئة ملراني عمارة االسماعيلية 10
شقة  9حي موالي يوسف 35000
تازة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  31دجنبر
 2022تحت رقم .507
1113I
SOCIETE CONSULTING

DFG CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC
 DFG CARشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة
بالطابق األول حي النور رقم - 31
 51100عين تاوجطات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
57517
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها DFG :
.CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتماعي  :شقة
بالطابق األول حي النور رقم - 31
 51100عين تاوجطات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة500.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد إلياس رضواني 2.500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد الرحمان بوحنكورة
 2.500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد إلياس رضواني عنوانه(ا)
حي القدس  1رقم  51100 353عين
تاوجطات املغرب.
السيد عبد الرحمان بوحنكورة
عنوانه(ا) حي سيدي بوغابة شارع
عين برج رقم  93102 5الفنيدق
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الرحمان بوحنكورة
عنوانه(ا) حي سيدي بوغابة شارع
عين برج رقم  93102 5الفنيدق
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .3975
1114I
YOUNESS BENMOUSSA

INEESPHARMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
 Tifletحي النهضة  2رقم  72تيفلت،
Tiflet Maroc ،15400
 INEESPHARMAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية
زنقة محمد القري وزنقة انوال
إقامة املنارعمارة ب املكتب رقم 2
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
67163
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.INEESPHARMA
غرض الشركة بإيجاز  :بيع مواد
التجميل /االستيراد و التصدير/
التجارة.
عنوان املقراالجتماعي  :زاوية زنقة
محمد القري وزنقة انوال إقامة املنار
عمارة ب املكتب رقم  2القنيطرة
 14000القنيطرة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد البرواني محمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة حجي سناء  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البرواني محمد عنوانه(ا)
ايت مو�سى ايت بويحيى الحجامة
تيفلت  15400تيفلت املغرب.
السيدة حجي سناء عنوانه(ا)
تجزئة البسمة رقم  35اوالد وجيه
القنيطرة  14000القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد البرواني محمد عنوانه(ا)
ايت مو�سى ايت بويحيى الحجامة
تيفلت  15400تيفلت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .-
1115I
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مقاولة في الحسابات

مكتب الخبرة في املحاسبة

ADRASTRAC

MOTHER & DAUGTHER
SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

مقاولة في الحسابات
 32شارع محمد الخامس الحسيمة
ص ..ب  ،32000 ،334الحسيمة
املغرب
 ADRASTRACشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي برانس 02
حي النرجيس شارع صفت رقم - 01
 90000طنجة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.37167
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  03أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد ADRASTRAC
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي برانس  02حي
النرجيس شارع صفت رقم - 01
 90000طنجة املغرب نتيجة ل :
التوقف عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب برانس
 02حي النرجيس شارع صفت رقم 01
طنجة  90000طنجة املغرب.
و عين:
السيد(ة) احميدو الكريمي و
عنوانه(ا) إسبانيا  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  02نونبر
 2022تحت رقم .12496
1116I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الخبرة في املحاسبة
 20زنقة ابن بطوطة ،52000 ،
الراشيدية املغرب
MOTHER & DAUGTHER
 SARLشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
أزمور القديم جماعة الخنك -
 52000الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
16401
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MOTHER & DAUGTHER SARL
غرض الشركة بإيجاز  1- :بيع
املشروبات الغازية 2- .وجبات سريعة
 سناك 3- .مطعم.عنوان املقر االجتماعي  :قصر
أزمور القديم جماعة الخنك -
 52000الرشيدية املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة لطيفة الجحيليل 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة فتيحة لغريب 800 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لطيفة الجحيليل
عنوانه(ا) رقم  911تجزئة موالي علي
الشريف  52000الرشيدية املغرب.

السيدة فتيحة لغريب عنوانه(ا)
دوار البيبان فناسة باب الحيط
مرنيسة  34012تاونات املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لطيفة الجحيليل
عنوانه(ا) رقم  911تجزئة موالي علي
الشريف  52000الرشيدية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 24
أكتوبر  2022تحت رقم .1318
1117I
MARO FIDUS

MOTO WAY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MARO FIDUS
FB8, Bd Mohammed V Centre
Ben Yakhlef - Mohammedia
FB8, Bd Mohammed V Centre
Ben Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia maroc
 MOTO WAYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحسنية
 2الرقم  192العالية 28830 -
.MOHAMMEDIA MAROC
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.9797
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27يوليوز  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) اسامة حميمو
 833حصة اجتماعية من أصل
 1.666حصة لفائدة السيد (ة)
الياس حميمو بتاريخ  27يوليوز
.2022
تفويت السيد (ة) اسامة حميمو
 833حصة اجتماعية من أصل
 1.666حصة لفائدة السيد (ة)
محمد حميمو بتاريخ  27يوليوز
.2022
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 12
شتنبر  2022تحت رقم .1751
1118I
MARO FIDUS

MOTO WAY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

MARO FIDUS
FB8, Bd Mohammed V Centre
Ben Yakhlef - Mohammedia
FB8, Bd Mohammed V Centre
Ben Yakhlef - Mohammedia،
13350، Mohammedia maroc
 MOTO WAYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحسنية
 2الرقم  192العالية .2883 -
املحمدية املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.9797
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27يونيو  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
حميمو محمد كمسيرآخر
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 12
شتنبر  2022تحت رقم .1751
1119I
hmm compta

سنوف ايمو مروك

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hmm compta
chabab zone c imm 21 n°1 RDC
AIN SEBAA CASABLANCA ،
20250، CASABLANCA MAROC
سنوف ايمو مروك شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

الجريدة الرسمية

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشباب
منطقة س عمارة  21الطابق االر�ضي
شقة  1عين السبع  2000 -البيضاء
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
496319
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23فبراير  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :سنوف
ايمو مروك.
غرض الشركة بإيجاز  :اعمال
البناء.
عنوان املقر االجتماعي  :الشباب
منطقة س عمارة  21الطابق االر�ضي
شقة  1عين السبع  2000 -البيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نجيب السرتي 1.000 :
حصة بقيمة  10.000درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نجيب السرتي عنوانه(ا)
لكاللشا سيدي املكي  20356برشيد
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نجيب السرتي عنوانه(ا)
لكاللشا سيدي املكي  20356برشيد
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21
مارس  2021تحت رقم .772080
1120I

21409
CMA GESTION

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

FASLY CAR

LE VERGER DE BOIS DE
LUXE ET TOUR

إعالن متعدد القرارات

CMA GESTION
RESIDENCE WARDA
B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
ALI HIVERNAGE ، 40000،
MARRAKECH MAROC
« FASLY CARشركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :امللك
املسمى «منار »14-40حي االزدهار2
عمارة رقم  40الطابق  3املكتب - 11
 40000مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.98151
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  11أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :01الذي ينص على
مايلي :تفويت مجموع الحصص
( 5000حصة) من السيدة ابتسام
ايت الرايس الى السيد املهدي ايت
الرايس
قرار رقم  :02الذي ينص على
مايلي :استقالة السيدة ابتسام
ايت الرايس بصفتها مسيرة ثانية
للشركة و تولي السيد املهدي ايت
الرايس الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 EE792470منصب املسير الوحيد
للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :09الذي ينص على
مايلي :تولي السيد املهدي ايت
الرايس الحامل للبطاقة الوطنية رقم
 EE792470منصب املسير الوحيد
للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .11703
1121I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
 42شارع الدرفوفي الطابق  2رقم 8
وجدة ،60000 ،وجدة املغرب
LE VERGER DE BOIS DE LUXE
 ET TOURشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
االندلس طريق محمد الزعراوي رقم
 60000 - 16وجدة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.15437
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15أكتوبر  2022تقرر حل
LE VERGER DE BOIS DE LUXE
 ET TOURشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
االندلس طريق محمد الزعراوي رقم
 60000 - 16وجدة املغرب نتيجة
لتوقف الشركة عن نشاطها وأن
الصافي وضع الشركة اصبح أقل من
ربع رأس مال الشركة بعد الخسائر
امللحوظة.
و عين:
السيد(ة) عبد الحفيظ قي�سي و
عنوانه(ا) حي محمد بلخضر طريف
ناي  60000وجدة املغرب كمصفي
(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  15أكتوبر  2022وفي حي
االندلس طريق محمد الزعراوي رقم
 60000 - 16وجدة املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  15أكتوبر
 2022تحت رقم .1729
1122I

الجريدة الرسمية

21410
QUALICIA EXPERTISE

RGCM

ELEGANZA AUTO

FIRST LADAINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

RGCM
imm 50 n) 5 av des far imm 50
 ،n) 5 av des far، 20650املحمدية
MAROC
 FIRST LADAINEشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 38
املنطقة الصناعية جنوب غرب -
 28810املحمدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.11337
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14شتنبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.000.000درهم»  أي من
« 500.000درهم»  إلى «1.500.000
درهم»  عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .2114
1124I

QUALICIA EXPERTISE
Rue FARHAT HACHAD,2ème
Etage APPT N°35 Résidence
City، 20250، CASABLANCA
MAROC
 ELEGANZA AUTOشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ،10زنقة
الحرية الطابق  3شقة 20100 - 5
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.479307
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ELEGANZA AUTOمبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي ،10زنقة الحرية الطابق
 3شقة  20100 - 5الدارالبيضاء
املغرب نتيجة ل  - :توقف النشاط
 أزمة الصحية كوفيد .19و حدد مقر التصفية ب إقامة
املدينة زنقة فرحات حشاد الطابق
ائتمانية العربي بنسالم
 2شقة  20250 - 35الدارالبيضاء
ايندوس تكنولوجي
املغرب.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
و عين:
الشريك الوحيد
السيد(ة) هشام بلمنصور و
تأسيس شركة
عنوانه(ا) حي ارسالن إقامة رياض
ائتمانية العربي بنسالم
الفتوح  20280الدارالبيضاء املغرب مجمع العرفان عمارة  289الطابق 1
كمصفي (ة) للشركة.
رقم  ،90000 ، 2طنجة املغرب
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
ايندوس تكنولوجي شركة ذات
على الصالحيات املخولة لهم محل
مسؤلية محدودة ذات الشريك
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوحيد
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم  34توسعة املنطقة الحرة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  27ملدينة طنجة للسيارات TAC2بلدية
أكتوبر  2022تحت رقم .843596
جوامعة عمالة فحص انجرا طنجة -
 90090طنجة املغرب
1123I
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تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
131789
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :ايندوس
تكنولوجي.
غرض الشركة بإيجاز  :تصنيع
منتجات التعريف للرقمنة واألتمتة
في القطاعات الصناعية بما في
ذلك :السيارات  ،والطيران  ،واملواد
الكيميائية  ،والغذاء  ،والصحة ،
والبستنة  ،والترفيه  ،واملعادن ،
والنفط والغاز  ،إلخ..
عنوان املقر االجتماعي  :قطعة
رقم  34توسعة املنطقة الحرة
ملدينة طنجة للسيارات TAC2بلدية
جوامعة عمالة فحص انجرا طنجة -
 90090طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة نارايان ليميتد 100 :
حصة بقيمة  1.000درهم للحصة.
الشركة نارايان ليميتد 100 :
بقيمة  1.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة نارايان ليميتد عنوانه(ا)
الوحدة  ، 3قيادة األمراء الصناعية
محرك األمراء  CV8 2FDكينيلورث
اململكة املتحدة.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أغاروال راجيف كومار
عنوانه(ا) نويدا أوتار براديش
 201301نويدا الهند

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .258946
1125I
BUSINESS AUDITAX

MED GOCAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

BUSINESS AUDITAX
RUE TABARI RESIDENCE MLY 7
ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC
 MED GOCARشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
موالي يوسف قيسارية ميموزا رقم
 90000 - 42طنجة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.43415
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) ريسة هروش
الدكالي  86حصة اجتماعية من أصل
 86حصة لفائدة السيد (ة) عثمان
بلعربي بتاريخ  31أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .259096
1126I
euromaritima

RAZZA TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

euromaritima
 147شارع محمد الخامس اقامة
القنطرة رقم  ،90000 ، 15طنجة
املغرب
 RAZZA TRANSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
القدس تجزئة ملكوبا  2الطابق  1رقم
 90000 - 5طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
131521
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 29شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.RAZZA TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الوطني و الدولي للبضائع  ،التعشير،
االستيراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
القدس تجزئة ملكوبا  2الطابق  1رقم
 90000 - 5طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
الشركة INTECA SARL : 1.000
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة  INTECA SARLعنوانه(ا)
املنطقة الصناعية املجد تجزئة 792
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بيدرو اندريس لوبيز لوركا
عنوانه(ا) شقة  703بلوك ش 1اقامة
ياسمين شارع املقاومة  80000اكادير
املغرب
السيد السبيطي ر�ضى عنوانه(ا)
زنقة  423رقم  7حي املوظفين 80000
اكاديراملغرب
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بيدروسا زاهينيو ماركوس
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيدة الزغيمري نوال 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بيدروسا زاهينيو ماركوس
عنوانه(ا) برشلونة  08850برشلونة
إسبانيا.
السيدة الزغيمري نوال عنوانه(ا)
طريق  175س طييناريس  90قافا
 08850برشلونة إسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بيدروسا زاهينيو ماركوس
عنوانه(ا) برشلونة  08850برشلونة
إسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .12636
1129I

السيد محمد ايت حمو عنوانه(ا)
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  21أكتوبر تجزئة انس رقم 17اسكجور مراكش
 40150مراكش املغرب.
 2022تحت رقم .258604
األسماء الشخصية والعائلية
1127I
ي
ومواطن مسير الشركة:
MUSMUS RUGS SARL AU
السيد محمد ايت حمو عنوانه(ا)
موسموس راغ
تجزئة انس رقم 17اسكجور مراكش
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات  40150مراكش املغرب
الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تأسيس شركة
التجارية بمراكش بتاريخ  20أكتوبر
MUSMUS
RUGS SARL AU
 2022تحت رقم .11102
 76/74النجارين السمارين مراكش
1128I
 ،40030 ،مراكش املغرب
كونطسام
موسموس راغ شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
كونتينوطال سيل
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارالرحى
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
سيدي عبد هللا غيات مراكش -
كونطسام
 40066مراكش املغرب
 10زنقة أبو بكرالرازي إقامة الرازي
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الطابق السفلي  ،90010 ،طنجة
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
املغرب
كونتينوطال سيل شركة ذات
129927
املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01أكتوبر  2022تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
كاليسيا زنقة العشاق الطابق 2
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد شقة ب طنجة comptasoine@ -
 gmail.comطنجة املغرب
باملميزات التالية:
تأسيس شركة ذات املسؤولية
شكل الشركة  :شركة ذات
FIDUNION-MAROC
املحدودة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
BABEL TAMARIS
رقم التقييد في السجل التجاري :
الوحيد.
إعالن متعدد القرارات
131935
تسمية الشركة متبوعة عند
FIDUNION-MAROC
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 03نونبر  2022تم إعداد القانون RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23
موسموس راغ.
CASABLANCA ، 20000،
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
CASABLANCA MAROC
املحدودة باملميزات التالية:
استيراد وتصدير.
« BABEL TAMARISشركة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
املسؤولية املحدودة»
الرحى سيدي عبد هللا غيات مراكش املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند وعنوان مقرها االجتماعي ،4 :زنقة
  40066مراكش املغرب.اإلمام مسلم ،الوازيس  - -الدار
املدة التي تأسست من أجلها اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
البيضاء املغرب.
كونتينوطال سيل.
الشركة  99 :سنة.
«إعالن متعدد القرارات»
غرض الشركة بإيجاز  :اإلنعاش
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
العقاري وأعمال البناء.
درهم ،مقسم كالتالي:
.319571
عنوان املقر االجتماعي  :إقامة
السيد محمد ايت حمو 100 :
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
كاليسيا زنقة العشاق الطابق  2شقة
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية ب طنجة  comptasoine@gmail. -املؤرخ في  12شتنبر 2022
 comطنجة املغرب.
تم اتخاذ القرارات التالية:
وصفات ومواطن الشركاء :

21412
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قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على استقالة املسير السيد BENYAHIA DE MATERIAUX
ناصر بوزوبع ابتداءا من  30شتنبر
شركة ذات املسؤولية املحدودة
2022
تحويل املقراالجتماعي للشركة
قرار رقم  :2الذي ينص على
PME CONSULTING GROUP
مايلي :إعادة صياغة وإعتماد النظام رقم  ،66املكتب  ،11الطابق الثاني،
األسا�سي الجديد للشركة
مركب الجواهر ،شارع السالوي،
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات املدينة الجديدة ،فاس ،30000 ،
النظام األسا�سي التالية:
فاس املغرب
بند رقم :.الذي ينص على مايلي.:
BENYAHIA DE MATERIAUX
تم اإليداع القانوني باملحكمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ،65
نونبر  2022تحت رقم .844882
تجزئة فضيلة  ،3شارع سال ،طريق
1130I
عين الشقف  30000 -فاس املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
FIDUNION-MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري
BINA PREMIUM
.46471
إعالن متعدد القرارات
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23املؤرخ في  25أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
CASABLANCA ، 20000،
«رقم  ،65تجزئة فضيلة  ،3شارع
CASABLANCA MAROC
« BINA PREMIUMشركة ذات
سال ،طريق عين الشقف 30000 -
املسؤولية املحدودة»
فاس املغرب»  إلى «متجر بالطابق
وعنوان مقرها االجتماعي ،4 :زنقة السفلي ،القطعة 117ك ،تجزئة
اإلمام مسلم ،الوازيس  - -الدار
رياض الياسمين ،طريق عين الشقف
البيضاء املغرب.
  30000فاس املغرب».«إعالن متعدد القرارات»
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري :التجارية بفاس بتاريخ  02نونبر 2022
.290665
تحت رقم .022/4502
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
1132I
املؤرخ في  12شتنبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
EL MAQHOR ABDELHAK
قراررقم  :1الذي ينص على مايليSTE FIRST AGRI TISSA SARL :
املوافقة على استقالة املسير السيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ناصر بوزوبع ابتداءا من  30شتنبر
تأسيس شركة
2022
EL MAQHOR ABDELHAK
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :إعادة صياغة وإعتماد النظام شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات
 34000املغرب تاونات،34000 ،
األسا�سي الجديد للشركة
تاونات املغرب
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
STE FIRST AGRI TISSA SARL
النظام األسا�سي التالية:
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بند رقم :.الذي ينص على مايلي.:
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الزراريين اوالد بوعروس تيسة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
نونبر  2022تحت رقم .844879
تاونات  TAOUNATE 34000تاونات
املغرب
1131I
PME CONSULTING GROUP
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تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
2205
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 15أكتوبر  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 :
.FIRST AGRI TISSA SARL
غرض الشركة بإيجاز  :تسمين
العجول.
عنوان املقر االجتماعي  :دوار
الزراريين اوالد بوعروس تيسة تاونات
 TAOUNATE 34000تاونات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد بوزريدة 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد كمال بوزريدة  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوزريدة عنوانه(ا)
سهب الورد فاس  30000فاس
املغرب.
السيد كمال بوزريدة عنوانه(ا)
سهب الورد فاس  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوزريدة عنوانه(ا)
سهب الورد فاس  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتاونات بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .574
1133I

ML EXPERTS

& AFRIC CHIME
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

ML EXPERTS
GHANDI MALL BD GHANDI
IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،
20000، CASABLANCA MAROC
AFRIC CHIME & CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  37شارع
جالل الدين السيوطي 20000 -
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.29437
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  28أكتوبر
 2022تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 5.000.000درهم» 
أي من « 5.000.000درهم»  إلى
« 10.000.000درهم»  عن طريق :
تقديم حصص نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844672
1134I
FIDUNION-MAROC

BINA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23
CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
BINA DEVELOPPEMENT
« IMMOBILIERشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي ،4 :زنقة
اإلمام مسلم ،الوازيس -
الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.192679
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رقم التقييد في السجل التجاري:
.305447
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12شتنبر  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على استقالة املسير السيد
ناصر بوزوبع ابتداءا من  30شتنبر
2022
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :إعادة صياغة وإعتماد النظام
األسا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم :.الذي ينص على مايلي.:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
نونبر  2022تحت رقم .844886
1136I

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  12شتنبر  2022تم اتخاذ
القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على هبة  5.000حصة
اجتماعية من اصل  5.000حصة،
من طرف السيد ناصر بوزوبع لفائدة
السيد محمد بوزوبع
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تحول الشركة إلى شركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
املوافقة على استقالة املسير السيد
ناصر بوزوبع ابتداءا من  30شتنبر
2022
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تعيين السيد محمد بوزوبع مسيرا 
للشركة ابتداءا من  1أكتوبر 2022
FIDUNION-MAROC
قرار رقم  :5الذي ينص على
IMMOXY
مايلي :إعادة صياغة وإعتماد النظام
إعالن متعدد القرارات
األسا�سي الجديد للشركة
FIDUNION-MAROC
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23
النظام األسا�سي التالية:
CASABLANCA ، 20000،
بند رقم :.الذي ينص على مايلي.:
CASABLANCA MAROC
تم اإليداع القانوني باملحكمة
« IMMOXYشركة ذات املسؤولية
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
املحدودة»
نونبر  2022تحت رقم .844876
وعنوان مقرها االجتماعي ،4 :زنقة
1135I
اإلمام مسلم ،الوازيس  - -الدار
البيضاء املغرب.
FIDUNION-MAROC
«إعالن متعدد القرارات»
OXY VILLE
رقم التقييد في السجل التجاري:
إعالن متعدد القرارات
.305449
FIDUNION-MAROC
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23املؤرخ في  12شتنبر 2022
CASABLANCA ، 20000،
تم اتخاذ القرارات التالية:
CASABLANCA MAROC
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
« OXY VILLEشركة ذات املسؤولية املوافقة على استقالة املسير السيد
املحدودة»
ناصر بوزوبع ابتداءا من  30شتنبر
وعنوان مقرها االجتماعي ،4 :زنقة 2022
اإلمام مسلم ،الوازيس  - -الدار
قرار رقم  :2الذي ينص على
البيضاء املغرب.
مايلي :إعادة صياغة وإعتماد النظام
«إعالن متعدد القرارات»
األسا�سي الجديد للشركة
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم :.الذي ينص على مايلي.:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
نونبر  2022تحت رقم .844887
1137I

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
نونبر  2022تحت رقم .844211
1138I

NOMAD CONSULT

CANOCAF SARL

STE TRAFISCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

BEL & RA CARS

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبيرمويلحا
الجديدة  ،24000 ، 273الجديدة
املغرب
 NOMAD CONSULTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6شارع
أنفا رقم 09الشقة رقم 91إقامة
الربيع أنفا الدارالبيضاء 20370 -
الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.446053
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01يونيو  2022تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 NOMAD CONSULTمبلغ
رأسمالها  200.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي 6شارع أنفا رقم
09الشقة رقم 91إقامة الربيع أنفا
الدارالبيضاء  20370 -الدارالبيضاء
املغرب نتيجة ل  :حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 6شارع
أنفا رقم 09الشقة رقم 91إقامة
الربيع أنفا الدارالبيضاء 20370 -
الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عمر الحامدي و
عنوانه(ا) فضاء سقراط زاوية
زنقة سقراط وإبن كثير درج س
شقة 2املعريف البيضاء 20330
الدارالبيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.

تأسيس شركة

حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
الناظورNADOR ،62000 ،
MAROC
 BEL & RA CARSشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
الرو�سي أزغنغان  62000 -الناظور
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
24785
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 11أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها BEL & :
.RA CARS
غرض الشركة بإيجاز /1 :تاجر
قطع غيار مستعملة وجديدة /2
ميكانيكي وإصالح  -صباغة السيارات
/3الستيراد و التصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الرو�سي أزغنغان  62000 -الناظور
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
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الجريدة الرسمية
تفويت السيد (ة) مريم لعرو�صي
 318حصة اجتماعية من أصل
 637حصة لفائدة السيد (ة) محمد
لعرو�صي بتاريخ  22شتنبر .2022
تفويت السيد (ة) مريم لعرو�صي
 319حصة اجتماعية من أصل 637
حصة لفائدة السيد (ة) رضوان
لعرو�صي بتاريخ  22شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسطات بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .1329/2022
1140I

درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الورداني رشيد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد الورداني سعيد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الورداني رشيد عنوانه(ا)
دوار احجاما احدادا بني بويفرور
 62000الناظور املغرب.
السيد الورداني سعيد عنوانه(ا)
دوار احجاما احدادا بني بويفرور
 62000الناظور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
CONSEILS EVERNAGE
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الورداني رشيد عنوانه(ا)
AM STUDY
دوار احجاما احدادا بني بويفرور
إعالن متعدد القرارات
 62000الناظور املغرب
CONSEILS EVERNAGE
السيد الورداني سعيد عنوانه(ا)
AV ALLA EL FASSI N°17
دوار احجاما احدادا بني بويفرور
IMM JAWHARA ، 40000،
 62000الناظور املغرب
MARRAKECH maroc
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ « AM STUDY 14شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
أكتوبر  2022تحت رقم .4571
 1139Iوعنوان مقرها االجتماعي :اسكجور
تجزئة معطى هللا رقم  1940مراكش
ديوان التوثيق العصري األستاذ رشيد الزعواط
IMM. JAWHARA 2EME ETAGE
الشركة العقارية بيكانير
APPT 17 AV ALLAL AL FASSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 40000مراكش املغرب.
تفويت حصص
«إعالن متعدد القرارات»
ديوان التوثيق العصري األستاذ
رقم التقييد في السجل التجاري:
رشيد الزعواط
.124179
زاوية شارع الزرقطوني زنقة سيدي
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
جبلي إقامة اسيف الطابق  1الشقة املؤرخ في  20شتنبر 2022
 2سطات  ،26000 ،سطات املغرب
تم اتخاذ القرارات التالية:
الشركة العقارية بيكانيرشركة ذات
قرار رقم  :1الذي ينص على
املسؤولية املحدودة
مايلي :يقبل قرار املساهم الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ويوافق على تحويل  1000سهم
محمد الخامس الرقم  3شارع محمد مملوكة للسيدة أمل حقي التي تقوم
الخامس الرقم  26000 3سطات بالتحويل والنقل مع الضمانات
املغرب.
العادية للحقيقة والحق للسيدة
ً
تفويت حصص
عائشة دباح  ،بناء على سند S.S.P
ي
رقم التقييد في السجل التجار
بتاريخ 20/09/2022
.1209
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي قرار املساهم الوحيد بقبول استقالة
املؤرخ في  27أكتوبر  2022تمت السيدة أمل حقي وتعيين السيدة
املصادقة على :
عائشة دباح
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :7الذي ينص على مايلي:
تفويت الحصص
بند رقم  :14الذي ينص على
مايلي :تغييراملمثل القانوني للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .141064
1141I
CANOCAF SARL

YILDIRIM MOBILYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
الناظورNADOR ،62000 ،
MAROC
 YILDIRIM MOBILYAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجيش امللكي عمارة كوروكو -
 62000الناظور املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.19301
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أكتوبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 300.000درهم» أي من «100.000
درهم»  إلى « 400.000درهم»  عن
طريق .- :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .4679
1142I
CANOCAF SARL

AGROSSAR

إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء
رقم  7الطابق الثاني رقم 03
الناظورNADOR ،62000 ،
MAROC

« AGROSSARشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :سكتور
مسعود بلوك  73بوعرك  - -الناظور
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.10525
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
زيادة في رأس املال
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعيين مسيرجديد
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
مالئمة النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  6و  :7الذي ينص على
مايلي :الزيادة في رأسـمال الشركة
وذلك برفعه من 120.000,00
درهم إلــى  3.000.000,00درهم،
عـن طـريـق خـلـق  28.800حصة
اجتماعية جـديـدة قيمتها  100درهم
للحصة الواحدة.
بند رقم  :16الذي ينص على
مايلي :تعيين السيد أوسار جواد
كمسيروحيد للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .4681
1143I
GEANT CONSEIL

PHYTOMASSAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GEANT CONSEIL
LOT IZDIHAR N° 183 APT
1 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 PHYTOMASSARشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

الجريدة الرسمية
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عالل
الفا�سي مجموعة االحباس  2عمارة
أ الشقة رقم  21الطابق الخامس
مراكش 40000 - .مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
128943
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PHYTOMASSAR
غرض الشركة بإيجاز  :بيع املواد
و املبيدات املحافظة على الصحة
النباتية و زيوت املحركات..
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عالل الفا�سي مجموعة االحباس
 2عمارة أ الشقة رقم  21الطابق
الخامس مراكش 40000 - .مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة300.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد بطي منير  3.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بطي منير عنوانه(ا) ح م
الوحدة  1رقم  144مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد بطي منير عنوانه(ا) ح م
الوحدة  1رقم  144مراكش 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  -تحت رقم -
1144I

FIDUCIARE ECF

BAROUBID

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIARE ECF
BOULEVARD HAJ OMAR 146
RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC
« BAROUBIDشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :شارع
حسن الصغىررقم  35الطا بق
 4رقم  20000 - 6الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.213173
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على عقد تفويت 18000
حصة اجتماعية بين عرسة بوعبيد
وعرسة أميرة  ،عرسة محمد أمين ،
زكراني اشراق
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة
من شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشركة لديها شكل شركة ذات
مسؤولية محدودة والتي ستحكمها
القوانين املعمول بها في اململكة
املغربية وهذا النظام األسا�سي.
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
تم تحديد رأس املال بمبلغ مليوني
( )2.000.000.00درهم مقسمة
إلى عشرين ألف ( )20.000حصة
اجتماعية من مائة ( )100درهم
لكل منها  ،مرقمة من  1إلى -.20.000
السيد عرسة بوعبيد …مالك ألفي
…  2000حصة اجتماعية  -السيدة
زكراني إشراق ……مالكة ألفي …
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2000حصة اجتماعية -عرسة أميرة
…… مالكة لسبعة آالف…7000 .
حصة اجتماعية  -السيد عرسة
محمد أمين .....مالك لتسع ألفي...
 9000حصة اجتماعية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844534
1145I
FIDUCIARE ECF

KHOUADRI PROMO
إعالن متعدد القرارات

بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
الشركة لديها شكل شركة ذات
مسؤولية محدودة والتي ستحكمها
القوانين املعمول بها في اململكة
املغربية وهذا النظام األسا�سي.
بند رقم  :6-7الذي ينص على
مايلي :تم تحديد رأس املال بمبلغ مئة
الف ( )100.000.00درهم مقسمة
إلى ألف ( )1.000حصة اجتماعية
من مائة ( )100درهم لكل منها ،
مرقمة من  1إلى  -.1.000السيد
عرسة بوعبيد …مالك مئة … 100
حصة اجتماعية  -السيدة زكراني
إشراق ……مالكة مئة … 100حصة
اجتماعية -عرسة أميرة …… مالكة
ثالثمئة و خمسون… 350 .حصة
اجتماعية  -السيد عرسة محمد
أمين .....مالك اريعمئة و خمسون...
 450حصة اجتماعية
بند رقم  :15الذي ينص على
مايلي :فقد تم تعيين السيد عرسة
ً
ً
وحيدا لفترة غير
مسييرا
بوعبيد
ً
محدودة  ،والذي يصرح صراحة
بقبول الوظائف املذكورة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844533
1146I

FIDUCIARE ECF
BOULEVARD HAJ OMAR 146
RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC
« KHOUADRI PROMOشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي
التقدم مجموعة  17-2الطابق
الثاني سيدي البرنو�صي 20600
الدارالبيضاء ال.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.303549
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  05أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
MON BUREAU COMPTABLE
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
برو أغرو دستريبوسيون
املوافقة على عقد تفويت 1000
حصة اجتماعية بين خوادري جميلة شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعرسة بوعبيد ،عرسة أميرة  ،عرسة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
محمد أمين  ،زكراني اشراق
قراررقم  :2الذي ينص على مايليMON BUREAU COMPTABLE :
تحويل الشكل القانوني للشركة AV DES FAR RES HNIA 2.2EME
من شركة ذات مسؤولية محدودة ETAGE APPART N°6 TETOUAN،
93000، TETOUAN MAROC
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات
برو أغرو دستريبوسيون شركة ذات
مسؤولية محدودة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
الوحيد
استقالة السيدة خوادري جميلة من
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ادارة الشركة وتعيين السيد عرسة
سمية إقامة شهرزاد  3الطابق
بوعبيد مسبيروحيد للشركة
 5رقم .22النخيل الدارالبيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
 20000الدارالبيضاء املغرب.

الجريدة الرسمية
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تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.32393
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01شتنبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«شارع سمية إقامة شهرزاد  3الطابق
 5رقم .22النخيل الدار البيضاء
 20000الدار البيضاء املغرب»  إلى
«تجزئة الوقاية رقم 173طابولة
 Tetouan 93000 Tetouanاملغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .2201
1147I
AMR CENTER

GREEN TOUBKAL AGRI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMR CENTER
77RUE MOHAMED SMIHA 8
ETAGE ، 20080، CASABLANCA
MAROC
 GREEN TOUBKAL AGRIشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77شارع
محمد سميحة الطابق 20080 - .8
الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
525141
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GREEN TOUBKAL AGRI

غرض الشركة بإيجاز  :االستيراد
والتصدير (التاجرأو الوسيط)..
عنوان املقر االجتماعي  77 :شارع
محمد سميحة الطابق 20080 - .8
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عماد لهطة  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عماد لهطة عنوانه(ا) 5
صوت أجوف  1202جنيف سويسرا.
 1200جنيف سويسرا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عماد لهطة عنوانه(ا) 5
صوت أجوف  1202جنيف سويسرا.
 1200جنيف سويسرا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08
دجنبر  2021تحت رقم .-
1148I
ائتمانية حلب لالستشارة

HISTOIRE DE MAISON

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حلب لالستشارة
 44زنقة عمربن الخطاب .برشيد ،
 ،26100برشيد املغرب
 HISTOIRE DE MAISONشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 13
شارع محمد الخامس تجزئة اليسر
الطابق الثالث 26100 - .برشيد
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
17243

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.HISTOIRE DE MAISON
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري_أشغال عامة.
عنوان املقر االجتماعي  :الرقم 13
شارع محمد الخامس تجزئة اليسر
الطابق الثالث 26100 - .برشيد
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة كيالي حليمة 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كيالي حليمة عنوانه(ا) 28
تجزئة أمين  26100برشيد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كيالي حليمة عنوانه(ا) 28
تجزئة أمين  26100برشيد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية ببرشيد بتاريخ  04نونبر
 2022تحت رقم .1130
1149I
SOCIETE BEMAFI

SOCIETE AZROU
ALUMINIUM

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE BEMAFI
رقم  32الطابق الثالت شارع الحسن
الثاني أحداف أزرو  ،53100 ،أزرو
املغرب

SOCIETE AZROU ALUMINIUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :رقم 84
تجزئة النخيل  1أحداف 53100 -
ازرو املغرب.
قفل التصفية
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.717
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  31أكتوبر  2022تقرر حل
SOCIETE AZROU ALUMINIUM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 500.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي رقم  84تجزئة النخيل 1
أحداف  53100 -ازرو املغرب نتيجة
لعدم مزاولة أي عمل.
و عين:
السيد(ة) محمد الصغير اشقيق
و عنوانه(ا) رقم  10تجزئة البلغيتي
 53100ازرو املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  31أكتوبر  2022وفي رقم 84
تجزئة النخيل  1أحداف 53100 -
ازرو املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بازرو بتاريخ  04نونبر
 2022تحت رقم .196
1150I
STE TIB COMPT SARL AU

BARBESSE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة
البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم
 ،60000 ، 05وجدة املغرب
 BARBESSEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)

الجريدة الرسمية
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  22زنقة
ب 42حي ال�سي لخضر60000 -
وجدة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.34829
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  BARBESSEمبلغ
رأسمالها  500.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  22زنقة ب 42حي
ال�سي لخضر  60000 -وجدة املغرب
نتيجة ل  :توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  22زنقة
ب 42حي ال�سي لخضر 60000 -
وجدة املغرب.
و عين:
السيد(ة) سفيان بنسعيدي و
عنوانه(ا) حي ال�سي لخضرزنقة ب42
رقم  60000 5وجدة 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  03نونبر
 2022تحت رقم .1726
1151I

رقم التقييد في السجل التجاري
.334691
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد DESIGN
 MEمبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي 244
تجزئة املتوكلدار بوعزة الدارالبيضاء
 20100الدارالبيضاء املغرب نتيجة
ل  :االزمة االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
 49املنطقة الصناعية بوسكورة
الدارالبيضاء  20100الدارالبيضاء
املغرب.
و عين:
ن
السيد(ة) فوثر كريسطل و
عنوانه(ا)  244تجزئة املتوكلدار
بوعزة  20100الدارالبيضاء املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :تجزئة
 49املنطقة الصناعية بوسكورة
الدارالبيضاء
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20
أكتوبر  2022تحت رقم .842595
1152I

برفكت جسيون

CABINET EL KHALIFA

DESIGN ME

AL YUSR HOLDING II
S.A.R.L

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

برفكت جسيون
االلفة رياض االلفة،20100 ،
الدارالبيضاء املغرب
 DESIGN MEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 244
تجزئة املتوكلداربوعزة الدارالبيضاء
 20100الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA
 - 43زنقة طه حسين ،20100 ،
الدارالبيضاء املغرب
AL YUSR HOLDING II S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  03زنقة
ايت اوريرشارع موالي يوسف -
 20100الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة

21417

رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
560195
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في أكتوبر  2022تحت رقم .843583
1153I
 05أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
CABINET EL KHALIFA
املحدودة باملميزات التالية:
GHIZISMA S.A.R.L. A.U
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املسؤولية املحدودة.
الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند
تأسيس شركة
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AL :
CABINET EL KHALIFA
.YUSR HOLDING II S.A.R.L
 - 43زنقة طه حسين ،20100 ،
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
الدارالبيضاء املغرب
الخدمات
 GHIZISMA S.A.R.L. A.Uشركة
استيراد وتصدير جميع أصناف ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
املواد الخام واملعدات
الوحيد
االستثمارفي األسهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  03زنقة
التطويرالعقاري.
ايت اوريرشارع موالي يوسف -
عنوان املقر االجتماعي  03 :زنقة
 20100الدارالبيضاء املغرب
ايت اورير شارع موالي يوسف -
تأسيس شركة ذات مسؤلية
 20100الدارالبيضاء املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
املدة التي تأسست من أجلها رقم التقييد في السجل التجار :
842652
الشركة  99 :سنة.
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 28
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
شتنبر  2022تم إعداد القانون
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد أمين  1.000 :حصة األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد سفيان أمين  1.000 :باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
وصفات ومواطن الشركاء :
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد محمد أمين عنوانه(ا) 1
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
زنقة كوملار  06400كان  68000كان
.GHIZISMA S.A.R.L. A.U
فرنسا.
غرض الشركة بإيجاز  :تهييئة
السيد سفيان أمين عنوانه(ا)
وتطويراملشاريع العقارية.
شارع الخليج العربي فيال  40عين
شراء األرا�ضي واملباني..
الدياب  20052الدارالبيضاء املغرب.
عنوان املقر االجتماعي  03 :زنقة
األسماء الشخصية والعائلية ايت اورير شارع موالي يوسف -
ومواطن مسيري الشركة:
 20100الدارالبيضاء املغرب.
السيد محمد أمين عنوانه(ا) 1
املدة التي تأسست من أجلها
زنقة كوملار  06400كان  68000كان الشركة  99 :سنة.
فرنسا
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
السيد سفيان أمين عنوانه(ا) درهم ،مقسم كالتالي:
شارع الخليج العربي فيال  40عين
السيد عزيزمشياع  1.000 :حصة
الدياب  20052الدارالبيضاء املغرب بقيمة  100درهم للحصة.
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السيد عزيز مشياع  100 :بقيمة
 1.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز مشياع عنوانه(ا)
تجزئة أوري رقم  46بوسكورة
النواصر  27182الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز مشياع عنوانه(ا)
تجزئة اوري رقم  46بوسكورة
النواصر  27182الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
أكتوبر  2022تحت رقم .559701
1154I
CABINET EL KHALIFA

YAFIMOTO SOFTWARE
S.A.R.L

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.YAFIMOTO SOFTWARE S.A.R.L
غرض الشركة بإيجاز  :استشارات
في النظام املعلوماتي
تطويرالبرامج املعلوماتية
.
عنوان املقر االجتماعي  03 :زنقة
ايت اورير شارع موالي يوسف -
 20100الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد أنوار شخار  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد أنوار شخار  100 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أنوار شخار عنوانه(ا)
زنقة بوركون اقامة االطلس الرقم
 1املحدمدية  28800الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد أنوار شخار عنوانه(ا)
زنقة بوركون اقامة االطلس الرقم
 1املحدمدية  28800الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27
أكتوبر  2022تحت رقم .843584
1155I

CABINET EL KHALIFA
 - 43زنقة طه حسين ،20100 ،
الدارالبيضاء املغرب
YAFIMOTO SOFTWARE S.A.R.L
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  03زنقة
ايت اوريرشارع موالي يوسف -
 20100الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
رمزي لالستشارات
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
:
رقم التقييد في السجل التجار
AN-TRA-S
560197
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 28شتنبر  2022تم إعداد القانون
تأسيس شركة
رمزي لالستشارات
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
شارع  24نونبرعمارة حمدي ولد
محدودة ذات الشريك الوحيد
الرشيد الطابق رقم  01شقة رقم 01
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات العيون  ،70000 ،العيون املغرب
 AN-TRA-Sشركة ذات مسؤلية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
محدودة ذات الشريك الوحيد
الوحيد.
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ام
السعد عمارة  48الطابق  03رقم 10
العيون  70000 -العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
43425
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 07أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها AN- :
.TRA-S
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصدير جميع السلع التجارية
وأعمال البناء العامة وحفر اآلبار و
املباني السكنية والصناعية واستيراد
وتصديرمواد ومعدات البناء
.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع ام
السعد عمارة  48الطابق  03رقم 10
العيون  70000 -العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد االنصاري عنوانه(ا)
شارع  10رقم  06حي القسم العيون
 70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد االنصاري عنوانه(ا)
شارع  10رقم  06حي القسم العيون
 70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  18أكتوبر
 2022تحت رقم .3074
1156I

KA

TALIZA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

KA
BD SIDI ABDERRAHMANE 106
، 20240، CASABLANCA
MAROC
 TALIZAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 106
بوليفارد سيدي عبد الرحمن -
 20240الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.41261
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  21شتنبر  2022تقرر
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد  TALIZAمبلغ
رأسمالها  100.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  106بوليفارد
سيدي عبد الرحمن  20240 -الدار
البيضاء املغرب نتيجة ل  :التصفية
الودية.
و حدد مقر التصفية ب 106
بوليفارد سيدي عبد الرحمن -
 20240الدارالبيضاء املغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد املجيد بندرغات
و عنوانه(ا)  106بوليفارد سيدي
عبد الرحمن  20240الدار 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 04
أكتوبر  2022تحت رقم .840231
1157I
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أركون�سي

بروسين

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

أركون�سي
 3زنقة حرملة شارع محمد  3 6زنقة
حرملة شارع محمد ،20500 ،6
الدارالبيضاء املغرب
بروسين شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1زنقة
بشيرإبراهيمي الدارالبيضاء 20500
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.233629
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08يوليوز  2021تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) فيصل العلمي
الحجوجي  10.000حصة اجتماعية
من أصل  10.000حصة لفائدة
السيد (ة) عزيز كنون بتاريخ 08
يوليوز .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
غشت  2021تحت رقم .790638
1158I
GECAFISC

MEDIA REGYAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

GECAFISC
RUE MOHAMED EL 26
QUORRI ETG 1 APPT 5
CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC
 MEDIA REGYASشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  55شارع
الزرقطوني الطابق  1رقم - 3
 28810الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

الجريدة الرسمية

21419

رقم التقييد في السجل التجاري
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
.251531
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي أكتوبر  2022تحت رقم .842166
1160I
املؤرخ في  26شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
ALLEGEANCE CONSULTING
تفويت السيد (ة) امال الصافي
 500حصة اجتماعية من أصل FISHMANIA MAROC SARL 500
AU
حصة لفائدة السيد (ة) رضا تسركاتي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بتاريخ  26شتنبر .2022
الشريك الوحيد
تفويت السيد (ة) محمد زين
تأسيس شركة
العابدين الركراكي  500حصة
اجتماعية من أصل  500حصة ALLEGEANCE CONSULTING
لفائدة السيد (ة) رضا تسركاتي ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 50&51
بتاريخ  26أكتوبر .2022
 ،90000 ،طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
FISHMANIA MAROC SARL AU
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
أكتوبر  2022تحت رقم .842165
الشريك الوحيد
1159I
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع
شارع طنطان وليبيا اقامة لينا
GECAFISC
الطابق الرابع رقم  50و  51طنجة -
INTERNATIONAL
 90000طنجة املغرب
BUSINESS NETWAY
تأسيس شركة ذات مسؤلية
SYSTEME
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
تعيين مسيرجديد للشركة
122135
GECAFISC
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
RUE MOHAMED EL 26
 01نونبر  2021تم إعداد القانون
QUORRI ETG 1 APPT 5
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
CASABLANCA ، 20250،
محدودة ذات الشريك الوحيد
CASABLANCA MAROC
باملميزات التالية:
INTERNATIONAL BUSINESS
شكل الشركة  :شركة ذات
 NETWAY SYSTEMEشركة ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
املسؤولية املحدودة
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية
تسمية الشركة متبوعة عند
ALLEGEANCE CONSULTING
اقامة شهرزاد  3الطابق  5رقم  - 22اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
MED MANAGEMENT
 20250الدارالبيضاء املغرب.
.FISHMANIA MAROC SARL AU
SÉCURITÉ
تعيين مسيرجديد للشركة
غرض الشركة بإيجاز • :بيع
إعالن متعدد القرارات
ي
رقم التقييد في السجل التجار
وشراء وتأجير واستيراد وتصدير
ALLEGEANCE CONSULTING
.291839
جميع األجهزة البحرية.
• شراء وبيع وتأجيرجميع املعدات ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 50&51
املؤرخ في  26شتنبر  2022تم تعيين وامللحقات البحرية األخرى.
 ،90000 ،طنجة املغرب
مسير جديد للشركة السيد(ة)
• إدارة وإصالح وصيانة جميع
MED MANAGEMENT
الركراكي محمد زين العابدين كمسير األجهزة البحرية.
• التدريب على املالحة والتحضير « SÉCURITÉشركة ذات املسؤولية
وحيد
للحصول على رخصة القارب.
تبعا لقبول استقالة املسير.
املحدودة»

• األنشطة السياحية :نزهات
ونزهات سياحية  ،تنظيم رحالت
صيد ترفيهية  ،تنظيم رحالت
الغطس...
عنوان املقر االجتماعي  :تقاطع
شارع طنطان وليبيا اقامة لينا
الطابق الرابع رقم  50و  51طنجة -
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اوسكار سوطو كونزاليز :
 100حصة بقيمة  1.000درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوسكار سوطو كونزاليز
عنوانه(ا)  19اقامة املناركاردن شارع
محمد السادس مراكش 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوسكار سوطو كونزاليز
عنوانه(ا)  19اقامة املناركاردن شارع
محمد السادس مراكش 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24نونبر
 2021تحت رقم .248234
1161I

21420

الجريدة الرسمية
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1زنقة
بشيرإبراهيمي الدارالبيضاء 20500
الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.233629
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08يوليوز  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) كنون
عزيزكمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25
غشت  2021تحت رقم .790638
1163I

وعنوان مقرها االجتماعي :قاطع
شارع طنطان وليبيا اقامة لينا
الطابق السادس رقم  61طنجة -
 90000طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.64477
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  16ماي 2021
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم تغيير تسمية الشركة:
الذي ينص على مايلي :تغيير تسمية
الشركة من MED MANAGEMENT
 SÉCURITÉالى MED RH SARL
قرار رقم غيير النشاط التجاري:
الذي ينص على مايلي :تغيير النشاط
ائتمانية أيمن FIDUCIAIRE AYMANE
التجاري من األمن والنقل النقدي الى
STE AMNAY CAR
مكتب االستشارة و التوضيف
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
تحويل املقراالجتماعي للشركة
النظام األسا�سي التالية:
ائتمانية أيمن FIDUCIAIRE
بند رقم  :3الذي ينص على مايلي:
AYMANE
تغيير تسمية الشركة من MED
 MANAGEMENT SÉCURITÉالى  347شارع الورقطوني ،54000 ،
خنيفرة املغرب
MED RH SARL
 STE AMNAY CARشركة ذات
بند رقم  :2الذي ينص على مايلي:
املسؤولية املحدودة
تغيير النشاط التجاري من األمن
والنقل النقدي الى مكتب االستشارة وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،102زنقة
الزاوية التجانية  54000 -خنيفرة
و التوضيف
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تحويل املقراالجتماعي للشركة
التجارية بطنجة بتاريخ  03نونبر
رقم التقييد في السجل التجاري
 2022تحت رقم .259120
.737
1162I
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
أركون�سي
املؤرخ في  19أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
بروسين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات من « ،102زنقة الزاوية التجانية -
 54000خنيفرة املغرب»  إلى «،27
الشريك الوحيد
الطابق السفلي ،شارع عبد هللا
تعيين مسيرجديد للشركة
الشفشاوني ،حي حنان 54000 -
أركون�سي
 3زنقة حرملة شارع محمد  3 6زنقة خنيفرة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حرملة شارع محمد ،20500 ،6
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  01نونبر
الدارالبيضاء املغرب
 2022تحت رقم .477
بروسين شركة ذات مسؤلية
1164I
محدودة ذات الشريك الوحيد
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مكتب املحاسبة اطاكوم

STE SUPERINNOVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغييرنشاط الشركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة  63رقم  3تنجداد ،52600 ،
تنجداد املغرب
 STE SUPERINNOVEشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي قصر
سيدي يحيى فركلة العليا 52600 -
تنجداد املغرب.
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.16189
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  19أكتوبر  2022تم
تغيير نشاط الشركة من «مقاولة
االستغالل الفالحي واألشغال
املختلفة»  إلى «كراء و بيع االجهزة
املعلوماتية ،واألشغال املختلفة
واملفاوضة.« .
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .885
1165I
مكتب املحاسبة اطاكوم

STE KHADAMAT FERKLA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة  63رقم  3تنجداد ،52600 ،
تنجداد املغرب
 STE KHADAMAT FERKLAشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
تمردولت فركلة العليا 52600 -
تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
16425

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.KHADAMAT FERKLA
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
األموال واستخالص الفواتير.
عنوان املقر االجتماعي  :قصر
تمردولت فركلة العليا 52600 -
تنجداد املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحسنوي عبد الحميد
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسنوي عبد الحميد
عنوانه(ا) قصر تمردولت 52600
تنجداد املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسنوي عبد الحميد
عنوانه(ا) قصر تمردولت 52600
تنجداد املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 28
أكتوبر  2022تحت رقم .1373
1166I
اعالنات الشركات

LOS POLLOSش.م.م.ش.و

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة LOS POLLOSش.م.م.ش.و
تأسيس شركة
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بموجب عقد عرفي محرر في
اكادير بتاريخ  26أكتوبر  ، 2022تم
إنشاء القانون األسا�سي لشركة ذات
مسؤولية محدودة بشريك وحيد
والبيانات هي على النحو التالي
 االسم.LOS POLLOS :املقر االجتماعي  :محل رقم 06
عمارة رقم  02اكادير باي حي فونتي
اكادير .1
نشاط الشركة :مطعم.املدة:
تم تحديد مدة الشركة في  99عاما
ابتداء من تاريخ تأسيسها.
االجتماعي:
الرأسمال
 100.000٫00مائة ألف درهم
مقسمة على ألف ( )1000حصة
اجتماعية بمائة درهم للحصة
تنسب إلى كل شريك بما يتناسب مع
اشتراكاته وهي كما يلي السيد :كمال
بكري ( 1000حصة اجتماعية)
التسيير السيد :كمال بكري مسير
بتوقيع وحيد ملدة غير محدودة مع
جميع الصالحيات.
السنة االجتماعية :من 1
ينايرإلى 31دجنبر.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم  ، 119103رقم
التسجيل بالسجل التجاري هو :
.53417
1167I
GECAFISC

ENVIPRES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GECAFISC
RUE MOHAMED EL 26
QUORRI ETG 1 APPT 5
CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC
 ENVIPRESشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 81
زنقة الهدهد الطابق 20250 - 1
الدارالبيضاء املغرب

الجريدة الرسمية

تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
558581
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ENVIPRES
غرض الشركة بإيجاز  :معالجة
النفايات و اعادة التدوير.
عنوان املقر االجتماعي 81 :
زنقة الهدهد الطابق 20250 - 1
الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدهللا لكحل  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد بلقشور 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدهللا لكحل عنوانه(ا)
 67زنقة ورهون الطابق  4شقة
 8بنجدية  20120الدارالبيضاء
املغرب.
السيد محمد بلقشور عنوانه(ا)
 20زنقة ليزير زاوية زنقة ابن
حجاج الطابق  4شقة 11160 15
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا لكحل عنوانه(ا)
 67زنقة ورهون الطابق  4شقة 8
بنجدية  20120الدارالبيضاء املغرب
السيد محمد بلقشور عنوانه(ا)
 20زنقة ليزير زاوية زنقة ابن
حجاج الطابق  4شقة 11160 15
الدارالبيضاء املغرب

21421

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
أكتوبر  2022تحت رقم .841571
1168I
GECAFISC

L›écurie 28

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GECAFISC
RUE
MOHAMED
26
EL QUORRI ETG 1 APPT
5 CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC
 L’écurie 28شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2زنقة
الصنوبر الطابق  4الشقة - 12
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
558589
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 30شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.L’écurie 28
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
والتوزيع (االستراد و التصدير).
عنوان املقر االجتماعي  2 :زنقة
الصنوبر الطابق  4الشقة - 12
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مريم التازي  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم التازي عنوانه(ا)
اسانيا  20000مالكا اسبانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم التازي عنوانه(ا)
اسانيا  20000مالكا اسبانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
أكتوبر  2022تحت رقم .841575
1169I
GECAFISC

Rike conseil

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GECAFISC
RUE MOHAMED EL 26
QUORRI ETG 1 APPT 5
CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC
 Rike conseilشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  265شارع
الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
558583
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Rike :
. conseil
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات اإلدارية.

الجريدة الرسمية

21422

عنوان املقر االجتماعي 265 :
شارع الزرقطوني الطابق  9رقم - 92
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمود السبيوي 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمود السبيوي عنوانه(ا)
 1شارع طان طان تجزئة الزرهوني
اقامة رانية طابق 3الشقة 20053 7
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
ي
السيد محمود السبيو عنوانه(ا)
 1شارع طان طان تجزئة الزرهوني
اقامة رانية طابق 3الشقة 20053 7
الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
أكتوبر  2022تحت رقم .841572
1170I
AYFARA HOLDINGS LIMITED SARL
D’ASSOCIE UNIQUE

AYFARA HOLDINGS
LIMITED SARL D›ASSOCIE
UNIQUE
إعالن متعدد القرارات

AYFARA HOLDINGS LIMITED
SARL D’ASSOCIE UNIQUE
املنطقة الحرة للتصديربوخالف،
الجزء  ،3القطعة  3ب ،90000 ،
طنجة املغرب
AYFARA HOLDINGS LIMITED
SARL D›ASSOCIE UNIQUE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي :املنطقة
الحرة للتصديربوخالف ،الجزء
رقم  ،3القطعة رقم  3ب 90000 -
طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري:
.17391
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
إلغاء جميع الصالحيات املوكلة
للسيدة نسرين الوزاني الصغير
بتاريخ 29/07/2009
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تعيين السيدة نسرين الوزاني
الصغير ،مغربية الجنسية ،والساكنة
بطنجة ،زنقة سطات ،كمسيرة غير
شريكة للشركة ،وذلك ملدة غير
محدودة ،والتي بدورها قامت بقبول
املهام املوكلة إليها.
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تجديد ثقة تسييرالشركة في الشريك
الوحيد السيد عبد الكريم الوزاني
بصفته املسير الشريك للشركة،
وذلك ملدة غير محدودة .تلزم الشركة
في جميع معامالتها بتوقيع أحد
املسيرين السيد عبد الكريم الوزاني
أو السيدة نسرين الوزاني الصغير،
باستثناء عمليات تفويت أو بيع
الرسوم العقارية للشركة ،في هذه
الحالة تلزم الشركة بالتوقيع الوحيد
للسيد عبد الكريم الوزاني.
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تحيين وإعادة صياغة املادة « »12من
القانون األسا�سي للشركة ،لتشمل
مجموع التغييرات الجديدة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :12الذي ينص على
مايلي :تحيينه وإعادة صياغته.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .258880
1171I
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BENZINA FIRDAOUS

ELVA MODE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC
 ELVA MODEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  06تجزئة
أمالك جنان فاس الطابق  2طريق
ايموزار 30000 -فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
74311
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ELVA :
.MODE
غرض الشركة بإيجاز  :استيراد و
تصدير
تاجر.
عنوان املقراالجتماعي  06 :تجزئة
أمالك جنان فاس الطابق  2طريق
ايموزار  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد السالم الصنهاجي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد السالم الصنهاجي
عنوانه(ا) رقم  2شقة  5زنقة سيدني
حي الوفاء طريق صفرو  30000فاس
املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد السالم الصنهاجي
عنوانه(ا) رقم  2شقة  5زنقة سيدني
حي الوفاء طريق صفرو  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .4402
1172I
MORCHID FISCAL CONSULTING

UTOPICS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MORCHID FISCAL
CONSULTING
RUE SOUMYA IMM 82 2EME
ETAGE N°04 QUARTIER
PALMIER CASABLANCA ،
20102، Casablanca Maroc
 UTOPICS SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
سومية ،عمارة  ،82الطابق  ،4حي
النخيل ،الدارالبيضاء509767 - .
الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.36307
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  13يونيو  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) إيمان ملريض
 500حصة اجتماعية من أصل 500
حصة لفائدة السيد (ة) ياسين كاكا
بتاريخ  13يونيو .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844147
1173I
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aice compta

TOP PHARMA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

aice compta
lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc
 TOP PHARMAشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  75تجزئة
املحطة  28810 -املحمدية املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.5497
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17يونيو  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من « 75تجزئة املحطة 28810 -
املحمدية املغرب» إلى « 233املنطقة
الصناعية الجنوب الغربي 28810 -
املحمدية املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  27يونيو
 2022تحت رقم .1439
1174I
MEDICOM HEALTHCARE SARL

MEDICOM HEALTHCARE
SARL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
قفل التصفية

MEDICOM HEALTHCARE SARL
املنطقة الحرة للتصديربوخالف،
الجزء رقم  ،20القطعة رقم ،4
الطابق األر�ضي ،املكتب رقم ، 2
 ،90000طنجة املغرب
MEDICOM HEALTHCARE SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :املنطقة
الحرة للتصديربوخالف ،الجزء
رقم  ،20القطعة رقم  ،4الطابق
األر�ضي ،املكتب رقم 90000 - 2

الجريدة الرسمية
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17
الطابق السفلي رقم  61سيدي غانم
  40000مراكش املغرب.تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.99725
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27يوليوز  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة
من «رقم  17الطابق السفلي رقم
 61سيدي غانم  40000 -مراكش
املغرب»  إلى «اوالد حسون طريق
فاس كلم  40000 - 15ممراكش
املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .141008
1176I

طنجة املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.71997
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  05يوليوز  2022تقرر
حل MEDICOM HEALTHCARE
 SARLشركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها
 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي املنطقة الحرة للتصدير
بوخالف ،الجزء رقم  ،20القطعة
رقم  ،4الطابق األر�ضي ،املكتب رقم
 90000 - 2طنجة املغرب نتيجة
لتصفية ودية قبل اآلوان.
و عين:
السيد(ة) جورج ستاماتيو و
عنوانه(ا) زنقة امانويل شوفيير
 75015باريس فرنسا كمصفي (ة)
FO CONSULTUNG SARL AU
للشركة.
NATIONS DE LA
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
TRADUCTION ET SERVICES
بتاريخ  26شتنبر  2022وفي املنطقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الحرة للتصدير بوخالف ،الجزء رقم
تأسيس شركة
 ،20القطعة رقم  ،4الطابق األر�ضيFO CONSULTUNG SARL AU ،
املكتب رقم  90000 - 2طنجة املغرب.
IMM 34 APPT 2 RUE AL
تم اإليداع القانوني باملحكمة
ADDARISSA HASSAN ،
التجارية بطنجة بتاريخ  02نونبر
100000، RABAT MAROC
 2022تحت رقم .258406
NATIONS DE LA TRADUCTION
1175I
 ET SERVICESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
FINCOSA MARRAKECH
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  3زنقة
INTERMEZZO
مبارك البكاي رقم  72حي التقدم
RESTAURATION
الخميسات  15000 -الخميسات
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات املسؤولية
تحويل املقراالجتماعي للشركة
املحدودة
FINCOSA MARRAKECH
رقم التقييد في السجل التجاري :
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة
29641
رقية عمارة  180بلوك  Bالطابق
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
االول الشقة  ،40000 ، 7مراكش  04نونبر  2022تم إعداد القانون
املغرب
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 INTERMEZZO RESTAURATIONاملحدودة باملميزات التالية:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
الشريك الوحيد

21423

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
NATIONS DE LA TRADUCTION
.ET SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :الترجمة -
االستشارات اإلدارية..
عنوان املقر االجتماعي  :رقم
 3زنقة مبارك البكاي رقم 72
حي التقدم الخميسات 15000 -
الخميسات املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد طيبوز  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة ابتسام الكيحل 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد سعيد طيبوز  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد طيبوز عنوانه(ا)
ص ب  4370راس الخيمة 00000
راس الخيمة االمارات العربية
املتحدة.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد طيبوز عنوانه(ا)
رقم  74زنقة املوز تجزئة سانت
ماركت  15000الخميسات املغرب
السيدة ابتسام الكيحل عنوانه(ا)
سانية الرماني زنقة  1رقم  8خارج
باب شعفة  11000سال املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالخميسات بتاريخ 04
نونبر  2022تحت رقم .741
1177I

الجريدة الرسمية

21424
FIDUNION-MAROC

DISOIL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUNION-MAROC
RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23
CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 DISOILشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل BE2
 ,et BE3النوالة , 2طريق الرباط,
عين السبع  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.384327
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  12أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) الشركة
 HOLDYS 10.000حصة اجتماعية
من أصل  10.000حصة لفائدة
السيد (ة) الشركة COMANER
 DISTRIBUTIONبتاريخ  12أكتوبر
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
نونبر  2022تحت رقم .844875
1178I
FIDUNION-MAROC

LAB SERVICES MAROC
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23
CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
« LAB SERVICES MAROCشركة
ذات املسؤولية املحدودة ذات
الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي ،45 :زنقة
األطلس ،املعاريف  - -الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

رقم التقييد في السجل التجاري:
.336725
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  03أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تفويت السيدة مونيا الودغيري 5
حصص من أصل  4.000حصة
لفائدة  :السيد سيدي مخلص هبطي
اإلدري�سي ،السيد حمزة هيتمي،
السيدة فاطمة الزهراء بوزوبع،
الشركة  VALORIS CAPITALو
صندوق اإلستثمار VALORIS
 ،EQUITY FUNDحصة واحدة لكل
طرف
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة إلى
شركة ذات املسؤولية املحدودة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تغيير السنة املالية  :ابتداءا من 1
يناير  ،2023اختتام السنة املالية
سيصبح في  30يونيو من كل سنة
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تعيين  FIDUNION-MAROCمراقبا
للتحويل
قرار رقم  :5الذي ينص على
مايلي :إعادة صياغة وإعتماد النظام
األسا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم :.الذي ينص على مايلي.:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
نونبر  2022تحت رقم .844872
1179I

وعنوان مقرها االجتماعي ،45 :زنقة
األطلس ،املعاريف  - -الدارالبيضاء
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.336725
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
تحويل الشكل القانوني للشركة إلى
شركة املساهمة
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :استقالة املسير السيد حمزة
هيتمي بعد تحويل الشركة إلى شركة
املساهمة
قراررقم  :3الذي ينص على مايلي:
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  :السيد
سيدي مخلص هبطي اإلدري�سي رئيسا
للمجلس ،السيد حمزة هيتمي مديرا 
عاما ،السيدة فاطمة الزهراء بوزوبع
عضوة ،شركة املساهمة VALORIS
 CAPITALعضوة ،صندوق اإلستثمار
 VALORIS EQUITY FUNDعضو
قراررقم  :4الذي ينص على مايلي:
تعيين  FIDUNION-MAROCمراقبا
للحسابات
قرار رقم  :5الذي ينص على
مايلي :إعادة صياغة وإعتماد النظام
األسا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم :.الذي ينص على مايلي.:
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
 04نونبر  2022تحت رقم
.844884+844881
1180I

إعالن متعدد القرارات

NORD SUD MANAGEMENT

FIDUNION-MAROC
RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23
CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
« LAB SERVICES MAROCشركة
ذات املسؤولية املحدودة»

TICHNITALIA

FIDUNION-MAROC

LAB SERVICES MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

NORD SUD MANAGEMENT
سونتردافيرا-بيزنيس القطعة ب 43

مكتب رقم  15املنطقة الصناعية،
 ،90000طنجة املغرب
 TICHNITALIAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 131
بوليفارد انفا ،إقامة ازور ،رقم 11
ب  20000 -الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.278485
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30شتنبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد TICHNITALIA
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي ، 131
بوليفارد انفا ،إقامة ازور ،رقم  11ب
  20000الدارالبيضاء املغرب نتيجةل  :أزمة إقتصادية
.
و حدد مقر التصفية ب ، 131
بوليفارد انفا ،إقامة ازور ،رقم  11ب
  20000الدارالبيضاء املغرب.و عين:
السيد(ة)  Diégo POZZATOو
عنوانه(ا) الدارالبيضاء  20000الدار
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844063
1181I
COMPTAELISSAOUI

مؤسسة عقبة ابن نافع للتربية و
التعليم الخصو�صي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

COMPTAELISSAOUI

الجريدة الرسمية
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طريق العرائش عمارة أجعون رقم
 7الطابق الثاني القصرالكبير،
 ،92150القصرالكبيراملغرب
مؤسسة عقبة ابن نافع للتربية و
التعليم الخصو�صي شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
البساتين تجزئة بنكيران شارع 02
رقم  14القصرالكبير92150 -
القصرالكبيراملغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2591
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  21أكتوبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.936.000درهم»  أي من
« 200.000درهم»  إلى «3.136.000
درهم»  عن طريق  :تقديم حصص
نقدية أو عينية.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .767
1182I
financial coach

ste ank call sarlau

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

financial coach
IMM BUSINESS CENTER 2 RUE
BADR ALKOBRA N° 13 4EME
ETAGE - VILLE NOUVELLE،
 ،50000مكناس املغرب
 ste ank call sarlauشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  20بدر
الكبرى املركزالتجاري  2الطابق
االول رقم  5املدينة الجديدة -
 50000مكناس املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.54193

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01غشت  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد ste ank call sarlau
مبلغ رأسمالها  100.000درهم
وعنوان مقرها اإلجتماعي  20بدر
الكبرى املركزالتجاري  2الطابق االول
رقم  5املدينة الجديدة 50000 -
مكناس املغرب نتيجة ل  :عدم
تحقيق الهداف املسطرة للشركة.
و حدد مقر التصفية ب  20بدر
الكبرى املركزالتجاري  2الطابق االول
رقم  5املدينة الجديدة 50000 -
مكناس املغرب.
و عين:
السيد(ة) هشام ازاينة وعنوانه(ا)
 20بدر الكبرى املركز التجاري 2
الطابق االول رقم  5املدينة الجديدة
 50000مكناس املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  20 :بدر
الكبرى املركز التجاري  2الطابق
االول رقم  5املدينة الجديدة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  04نونبر
 2022تحت رقم .1091
1183I
FIDUCIAIRE PREMIUM COMPTA

الصفاء ملتي تراف

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE PREMIUM
COMPTA
N°861 SAADA 2 MHMAID
MARRAKECH ، 40160،
MARRAKECH MAROC
الصفاء ملتي تراف شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم
 1عمارة  2299تجزئة ماعطآهلل
املحاميد  40160 -مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
97803
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 17
يونيو  2019تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  :الصفاء
ملتي تراف.
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
رقم  1عمارة  2299تجزئة ماعطآهلل
املحاميد  40160 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مروان السغالف 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مروان السغالف عنوانه(ا)
اسكجورتجزئة الخليل  1رقم 232
 40150مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مروان السغالف عنوانه(ا)
اسكجورتجزئة الخليل  1رقم 232
 40150مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  11يوليوز
 2019تحت رقم .6102
1184I

21425
IGETIS SERVICES

ENTRELITE CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ENTRELITE CONSULTING
 24زنقة عمرالسالوي الطابق
 3مكتب رقم  14الدارالبيضاء ،
 ،20140الدارالبيضاء املغرب
 ENTRELITE CONSULTINGشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  24زنقة
عمرالسالوي الطابق  3املكتب رقم
 14الدارالبيضاء  20140 -الدار
البيضاء املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.347945
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  04أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) زكرياء بوشيخة
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
أوسامة منان بتاريخ  04نونبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .844146
1185I
COMPTAELISSAOUI

بكافي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

COMPTAELISSAOUI
ن
طريق العرائش عمارة أجعو رقم
 7الطابق الثاني القصرالكبير،
 ،92150القصرالكبيراملغرب
بكافي شركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :حي
األندلس مجموعة د شارع  05رقم
 21القصرالكبير 92150 -القصر
الكبيراملغرب.

الجريدة الرسمية
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2687
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  08أكتوبر  2022تقرر
حل بكافي شركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
األندلس مجموعة د شارع  05رقم 21
القصرالكبير  92150 -القصرالكبير
املغرب نتيجة لتصفية الشركة.
و عين:
السيد(ة) محمد بنادي الحراق
و عنوانه(ا) حي املسيرة الخضراء
مجموعة د شارع  11رقم  25القصر
الكبير  92150القصر الكبير املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  08أكتوبر  2022وفي حي
األندلس مجموعة د شارع  05رقم
 21القصر الكبير  92150 -القصر
الكبيراملغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .292
1186I
AL WAKIL MANAGEMENT

ERGI MED SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
 14شارع موالي اسماعيل اقامة
موالي اسماعيل الطابق الثاني رقم
 ،90000 ، 8طنجة املغرب
 ERGI MED SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العزيب
قدور اقامة االسماعيلية الطابق
الثاني رقم  90000 - 4طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
131645
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25غشت  2022تم إعداد القانون

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ERGI :
.MED SARL
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
الوطني و الدولي لجميع انواع
البضائع.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
العزيب قدور اقامة االسماعيلية
الطابق الثاني رقم  90000 - 4طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العز احمد  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد العز وسيم  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العزاحمد عنوانه(ا) اقامة
االسماعيلية عمارة  1طابق  2رقم 3
 90000طنجة املغرب.
السيد العزوسيم عنوانه(ا) اقامة
االسماعلية ب  1طابق  2الرقم 3
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العزاحمد عنوانه(ا) اقامة
االسماعيلية عمارة  1طابق  2رقم 3
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .12095
1187I
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FLASH ECONOMIE

GUSTAVO TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 GUSTAVO TRANSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
الوفاء الطابق  4الشقة  08زنقة
البريد بيوكرى  80000 -انزكان
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
27285
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 14أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GUSTAVO TRANS
غرض الشركة بإيجاز  :نقل
البضائع على املستوى الوطني
والدولي  /االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
الوفاء الطابق  4الشقة  08زنقة
البريد بيوكرى  80000 -انزكان
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد كراب 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد كراب عنوانه(ا)
تجزئة دليلة رقم  09الدشيرة 80000
انزكان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد كراب عنوانه(ا)
تجزئة دليلة رقم  09الدشيرة 80000
انزكان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .2192
1188I
FLASH ECONOMIE

ELECTRICAL
MAINTENANCE
SOLUTIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
ELECTRICAL MAINTENANCE
 SOLUTIONSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  332شارع
ابراهيم الروداني الطابق  5الشقة
 21اقامة ريحان حي املعاريف -
 20000الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
558047
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.

الجريدة الرسمية
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تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
ELECTRICAL MAINTENANCE
.SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
اعمال الكهرباء والسباكة.
جميع األعمال اإلنشائية
والصناعية.
أعمال مختلفة..
عنوان املقر االجتماعي 332 :
شارع ابراهيم الروداني الطابق 5
الشقة  21اقامة ريحان حي املعاريف
  20000الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد احمد خطابي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد خطابي عنوانه(ا)
انزالة بوغابة الرقم  290مديونة
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد خطابي عنوانه(ا)
انزالة بوغابة الرقم  290مديونة
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12
أكتوبر  2022تحت رقم .841010
1189I
FLASH ECONOMIE

MADELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقراالجتماعي للشركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 MADELECشركة ذات املسؤولية
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  03زنقة
ايت اوريرشارع موالي يوسف -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.457229
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  15أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
« 03زنقة ايت اورير شارع موالي
يوسف  20000 -الدارالبيضاء
املغرب»  إلى « 02ا قامة ديار ايوب
عمارة  01متجر  03بوسكورة -
 20000الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .844520
1190I
FLASH ECONOMIE

MEL DESIGN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها MEL :
.DESIGN
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
التجزئة في األكشاك واألسواق.
عنوان املقر االجتماعي 332 :
شارع ابراهيم الروداني اقامة ريحان
الطابق  5الشقة رقم  21حي املعاريف
  20000الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مارين الحيمر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مارين الحيمر عنوانه(ا)
حي ياسمينة  3زنقة  61رقم  14عين
الشق  20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مارين الحيمر عنوانه(ا)
حي ياسمينة  3زنقة  61رقم  14عين
الشق  20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .843369
1191I

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 MEL DESIGNشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 332
شارع ابراهيم الروداني اقامة
FLASH ECONOMIE
ريحان الطابق  5الشقة رقم  21حي
COGIEC
املعاريف  20000 -الدارالبيضاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املغرب
قفل التصفية
تأسيس شركة ذات مسؤلية
COGIEC
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
رقم التقييد في السجل التجاري
560001
207403
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
قفل التصفية
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
بمقت�ضى قرار املصفي املؤرخ في
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية  29يوليوز  2022و املسجل في الدار
محدودة ذات الشريك الوحيد البيضاء بتاريخ  17أكتوبر  2022قرر
القفل النهائي للتصفية وانهاء السجل
باملميزات التالية:

21427

التجاري رقم  207403لشركة
 COGIECشركة ذات مسؤولية
محدودة رأسمالها  100.000درهم و
مقرها االجتماعي  236زنقة مصطفى
املعاني الدار البيضاء و املصفي هو
السيد احمد رفيق
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31
أكتوبر  2022تحت رقم 843681
1192I
FLASH ECONOMIE

BAZAR CARROSSERIES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées
royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 BAZAR CARROSSERIESشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
السفلي رقم  16شارع عمربنجلون
حي رياض السالم  80000 -اكادير
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
53425
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 12أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.BAZAR CARROSSERIES
غرض الشركة بإيجاز  :السيارات
(تاجر ملحقات أو قطع غيار
للسيارات) .،

الجريدة الرسمية

21428

عنوان املقر االجتماعي  :الطابق
السفلي رقم  16شارع عمر بنجلون
حي رياض السالم  80000 -اكادير
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل الصابر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعيل الصابر
عنوانه(ا) شارع عمر بن جلون رقم
 16حي رياض السالم  80000اكادير
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل الصابر
عنوانه(ا) شارع عمر بن جلون رقم
 16حي رياض السالم  80000اكادير
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .119110
1193I
FLASH ECONOMIE

KASSAL FARMS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

KASSAL FARMS
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  150.000:درهم
مقرها االجتماعي:رقم  44شارع
محمد السالوي فاس
رقم التقييد في السجل التجاري:
.63299
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  27أكتوبر  2022قرر ما
يلي :
 املوافقة على تقريراملصفي.املوافقة على قفل التصفيةوإلغاء السجل التجاري والضريبة
املهنية

الصالحيات والشكلياتتم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01نونبر 2022
تحت رقم 4487/022
1194I
STE MANAGEMENT OFFICE SNC

HALAWAYAT MALKASH
ALSHAAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
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مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ملكاش محمد  600 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد اكذي شيماء  400 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ملكاش محمد  600 :بقيمة
 100درهم.
السيد اكذي شيماء  400 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ملكاش محمد عنوانه(ا)
طنجة االلية تشزئة ميديتيراني شارع
شاطئ كيمادو اقامة  05طابق 6
 90000طنجة املغرب.
السيدة اكذي شيماء عنوانه(ا)
طنجة االلية تشزئة ميديتيراني شارع
شاطئ كيمادو اقامة  05طابق 6
 90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ملكاش محمد عنوانه(ا)
طنجة االلية تشزئة ميديتيراني شارع
شاطئ كيمادو اقامة  05طابق 6
 90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  21أكتوبر
 2022تحت رقم .12339
1195I

STE MANAGEMENT OFFICE
SNC
RUE LAFAYETTE 2éme .50
ETAGE TANGER، 90000،
TANGER MAROC
HALAWAYAT MALKASH
 ALSHAAMشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي طنجة
البالية تجزئة الشاطئ رقم - 69
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
131797
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
Sté quick bridge
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند BENYAAGOUB ENTREPRISE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
CHARK
MALKASH
 HALAWAYATشركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.ALSHAAM
الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة
غرض الشركة بإيجاز  :جميع
Sté quick bridge
عمليات املعجنات واملخابز والتموين
Av MED 6 guercif ، 35100،
والتموين ومنتجات القمامة.
GUERCIF MAROC
 استيراد وتصدير آالت ومنتجات
BENYAAGOUB ENTREPRISE
املعجنات واملخابز.
 CHARKشركة ذات مسؤلية
عنوان املقراالجتماعي  :حي طنجة
محدودة ذات الشريك الوحيد
البالية تجزئة الشاطئ رقم - 69
و عنوان مقرها االجتماعي DR
 90000طنجة املغرب.
IMCHITOUANE PROPT
املدة التي تأسست من أجلها
DITE BENYAGOUB 01 SAKA
الشركة  99 :سنة.

 GUERCIF - 35100جرسيف.
تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1617
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12غشت  2022تم تحويل
الشكل القانوني للشركة من «شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد» إلى «شركة ذات املسؤولية
املحدودة».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  28شتنبر
 2022تحت رقم .1393/2022
1196I
Sté quick bridge

BENYAGOUB ENTREPRISE
CHARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

Sté quick bridge
Av MED 6 guercif ، 35100،
GUERCIF MAROC
BENYAGOUB ENTREPRISE
 CHARKشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي DR
IMCHITOUANE PROPT
DITE BENYAGOUB 01 SAKA
 GUERCIF - 35100جرسيف
املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.1617
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12غشت  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
 HAZZAR MOHAMEDكمسير
وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  28شتنبر
 2022تحت رقم .1393/2022
1197I
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Sté quick bridge

BENYAGOUB ENTREPRISE
CHARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

Sté quick bridge
Av MED 6 guercif ، 35100،
GUERCIF MAROC
BENYAGOUB ENTREPRISE
 CHARKشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي DR
IMCHITOUANE PROPT
DITE BENYAGOUB 01 SAKA
 GUERCIF - 35100جرسيف
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1617
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  12غشت  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) محمد بنيعكوب
 700حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
محمد حزاربتاريخ  12غشت .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  28شتنبر
 2022تحت رقم .1393
1198I
Sté quick bridge

AZZEDDINE IRRIGATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

Sté quick bridge
Av MED 6 guercif ، 35100،
GUERCIF MAROC
AZZEDDINE IRRIGATION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي LOCAL
DITE KASBAH QUARTIER OLD
HAMOUSSA LWALJA, GUERCIF.
 - 35100جرسيف املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.1747
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  27غشت  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد الصمد
ازعوم  500حصة اجتماعية من
أصل  500حصة لفائدة السيد (ة)
عزالدين ازعوم بتاريخ  27غشت
.2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  28شتنبر
 2022تحت رقم .1394/2022
1199I
GROUP INVESTMENT FUND REAL ESTATE

GROUP INVESTMENT
FUND REAL ESTATE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
GROUP INVESTMENT FUND
.REAL ESTATE
غرض الشركة بإيجاز  :بيع شراء
و كراء العقارات واالرا�ضي و بناء
املجمعات.
عنوان املقر االجتماعي 131 :
شارع أنفا إقامة أزور مكتب 11ب -
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الحديوي مجيد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحديوي مجيد عنوانه(ا)
 5زنقة زناتة إقامة بالل طابق 14
شقة  90000 80طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحديوي مجيد عنوانه(ا)
 5زنقة زناتة إقامة بالل طابق 14
شقة  90000 80طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
نونبر  2022تحت رقم .-
1200I

GROUP INVESTMENT FUND
REAL ESTATE
 131شارع أنفا إقامة أزورمكتب
11ب  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
GROUP INVESTMENT FUND
 REAL ESTATEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES
وعنوان مقرها اإلجتماعي 131
شارع أنفا إقامة أزورمكتب 11ب -
IRRIGZA
 20000الدارالبيضاء املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار BUSINESS CONSULT CABINE & :
ASSOCIES
560929
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في  11مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
غشت  2022تم إعداد القانون
 IRRIGZAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة ،11
الطابق الثاني ،عمارة  ،12زنقة
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات القنيطرة،م.ج ،مكناس 50050 -
مكناس املغرب
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الوحيد.
محدودة ذات الشريك الوحيد
تسمية الشركة متبوعة عند

21429

رقم التقييد في السجل التجاري :
57537
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.IRRIGZA
غرض الشركة بإيجاز  :تركيب
أنظمة الري
االشغال املختلفة او البناء
متاجر
.
عنوان املقر االجتماعي  :شقة
 ،11الطابق الثاني ،عمارة  ،12زنقة
القنيطرة،م.ج ،مكناس 50050 -
مكناس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد الزعري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الزعري عنوانه(ا)
 538زنقة  6تجزئة األرز  4أزرو
 53100أزرو املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الزعري عنوانه(ا)
 538زنقة  6تجزئة األرز  4أزرو
 53100أزرو املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .4011
1201I

21430
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 BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIESرقم  2617تجزئة البساتين  7الحي
MEK GLASSE
العسكري مكناس  50050مكناس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات املغرب.
الشريك الوحيد
األسماء الشخصية والعائلية
تأسيس شركة
ومواطن مسيري الشركة:
& BUSINESS CONSULT CABINE
السيد هشام الدخان عنوانه(ا)
ASSOCIES
رقم  2617تجزئة البساتين  7الحي
مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب العسكري مكناس  50050مكناس
 MEK GLASSEشركة ذات مسؤلية املغرب
محدودة ذات الشريك الوحيد
تم اإليداع القانوني باملحكمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
التجارية بمكناس بتاريخ  02نونبر
الحي
رقم  2617تجزئة البساتين 7
 2022تحت رقم .4005
العسكري مكناس  50050 -مكناس
1202I
املغرب
BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
AROM EXCELO CAFE
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
57533
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون & BUSINESS CONSULT CABINE
ASSOCIES
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد مكناس  ،10000 ،مكناس املغرب
 AROM EXCELO CAFEشركة
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
مسؤلية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل ب
ESPERE CONSULTING
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند بلوك  ،15رقم  5حي السالم ،سيدي
GET PLACE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  MEK :سليمان  14200 -سيدي سليمان
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
املغرب
.GLASSE
الشريك الوحيد
تأسيس شركة ذات مسؤلية
غرض الشركة بإيجاز  :األشغال
تأسيس شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد
املختلفة
ESPERE CONSULTING
رقم التقييد في السجل التجاري :
مقاول في أعمال الزجاج
TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
3475
متاجر.
ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
عنوان املقر االجتماعي  :محل
AGADIR، 80652، AGADIR
ن
رقم  2617تجزئة البساتين  7الحي  24يونيو  2022تم إعداد القانو
MAROC
العسكري مكناس  50050 -مكناس األسا�سي لشركة ذات مسؤلية  GET PLACEشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
املغرب.
محدودة ذات الشريك الوحيد
التالية:
ات
ز
باملمي
أجلها
من
تأسست
التي
املدة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
الشركة  99 :سنة.
شكل الشركة  :شركة ذات الوفاء الطابق  04الشقة  08زنقة
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :مسؤلية محدودة ذات الشريك
البريد  87200 -بيوكرى املغرب
الوحيد.
درهم ،مقسم كالتالي:
تأسيس شركة ذات مسؤلية
تسمية الشركة متبوعة عند
السيد هشام الدخان 1.000 :
محدودة ذات الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
اإلقتضاء بمختصرتسميتها  AROM :رقم التقييد في السجل التجاري :
األسماء الشخصية والعائلية .EXCELO CAFE
27147
غرض الشركة بإيجاز  :تاجر و
وصفات ومواطن الشركاء :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27شتنبر  2022تم إعداد القانون
السيد هشام الدخان عنوانه(ا) موزع القهوة بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي  :محل ب
بلوك  ،15رقم  5حي السالم ،سيدي
سليمان  14200 -سيدي سليمان
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رضا العيساوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضا العيساوي عنوانه(ا)
حي السالم بلوك  15رقم 14200 5
سيدي سليمان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضا العيساوي عنوانه(ا)
حي السالم بلوك  15رقم 14200 5
سيدي سليمان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 26
أكتوبر  2022تحت رقم .208
1203I

األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها GET :
.PLACE
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
عقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
الوفاء الطابق  04الشقة  08زنقة
البريد  87200 -بيوكرى املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد يوسف قصر 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف قصرعنوانه(ا) حي
الزيتون بلوك او رقم  369تيكيوين
 80000اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف قصرعنوانه(ا) حي
الزيتون بلوك او رقم  369تيكيوين
 80000اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  14أكتوبر
 2022تحت رقم .2035
1204I
ANDERSEN CONSULTING

GREEN PATH MEDIA SARL
AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
RUE DE GRENADE, PARC 29
BROOKS ، 90030، TANGER
MAROC
GREEN PATH MEDIA SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
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الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة
الحرة اكزناية ز.ف.ط  1املكتب رقم
 90000 - 6طنجة املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.80127
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01أكتوبر  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«املنطقة الحرة اكزناية ز.ف.ط
 1املكتب رقم  90000 - 6طنجة
املغرب»  إلى «فري زون اوفيس رقم
 27الطابق  3املنطقة اللوجيستيكية
باملنطقة الحرة لطنجة 90000 -
طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .258996
1205I
AKKYCONF

AKKYCONF

إعالن متعدد القرارات

AKKYCONF
طريق تطوان ،املنطقة الصناعية،
القطعة رقم  ،118الطابق األر�ضي ،
 ،90000طنجة املغرب
« AKKYCONFشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :طريق
تطوان ،املنطقة الصناعية ،القطعة
رقم  ،118الطابق األر�ضي  - -طنجة
املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.128379
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :الزيادة في رأسمال الشركة من
 10.000درهم إلى  600.000درهم،
وذلك بإصدار  5.900حصة جديدة
من فئة  100درهم للحصة الواحدة،
بمبلغ إجمالي قدره  590.000درهم

تم خصمها من الحساب الجاري
الدائن للشركاء.
قرار رقم  :2الذي ينص على
مايلي :تجديد ثقة تسيير الشركة
في السيد محمد اليطفتي بصفته
املسير الوحيد للشركة ،وذلك ملدة
غير محدودة .تلزم الشركة في جميع
معامالتها بالتوقيع الوحيد للمسير
الشريك السيد محمد اليطفتي.
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :تحيين وإعادة صياغة القانون
األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :0الذي ينص على
مايلي :تحيين وإعادة صياغة النظام
األسا�سي بالكامل.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .259149
1206I
العبدالوي لالشغال املحاسبتية

AZD WORD TECH SNC
شركة التضامن
حل شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس
الطابق 2الشقة 3تازة ،35000 ،
تازة املغرب
 AZD WORD TECH SNCشركة
التضامن(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
ماريون رقم  42تازة  35000 -تازة
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3719
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  23شتنبر  2022تقرر
حل شركة التضامن AZD WORD
 TECH SNCمبلغ رأسمالها 10.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي
تجزئة ماريون رقم  42تازة 35000 -
تازة املغرب نتيجة ل  :عدم الدخل.
و حدد مقر التصفية ب تجزئة

21431

تم اإليداع القانوني باملحكمة
ماريون رقم  42تازة  35000 -تازة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02
املغرب.
نونبر  2022تحت رقم .844148
و عين:
1208I
السيد(ة) عز الدين الوكيلي و
عنوانه(ا) زنقة جون كنيدي العمارة
SAGASUD
و الرقم  39تازة  35000تازة املغرب
DIGITAL SOFT
كمصفي (ة) للشركة.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
حل شركة
على الصالحيات املخولة لهم محل
SAGASUD
املخابرة و محل تبليغ العقود و
شارع االميرموالي عبد هللا رقم 23
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
العيون LAAYOUNE، 70000،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 LAAYOUNEاملغرب
االبتدائية بتازة بتاريخ  18أكتوبر
 DIGITAL SOFTشركة ذات
 2022تحت رقم .486
املسؤولية املحدودة(في طور
1207I
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
IGETIS SERVICES
املتنبي رقم  9حي الوحدة  2العيون -
IGETIS SERVICES
 70000العيون املغرب.
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
حل شركة
الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري
تفويت حصص
.14757
IGETIS SERVICES
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
شارع املسيرة زنقة  6أكتوبررقم 6
املؤرخ في  20أكتوبر  2022تقرر
الطابق  3الشقة  3الدارالبيضاء ،
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ،20100الدارالبيضاء املغرب
 DIGITAL SOFTمبلغ رأسمالها
 IGETIS SERVICESشركة ذات
 30.000درهم وعنوان مقرها
مسؤلية محدودة ذات الشريك
اإلجتماعي شارع املتنبي رقم  9حي
الوحيد
الوحدة  2العيون  70000 -العيون
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املغرب نتيجة ل  :توقف نشاط
املسيرة زنقة  6أكتوبررقم  6الطابق الشركة.
 3الشقة  3الدارالبيضاء 20100 -
و حدد مقر التصفية ب شارع
الدارالبيضاء املغرب.
املتنبي رقم  9حي الوحدة  2العيون -
تفويت حصص
 70000العيون املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري
و عين:
.369823
السيد(ة) عبدو درام و عنوانه(ا)
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي شارع املتنبي رقم  09حي الوحدة
املؤرخ في  18أكتوبر  2022تمت  02العيون  70000العيون املغرب
املصادقة على :
كمصفي (ة) للشركة.
تفويت السيد (ة) زكرياء بوشيخة
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
 100حصة اجتماعية من أصل  100على الصالحيات املخولة لهم محل
حصة لفائدة السيد (ة) خالد األزرق املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
بتاريخ  18أكتوبر .2022
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .3218/2022
1209I
Fiducie olympia sarl

FATIHASNA SERVICE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl
1er etage n°10groupe 10 rue
de marrakech Agadir، 80000،
agadir maroc
 FATIHASNA SERVICEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18
شارع الرباط عمارة  47الضحى حي
املحمدي اكادير 80000 - .اكادير
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
50185
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03يناير  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FATIHASNA SERVICE
غرض الشركة بإيجاز  1- :تحويل
محليا ً
األموال ً
ودوليا.
 2الوساطة. 3االستخالص ونقاط البيعوشراء تذاكرمتنوعة.
وبشكل عام  ،إجراء جميع
املعامالت التجارية أو الصناعية أو
املالية  ،والتي قد تكون مرتبطة بشكل
مباشرأو غيرمباشربأي من األنشطة
املشار إليها أعاله أو التي قد تعزز
توسيع هذه الشركة وتطويرها..
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عنوان املقر االجتماعي  :رقم 18
شارع الرباط عمارة  47الضحى حي
املحمدي اكادير 80000 - .اكادير
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة ايت القا�ضي امينة :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ايت القا�ضي امينة
عنوانه(ا) تجزئة الفرح رقم 1348
بنسركاواكادير  80000اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ايت القا�ضي امينة
عنوانه(ا) تجزئة الفرح رقم 1348
بنسركاو اكادير  80000اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  25يناير
 2022تحت رقم .108236
1210I

 100.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي بام دار اوالد زيدوح
  23550سوق السبت اوالد النمةاملغرب نتيجة ل  :انتهاء الغرض.
وحدد مقرالتصفية ب حي بام دار
اوالد زيدوح  23550 -سوق السبت
اوالد النمة املغرب.
و عين:
السيد(ة) رشيد كروال و
عنوانه(ا) اوالد عبد النبي دار اوالد
زيدوح  23550سوق السبت اوالد
النمة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) محمد كروال و
عنوانه(ا) اوالد عبد النبي دار اوالد
زيدوح  23550سوق السبت اوالد
النمة 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 بالفقيه بن صالح
بتاريخ  22مارس  2022تحت رقم
.100/2022
1211I

مستامنة الرجاء للمحاسبة

AZ CONSULTANTS

STE E.G.I.T.C.ELEC

DIAPHORMA PHARMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

تحويل املقراالجتماعي للشركة

مستامنة الرجاء للمحاسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم ، 34
 ،23550سوق السبت املغرب
 STE E.G.I.T.C.ELECشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بام دار
اوالد زيدوح  23550 -سوق السبت
اوالد النمة املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.3479
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  29نونبر  2021تقرر حل
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 STE E.G.I.T.C.ELECمبلغ رأسمالها

AZ CONSULTANTS
 141شارع حسن األول ،الطابق
الرابع  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
 DIAPHORMA PHARMAشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 30
الشقة  8زنقة موالي أحمد لوكيلي
حسان  10010 -الرباط املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.129193
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18مارس  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«عمارة  30الشقة  8زنقة موالي

أحمد لوكيلي حسان 10010 -
الرباط املغرب»  إلى «اقامة ضحى
املشتل رقم  2العمارة رقم  10طنجة
البالية  90000 -طنجة املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  20يوليوز
 2022تحت رقم .255879
1212I
CDH AUDIT ET CONSEILS

HEZZAZ

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
RUE D›AZILAL 34 ، 20110،
CASABLANCA MAROC
 HEZZAZشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  8زنقة
أبو زيد عبد السالم  20250 -الدار
البيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.103079
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  09شتنبر  2022تم تحويل
املقراالجتماعي الحالي للشركة من «8
زنقة أبو زيد عبد السالم 20250 -
الدار البيضاء املغرب»  إلى «زنقة
سمية إقامة شهرزاد  3الطابق
الخامس رقم  20100 - 22الدار
البيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
نونبر  2022تحت رقم .844183
1213I
Sud Business Center

RIAD PACHAVANA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

Sud Business Center
إقامة جوهرة األطلس عمارة د رقم
 2الطابق األر�ضي زاوية زنقة أبو بكر
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي
الشتوي مراكش ،40000 ،مراكش
املغرب
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19أكتوبر
 2022تحت رقم .140533
1215I

 RIAD PACHAVANAشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي
بوعمردرب ملصوبررقم - 172
 40034مراكش املغرب.
S.H EXPERTISE
رفع رأسمال الشركة
EL BAHRI ETANCHE
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة
.29213
تأسيس شركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
S.H EXPERTISE
املؤرخ في  28يوليوز  2022تم
Rue Chrarda RDC ,10
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
Derb Loubila Bourgogne
« 940.000درهم» أي من «100.000
درهم»  إلى « 1.040.000درهم»  Casablanca– MAROC ، 20400،
CASABLANCA MAROC
عن طريق  :إجراء مقاصة مع ديون
الشركة املحددة املقدارو املستحقة EL BAHRI ETANCHE .شركة ذات
املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  19أكتوبر وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
محمد سميحة الطابق  10رقم - 57
 2022تحت رقم .140533
 20000الدارالبيضاء املغرب
1214I
تأسيس شركة ذات املسؤولية
Sud Business Center
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
RIAD PACHAVANA
560925
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
خفض رأسمال الشركة
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
Sud Business Center
إقامة جوهرة األطلس عمارة د رقم األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
 2الطابق األر�ضي زاوية زنقة أبو بكر املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي
الشتوي مراكش ،40000 ،مراكش املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
املغرب
 RIAD PACHAVANAشركة ذات اإلقتضاء بمختصر تسميتها EL :
.BAHRI ETANCHE
املسؤولية املحدودة
غرض الشركة بإيجاز  :مقاول
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي
أشغال بناء عامة.
بوعمردرب ملصوبررقم - 172
عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة
 40034مراكش املغرب.
محمد سميحة الطابق  10رقم - 57
خفض رأسمال الشركة
ي
رقم التقييد في السجل التجار
 20000الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
.29213
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
املؤرخ في  28يوليوز  2022تم
خفض رأسمال الشركة بمبلغ درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سامية البحري 500 :
قدره « 940.000درهم»  أي من
« 1.040.000درهم»  إلى « 100.000حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة سلمى البحري 500 :
درهم»  عن طريق  :تخفيض عدد
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسهم.

21433

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سامية البحري عنوانه(ا)
العنترية  1زنقة جبل العيا�شي رقم
 107الطابق  3شقة  6الحي املحمدي
 20570الدارالبيضاء املغرب.
السيدة سلمى البحري عنوانه(ا)
العنترية  1زنقة جبل العيا�شي رقم
 107الطابق  3شقة  6الحي املحمدي
 20570الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سامية البحري عنوانه(ا)
العنترية  1زنقة جبل العيا�شي رقم
 107الطابق  3شقة  6الحي املحمدي
 20570الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  -تحت
رقم .-
1216I
ائتمانية فيداكا ،شركة ذات املسؤولية املحدودة

JAD DAK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا ،شركة ذات
املسؤولية املحدودة
شارع العركوب رقم 7724-01
صندوق البريد رقم ،73000 ،146
الداخلة املغرب
 JAD DAKشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة
 02شارع الساقية الحمراء رقم 277
  73000الداخلة املغربتأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
22879
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند

اإلقتضاء بمختصر تسميتها JAD :
.DAK
غرض الشركة بإيجاز  - :زراعة
ومعالجة وتطوير وإنتاج جميع
منتجات البستنة وتسويق منتجات
البستنة وكذلك زراعة األشجار
وزراعة الحمضيات وتربية الدواجن
والخضروات املبكرة ؛
 اإلنتاج الزراعي بجميع أشكاله:التشجير  ،والزراعة  ،وزراعة الكروم
 ،والخضروات املبكرة وجميع
املنتجات األخرى املتعلقة بالتربية ؛.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املسيرة  02شارع الساقية الحمراء
رقم  73000 - 277الداخلة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة العناد شماد  100 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد الشيخ شماد  900 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة العناد شماد عنوانه(ا)
حي املسيرة  1شارع املسجد زنقة
ابراهيم ميشان رقم 73000 03
الداخلة املغرب.
السيد الشيخ شماد عنوانه(ا)
حي املسيرة  02زنقة الساقية الحمراء
الرقم  73000 277الداخلة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العناد شماد عنوانه(ا)
حي املسيرة  1شارع املسجد زنقة
ابراهيم ميشان رقم 73000 03
الداخلة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ
 27أكتوبر  2022تحت رقم
.1762/2022
1217I
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fiducinfo sarlau
السيدة ابتهاج املرغدي 600 :
 INTERNATIONAL MEDICALحصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة جهاد رباح  400 :حصة
INSTITUTE PRIVATE SARL
بقيمة  100درهم للحصة.
)(IMIP
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وصفات ومواطن الشركاء :
تأسيس شركة
السيدة ابتهاج املرغدي عنوانه(ا)
fiducinfo sarlau
عقار اإلسكان املصمودي رقم 473
N° B12, Résidence FAJWA,
تارغة  40000مراكش املغرب.
Boulevard Hassan II
السيدة جهاد رباح عنوانه(ا)
MARRAKECH ، 40000،
سكتور د رقم  87ديور امللك ح ي م
Marrakech Maroc
 10120الرباط املغرب.
INTERNATIONAL MEDICAL
األسماء الشخصية والعائلية
INSTITUTE PRIVATE SARL
ومواطن مسيري الشركة:
 )(IMIPشركة ذات املسؤولية
السيدة ابتهاج املرغدي عنوانه(ا)
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم عقار اإلسكان املصمودي رقم 473
 1اقامة جوليفا قسم بوزغارن رقم تارغة  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 16طريق اسفي  40000 -مراكش
التجارية بمراكش بتاريخ  24أكتوبر
املغرب
 1922تحت رقم .140649
تأسيس شركة ذات املسؤولية
1218I
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
مكتب املحاسبة
129997
CHEKHI CAR
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
 01غشت  2022تم إعداد القانون
الشريك الوحيد
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
تأسيس شركة
املحدودة باملميزات التالية:
مكتب املحاسبة
شكل الشركة  :شركة ذات شارع عبد الخالق الطريس رقم 21
املسؤولية املحدودة.
الطابق الثالث  ،62000 ،الناظور
تسمية الشركة متبوعة عند
املغرب
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  CHEKHI CAR :شركة ذات مسؤلية
INTERNATIONAL MEDICAL
محدودة ذات الشريك الوحيد
INSTITUTE PRIVATE SARL
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
.)(IMIP
عالل السعليتي اتروكاستي ميضار-
غرض الشركة بإيجاز  :تكوين منهي
 62253الدريوش املغرب
خاص.
تأسيس شركة ذات مسؤلية
عنوان املقر االجتماعي  :محل رقم
محدودة ذات الشريك الوحيد
 1اقامة جوليفا قسم بوزغارن رقم رقم التقييد في السجل التجاري :
 16طريق اسفي  40000 -مراكش
539
املغرب.
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
املدة التي تأسست من أجلها  23شتنبر  2022تم إعداد القانون
الشركة  99 :سنة.
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :محدودة ذات الشريك الوحيد
درهم ،مقسم كالتالي:
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.CHEKHI CAR
غرض الشركة بإيجاز  :كراء
السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عالل السعليتي اتروكاستي ميضار -
 62253الدريوش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد شخي محمد  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد شخي محمد  1.000 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شخي محمد عنوانه(ا) حي
بوحجار ميضار  62253الدريوش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد جواد الوعماري عنوانه(ا)
شارع  20غشت حي املسيرة ميضار
 62253الدريوش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالدريوش بتاريخ 13
أكتوبر  2022تحت رقم .180
1219I
AZ CONSULTANTS

SIGMA BETA

إعالن متعدد القرارات

AZ CONSULTANTS
 141شارع حسن األول ،الطابق
الرابع  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
« SIGMA BETAشركة ذات
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي :املنتزه
عمارة رقم  32الشقة رقم  1سيم -
 10010الرباط املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري:
.83285
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  29نونبر 2011
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  .1رفع رأسمال الشركة:
الذي ينص على مايلي :زيادة رأس
املال بمقدار ثالثمائة ألف درهم
ليرفع إلى خمسمئة ألف درهم
قراررقم  .2تحويل املقراإلجتماعي
للشركة :الذي ينص على مايلي :من
املنتزه عمارة رقم  32الشقة رقم 1
سيم إلى زنقة ضاية عوا العمارة رقم
 9الشقة  4اكدال
قرار رقم  .3تغيير نشاط الشركة:
الذي ينص على مايلي :إلى وكالة
األسفار
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  .1تعديل النظام
األسا�سي :الذي ينص على مايلي:
يقرر املساهم الوحيد تعديل النظام
األسا�سي
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  19دجنبر
 2011تحت رقم .71406
1220I
STE FIPARK

SOCIETE SOGECOI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE FIPARK
RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42
AIN SMEN FES ، 30000، FES
MAROC
 SOCIETE SOGECOIشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9
اقامة سفيرزنقة عمربنجلون م ج -
 30000فاس املغرب.
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الجريدة الرسمية

تفويت حصص
STE GLOB TECHNOLOGY
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.26739
الشريك الوحيد
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
حل شركة
املؤرخ في  08شتنبر  2022تمت
STE GLOB TECHNOLOGY
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) خليل افقير تجزئة املنصور توسيع  42ودادية 2
 ،50050 ،مكناس املغرب
 6.000حصة اجتماعية من أصل
 6.000حصة لفائدة السيد (ة)  STE GLOB TECHNOLOGYشركة
مليكة قاسيمي بتاريخ  08شتنبر ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
.2022
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
املنصور توسيع  42ودادية - 2
التجارية بفاس بتاريخ  12أكتوبر
 50050مكناس املغرب.
 2022تحت رقم .4177
حل شركة
1221I
رقم التقييد في السجل التجاري
.27055
STE FIPARK
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
SOCIETE SOGECOI
املؤرخ في  07يوليوز  2022تقرر
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة ذات مسؤلية محدودة
تفويت حصص
ذات الشريك الوحيد STE GLOB
STE FIPARK
 TECHNOLOGYمبلغ رأسمالها
RUE ALJIHAD HAY RIAD 42
 10.000درهم وعنوان مقرها
RTE AIN SMEN FES ، 30000،
اإلجتماعي تجزئة املنصور توسيع 42
FES MAROC
ودادية  50050 - 2مكناس املغرب
 SOCIETE SOGECOIشركة ذات
نتيجة ل  :إنهاء النشاط.
املسؤولية املحدودة
و حدد مقر التصفية ب تجزئة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9
املنصور توسيع  42ودادية - 2
ن
اقامة سفير زنقة عمر بنجلو م ج  50050 -مكناس املغرب.
 30000فاس املغرب.
و عين:
تفويت حصص
السيد(ة) سفيان التراب و
رقم التقييد في السجل التجاري عنوانه(ا) تجزئة املنصور توسيع 42
.26739
ودادية  50050 2مكناس املغرب
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي كمصفي (ة) للشركة.
املؤرخ في  09شتنبر  2022تمت
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
املصادقة على :
على الصالحيات املخولة لهم محل
تفويت السيد (ة) مليكة قاسيمي املخابرة و محل تبليغ العقود و
 6.000حصة اجتماعية من أصل الوثائق املتعلقة بالتصفية  :تجزئة
 6.000حصة لفائدة السيد (ة) عبد املنصور توسيع  42ودادية  2مكناس
هللا قاسيمي بتاريخ  09شتنبر  .2022املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  12أكتوبر التجارية بمكناس بتاريخ  03أكتوبر
 2022تحت رقم .4177
 2022تحت رقم .898
1223I
1222I
STE GLOB TECHNOLOGY

21435

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

MAFRA DISTRIB

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé
; appt 4 Lot RIZANA
RESIDENCE LAHRECH N° 6
MEKNES ، 50050، MEKNES
MAROC
 MAFRA DISTRIBشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم
 1498محل رقم  1مرجان  2مكناس.
  50050مكناس املغربتأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
57403
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 28شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.MAFRA DISTRIB
غرض الشركة بإيجاز  - :بائع
منتجات التنظيف.
 االستيراد و التصدير..عنوان املقراالجتماعي  :عمارة رقم
 1498محل رقم  1مرجان  2مكناس.
  50050مكناس املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رضوان درويش 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رضوان درويش عنوانه(ا)
عمارة أ  5رقم  46الغرفة  1مكناس
 50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان درويش عنوانه(ا)
عمارة أ  5رقم  46الغرفة  1مكناس
 50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  13أكتوبر
 2022تحت رقم .3730
1224I
CABINET FCCA ATLAS

PANAME SAINT GERMAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET FCCA ATLAS
AVENUE ALLAL EL FASSI
LOTISSEMENT RATMA IMM
89 APPT 5,1ER ETAGE ، 40000،
MARRAKECH MAROC
PANAME SAINT GERMAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجررقم
 2شارع يوغسالفيا رقم 101-99
جليزمراكش  40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
130149
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 06أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PANAME SAINT GERMAIN
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
مطعم
تقديم الوجبات الخفيفة.

الجريدة الرسمية

21436

عنوان املقراالجتماعي  :املتجررقم
 2شارع يوغسالفيا رقم  99-101جليز
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة مليسا شيبان 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد الدحماني محمد 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مليسا شيبان عنوانه(ا)
شارع باني اقامة النخيل يوسف بن
تاشفين  40000مراكش املغرب.
السيد الدحماني محمد عنوانه(ا)
اقامة سوالنة الشقة  12شارع خالد
بن الوليد الحي الشتوي 40000
مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مليسا شيبان عنوانه(ا)
شارع باني اقامة النخيل يوسف بن
تاشفين  40000مراكش املغرب
السيد الدحماني محمد عنوانه(ا)
اقامة سوالنة الشقة  12شارع خالد
بن الوليد الحي الشتوي 40000
مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  27شتنبر
 2022تحت رقم .-
1225I
AZ CONSULTANTS

SIGMA BETA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULTANTS
 141شارع حسن األول ،الطابق
الرابع  ،20000 ،الدارالبيضاء
املغرب
 SIGMA BETAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنتزه،
إقامة رقم  32الشقة رقم  1سيم -
 10010الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
83285
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 01نونبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصرتسميتها SIGMA :
.BETA
غرض الشركة بإيجاز :
االستشارات اإلدارية (وكالة
استشارية في تنظيم املناسبات.
عنوان املقر االجتماعي  :املنتزه،
إقامة رقم  32الشقة رقم  1سيم -
 10010الرباط املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة200.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة سناء بقالي  2.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سناء بقالي عنوانه(ا)
املنتزه ،إقامة رقم  32الشقة رقم 1
سيم  10010الرباط املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سناء بقالي عنوانه(ا)
املنتزه ،إقامة رقم  32الشقة رقم 1
سيم  10010الرباط املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  -تحت رقم .-
1226I

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16
ABRAJE ASSAFA

ISTITMAR SAFAE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تحويل املقراالجتماعي للشركة

ABRAJE ASSAFA
الكولين  25سيدي معروف ،
 ،20520الدارالبيضاء املغرب
 ISTITMAR SAFAEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع
عبد املومن وشارع أنوال إقامة عبد
املومن سانترالطابق  2رقم - 203
 20042الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقراالجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.390873
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  10ماي  2022تم تحويل
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
«زاوية شارع عبد املومن وشارع أنوال
إقامة عبد املومن سانترالطابق  2رقم
 20042 - 203الدارالبيضاء املغرب» 
إلى «الكولين  1 25الطابق مستوى
الحديقة سيدي معروف 20520 -
الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18
أكتوبر  2022تحت رقم .841825
1227I
MED EXPERTISE

INANOU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

MED EXPERTISE
N°65 E1 IMM TIFAOUINE AV
AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
، 80000، AGADIR MAROC
 INANOUشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد(في
طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق
الرابع مكتب رقم  42عمارة اكادير
اوفيس سانترحي فونتي اكادير-
 80000اكاديراملغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.42529
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد  INANOUمبلغ
رأسمالها  50.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي الطابق الرابع
مكتب رقم  42عمارة اكادير اوفيس
سانترحي فونتي اكادير 80000 -
اكادير املغرب نتيجة ل  :قرار الشريك
الوحيد وصعوبة في بدء النشاط.
و حدد مقر التصفية ب الطابق
الرابع مكتب رقم  42عمارة اكادير
اوفيس سانترحي فونتي اكادير -
 80000اكاديراملغرب.
و عين:
السيد(ة) عبد املنعم وينتجكال
و عنوانه(ا) قطاع ب رقم  29حي
فونتي اكادير  80000اكادير املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :الطابق
الرابع مكتب رقم  42عمارة اكادير
اوفيس سانترحي فونتي اكادير
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .119061
1228I
LOGIFIN

EXCELLENT COMPANY TO
OPPORTUNITIES
sigle ECTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
RUE OUED ZIZ, RES 20
CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
5, TANGER ، 90010، TANGER
MAROC
EXCELLENT COMPANY TO

الجريدة الرسمية
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OPPORTUNITIES sigle ECTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اإلقامة
رقم  21شارع الشاوية يوسف ابن
تاشفين رشيد رضا طنجة طنجة
 90000طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
131781
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03نونبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
EXCELLENT COMPANY TO
.OPPORTUNITIES sigle ECTO
غرض الشركة بإيجاز  :غرض
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج:
• مشتريات ومبيعات الحديد
ومواد البناء.
• مواد صيدلية ،
• أعمال مختلفة،
• استيراد وتصدير،
• وبشكل أعم  ،جميع املعامالت
التجارية والصناعية واملالية
واملنقولة وغير املنقولة التي قد تكون
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر
بهدف الشركة وأي أغراض مماثلة
أو ذات صلة قد تعزز توسيعها أو
تطويرها..
عنوان املقر االجتماعي  :اإلقامة
رقم  21شارع الشاوية يوسف ابن
تاشفين رشيد رضا طنجة طنجة
 90000طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة غزالن الوافي  100 :حصة

بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة غزالن الوافي عنوانه(ا)
حي السوريين زنقة احمد التادلي رقم
 31طنجة  90000طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة غزالن الوافي عنوانه(ا)
حي السوريين زنقة احمد التادلي رقم
 31طنجة  90000طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .12322
1229I
BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

LES NUITS DE FES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اإلقتضاء بمختصر تسميتها LES :
.NUITS DE FES
غرض الشركة بإيجاز  :عملية
االستضافة وجميع عمليات
االستشارات والتمثيل املتعلقة
باملجال
منظمة الرحالت.
عنوان املقر االجتماعي W 58 :
جنان  1الشقة  3بلوك  Wطريق عين
الشقف فاس  30000 -فاس املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد امين الشادلي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امين الشادلي عنوانه(ا)
 3زنقة  3الشقة  6عمارة الثاج حي
السعادة فاس  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد امين الشادلي عنوانه(ا)
 3زنقة  3الشقة  6عمارة الثاج حي
السعادة فاس  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .4461
1230I

BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS
 399الطابق  2مكتب  5تجزئة جنة
الزيتون  1بنسودة فاس ،30000 ،
فاس املغرب
 LES NUITS DE FESشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي W 58
جنان  1الشقة  3بلوك  Wطريق
عين الشقف فاس  30000 -فاس
املغرب
TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l
تأسيس شركة ذات مسؤلية
TANGISTAR IMMOBILIER
محدودة ذات الشريك الوحيد
s.a.r.l
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
74365
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أكتوبر  2022تم إعداد القانون TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l
Rue Méditérranée- Imm
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد ROMA- 2ème étage n°52 Rue
Méditérranée- Imm ROMAباملميزات التالية:
2ème étage n°52، 90000،
شكل الشركة  :شركة ذات
Tanger MAROC
مسؤلية محدودة ذات الشريك
TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
شركة ذات املسؤولية املحدودة

21437

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
البحراألبيض املتوسط -إقامة روما
 الطبق الثاني رقم 90000 - 52طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
131743
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02نونبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة
وتسييراملمتلكات العقارية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
البحراألبيض املتوسط -إقامة روما -
الطبق الثاني رقم  90000 - 52طنجة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة90.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد املنتصر أبضالص 450 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد خالد أبضالص  90 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة مريم الشكري  90 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة ياسمين أبضالص 90 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد املهدي أبضالص 90 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد إلياس أبضالص 90 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املنتصر أبضالص
عنوانه(ا) تجزئة القادرية -بوبانة
فيال أبضالص رقم 90000 26طنجة املغرب.

الجريدة الرسمية

21438

السيد خالد أبضالص عنوانه(ا)
شارع إبن زيدون  -إقامة سرور 1-
رقم  90000 39طنجة املغرب.
السيدة مريم الشكري عنوانه(ا)
شارع إبن زيدون  -إقامة سرور 1-
رقم  90000 39طنجة املغرب.
السيدة ياسمين أبضالص
عنوانه(ا) شارع إبن زيدون  -إقامة
سرور  1-رقم  90000 39طنجة
املغرب.
السيد املهدي أبضالص عنوانه(ا)
شارع إبن زيدون  -إقامة سرور 1-
رقم  90000 39طنجة املغرب.
السيد إلياس أبضالص عنوانه(ا)
شارع إبن زيدون  -إقامة سرور 1-
رقم  90000 39طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الهادي بوصاص
عنوانه(ا) قصر نصراط تاكونت
 47552زاكورة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .12253
1231I
sahel issticharat

GROUP HASSINE
INDUSTRY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sahel issticharat
شارع مكة طريق السمارة عمارة رقم
 ،70000 ، 78العيون املغرب
GROUP HASSINE INDUSTRY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الحارثي زنقة التوبة عمارة 13
الشقة  10العيون 70000 - .العيون
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
43603

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GROUP HASSINE INDUSTRY
غرض الشركة بإيجاز :
fabrication des matériaux de
construction : pavé, ciment,
la brique, le sable, le fer, PVC,
...aluminuim, verre, zellige
Spécialisé dans tous les
travaux de marberies de
...décoration
La
commercialisation,
distribution, Achat et vente en
.gros tous produits d’emballage
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
الحارثي زنقة التوبة عمارة  13الشقة
 10العيون 70000 - .العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد حسين 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد حسين عنوانه(ا) حي
السعادة زنقة أحمد حمادي رقم 01
العيون  70000العيون املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد حسين عنوانه(ا) حي
السعادة زنقة أحمد حمادي رقم 01
العيون  70000العيون املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .3202/22
1232I
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METROPOLE BUSINESS CENTER

SEELA TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

METROPOLE BUSINESS
CENTER
59شارع الزرقطوني الطابق، 3
رقم 8الدارالبيضاء  ،20360 ،الدار
البيضاء املغرب
 SEELA TRAVAUXشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة
فجوى  B5الطابق االول الحي
الصناعي طريق الصويرة  - -مراكش
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.113081
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 2.000.000درهم»  أي من
« 100.000درهم»  إلى «2.100.000
درهم»  عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .11623
1233I
FIDICOM

CASH SINCERITE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

FIDICOM
AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
ZOHOUR 1 FES FES، 30000،
FES MAROC
 CASH SINCERITEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي  209شارع
القرويين نرجس  30000 -فاس
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.68557
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  18أكتوبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد CASH SINCERITE
مبلغ رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  209شارع القرويين
نرجس  30000 -فاس املغرب نتيجة
ل  :مشاكل مالية واالزمة االقتصادية
الحالية.
و حدد مقر التصفية ب  19زنقة
جبل تيزين تيشكا نرجس د 30000 -
فاس املغرب.
و عين:
السيد(ة) الشيماء الهالل و
عنوانه(ا)  19زنقة جبل تيزين تيشكا
نرجس د  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .5792
1234I
AISSA PARA -SARL-AU

Sté: AISSA PARA.SARL.AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AISSA PARA -SARL-AU
حي املسيرة بلوك ا .رقم  02مكرر
الدراركة  ،80044 ،اكاديراملغرب
 Sté: AISSA PARA.SARL.AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
املسيرة .بلوك ا .رقم  02مكرر.
الدراركة  80044 -اكاديراملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري :
53379
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها Sté: :
.AISSA PARA.SARL.AU
غرض الشركة بإيجاز  :بيع املواد
الشبه طبية.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
املسيرة .بلوك ا .رقم  02مكرر.
الدراركة  80044 -اكاديراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  3 :سنة.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 10.000.000درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  AISSA PARAعنوانه(ا)
حي املسيرة بلوك ا رقم  02مكرر
الدراركة  80044اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عيساوي اميمة عنوانه(ا)
حي املسيرة بلوك ا رقم  02مكرر
الدراركة  80044اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .119077
1235I
SOUHAL CONSULTING

STE VIRIDIS ENGINEERING
SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A
APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC
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األسماء الشخصية والعائلية
STE VIRIDIS ENGINEERING
 SOLUTIONSشركة ذات
ومواطن مسيري الشركة:
املسؤولية املحدودة
السيدة سمية الوسولي عنوانه(ا)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زينيت
عمارة املجد رقم  14تابريكت سال
بزنس مركزطريق مسلم تجزئة بوكار  11000سال املغرب
الطابق  3شقة رقم  14باب دكالة
السيدة اسمهان شطو عنوانه(ا)
مراكش  40000مراكش املغرب
الحي االداري اكدز زاكورة 47050
تأسيس شركة ذات املسؤولية
زاكورة املغرب
املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري  :التجارية بمراكش بتاريخ  05أكتوبر
129703
 2022تحت رقم .140303
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
1236I
 29غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU
املحدودة باملميزات التالية:
PARA ALMAS
شكل الشركة  :شركة ذات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املسؤولية املحدودة.
تأسيس شركة
تسمية الشركة متبوعة عند SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
SARL AU
STE VIRIDIS ENGINEERING
 59شارع االميرموالي عبد هللا ،
.SOLUTIONS
 ،54000خنيفرة املغرب
غرض الشركة بإيجاز  - :تطوير
 PARA ALMASشركة ذات
أنظمة الحاسوب
املسؤولية املحدودة
 التدريب على االنظمة والتقنياتوعنوان مقرها اإلجتماعي كراج كائن
الجديدة.
بزنقة  58رقم  555حي الكتبية -
عنوان املقر االجتماعي  :زينيت
 54450مريرت املغرب
بزنس مركز طريق مسلم تجزئة بوكار
تأسيس شركة ذات املسؤولية
الطابق  3شقة رقم  14باب دكالة
املحدودة
مراكش  40000مراكش املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري :
املدة التي تأسست من أجلها
4617
الشركة  99 :سنة.
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي 03 :أكتوبر  2022تم إعداد القانون
السيدة سمية الوسولي  500 :األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
شكل الشركة  :شركة ذات
السيدة اسمهان شطو 500 :
املسؤولية املحدودة.
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
تسمية الشركة متبوعة عند
األسماء الشخصية والعائلية
اإلقتضاء بمختصر تسميتها PARA :
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سمية الوسولي عنوانه(ا) .ALMAS
غرض الشركة بإيجاز  - :أجهزة
عمارة املجد رقم  14تابريكت سال
طبية
 11000سال املغرب.
 بيع وشراء منتجات شبهالسيدة اسمهان شطو عنوانه(ا)
الحي االداري اكدز زاكورة  47050فارما�سي ،مستحضرات التجميل ،
زاكورة املغرب.
املكمالت الغذائية.

21439

 تجارة.عنوان املقر االجتماعي  :كراج
كائن بزنقة  58رقم  555حي الكتبية
  54450مريرت املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة40.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بويباون عواطف 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد بويباون محمد 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بويباون عواطف
عنوانه(ا)  555زنقة  58حي الكتبية
 54450مريرت املغرب.
السيد بويباون محمد عنوانه(ا)
زنقة  58رقم  555حي الكتبية 54450
مريرت املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بويباون عواطف
عنوانه(ا)  555زنقة  58حي الكتبية
 54450مريرت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخنيفرة بتاريخ  26أكتوبر
 2022تحت رقم .469
1237I
STE CROWN CONSULTING SARL

STE EL POMELO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE CROWN CONSULTING
SARL
ANGLE RUE ALGERIE N°02
ET RUE HAJRAT NEKOUR
N°166,3EME ETAGE
B,ALHOCEIMA ، 32000،
ALHOCEIMA MAROC
 STE EL POMELO SARLشركة
ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل
تجاري بشارع السالم رقم - 29
 32000الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية

21440

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
3845
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 STE EL :
.POMELO SARL
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى و
مطعم.
عنوان املقر االجتماعي  :محل
تجاري بشارع السالم رقم - 29
 32000الحسيمة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد ارزو  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ياسين بنتهامي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد محمد ارزو  500 :بقيمة
 100درهم.
السيد ياسين بنتهامي  500 :بقيمة
 100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ارزو عنوانه(ا) 22
زنقة الزالقة مركز املدينة 32000
الحسيمة املغرب.
السيد ياسين بنتهامي عنوانه(ا)
 101زنقة صالح الدين األيوبي مركز
املدينة  32000الحسيمة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ارزو عنوانه(ا) 22
زنقة الزالقة مركز املدينة 32000
الحسيمة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 01
شتنبر  2022تحت رقم .695
1238I

الجريدة الرسمية
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FISCALITY CONSULTING CENTER
األسماء الشخصية والعائلية
 FAMBY DISTRIBUTION ETوصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حاجب احالم عنوانه(ا)
EQUIPEMENT
شارع املقاومة عمارة اريس ب 1/1
شركة ذات املسؤولية املحدودة
شقة  11مراكش  40000مراكش
تأسيس شركة
املغرب.
FISCALITY CONSULTING
السيد املسعودي مهدي عنوانه(ا)
CENTER
حي املغرب العربي رقم  484ايت ملول
AV PRINCE MY ABDELLAH
 80000ايت ملول املغرب.
AHLAM B IMM 38 3EME
األسماء الشخصية والعائلية
ETAGE APPT 13 MARRAKECH
ومواطن مسيري الشركة:
MARRAKECH، 40000،
السيدة حاجب احالم عنوانه(ا)
MARRAKECH maroc
شارع املقاومة عمارة اريس ب 1/1
FAMBY DISTRIBUTION ET
شقة  40000 11مراكش املغرب
 EQUIPEMENTشركة ذات
السيد املسعودي مهدي عنوانه(ا)
املسؤولية املحدودة
حي املغرب العربي رقم  484ايت ملول
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املقاومة عمارة اريس ب  1/1شقة  80000ايت ملول املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 11مراكش  40000 -مراكش املغرب
التجارية بمراكش بتاريخ  24أكتوبر
تأسيس شركة ذات املسؤولية
 2022تحت رقم .140651
املحدودة
1239I
رقم التقييد في السجل التجاري :
130001
fiduciaire dar dmana
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
CASH AIN BAYDA
 19شتنبر  2022تم إعداد القانون
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
الشريك الوحيد
املحدودة باملميزات التالية:
تأسيس شركة
شكل الشركة  :شركة ذات
fiduciaire dar dmana
املسؤولية املحدودة.
عمارة االحباس لالزواوة أ -3رقم 11
تسمية الشركة متبوعة عند الطابق الثاني وزان عمارة االحباس
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :لالزواوة أ -3رقم  11الطابق الثاني
FAMBY DISTRIBUTION ET
وزان ،16200 ،وزان املغرب
.EQUIPEMENT
 CASH AIN BAYDAشركة ذات
غرض الشركة بإيجاز  :التجارة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
االستيراد والتصدير(تاجر أو
الوحيد
وسيط).
وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
الترابية بعين بيضاء املركزاقليم
املقاومة عمارة اريس ب  1/1شقة 11
وزان  16200 -وزان املغرب
مراكش  40000 -مراكش املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤلية
املدة التي تأسست من أجلها
محدودة ذات الشريك الوحيد
الشركة  99 :سنة.
رقم التقييد في السجل التجاري :
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
2023
درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
السيدة حاجب احالم  12 670 :أكتوبر  2022تم إعداد القانون
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
السيد املسعودي مهدي  330 :محدودة ذات الشريك الوحيد
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها CASH :
.AIN BAYDA
غرض الشركة بإيجاز  :وكالة
تحويل االموال
.
عنوان املقر االجتماعي  :جماعة
الترابية بعين بيضاء املركز اقليم
وزان  16200 -وزان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عثمان الحراق 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان الحراق عنوانه(ا)
بئر الرامي زنقة  185و  529بلوك
باء  2شقة  152القنيطرة 14000
القنيطرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان الحراق عنوانه(ا)
بئر الرامي زنقة  185و  529بلوك
باء  2شقة  152القنيطرة 14000
القنيطرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوزان بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .3790
1240I
D.MONDIAL NEGOCE

PRETTY LOOKS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

D.MONDIAL NEGOCE
COMPLEXE AL MAJD TADART
2 BLOC 2 ETAGE 3 APPT N°15
TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

الجريدة الرسمية
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 PRETTY LOOKSشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق
تطوان اقامة ابن بطوطة طابق 3
الرقم  90000 - 62طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
123747
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 27دجنبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.PRETTY LOOKS
غرض الشركة بإيجاز  - :استيراد
وتصدير املنتجات مستحضرات
التجميل.
 بيع مستحضرات التجميل. الجماليات العامة :العنايةبالوجه والعناية بالجسم....
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
تطوان اقامة ابن بطوطة طابق 3
الرقم  90000 - 62طنجة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة بتينة خضير 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بتينة خضيرعنوانه(ا) حي
بنكيران زنقة  51الرقم 90000 27
طنجة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بتينة خضيرعنوانه(ا) حي
بنكيران زنقة  51الرقم 90000 27
طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  24يناير
 2022تحت رقم .671
1241I

fiduciaire dar dmana

FADETA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
fiduciaire dar dmana
عمارة االحباس لالزواوة أ -3رقم 11
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس
لالزواوة أ -3رقم  11الطابق الثاني
وزان ،16200 ،وزان املغرب
 FADETAشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بحي العدير
تجزئة املنظرالجميل رقم  08وزان -
 16200وزان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2021
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FADETA
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  :بحي
العدير تجزئة املنظر الجميل رقم 08
وزان  16200 -وزان املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة لغزاوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة لغزاوي عنوانه(ا)
حي العدير تجزئة اكرام زنقة الجزائر
رقم  26وزان  16200وزان املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مراد اسمينة عنوانه(ا) حي
العدير اكرام زنقة الجزائر رقم 26
وزان  16200وزان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوزان بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .3789
1242I

CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,
AUDIT & CONSEILS

CASTA GLORY

عنوان املقر االجتماعي  65 :أ
تجزئة زهرة املدائن  1ب ل .أ الطابق
 2شقة رقم  6فاس  30050 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة كوثر الصنهاجي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة كوثر الصنهاجي عنوانه(ا)
رقم  65أ الطابق  2شقة  6تجزئة
زهرة املدائن  1طريق عين الشقف
فاس  30050فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كوثر الصنهاجي عنوانه(ا)
رقم  65أ الطابق  2شقة  6تجزئة
زهرة املدائن  1طريق عين الشقف
فاس  30050فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .4508

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
CABINET ABID EXPERTISE
& COMPTABLE, AUDIT
CONSEILS
N° 45 AV HASSAN II IMM
TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC
 CASTA GLORYشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  65أ
تجزئة زهرة املدائن  1ب ل .أ الطابق
 2شقة رقم  6فاس  30050 -فاس
1243I
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
ديفي اكسبيرتيز
محدودة ذات الشريك الوحيد
EPSILON IT SERVICES
رقم التقييد في السجل التجاري :
شركة ذات املسؤولية املحدودة
74401
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
ديفي اكسبيرتيز
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية إقامة الياسمين زاوية شارع عمر
الخيام وزنقة البنفسج عمارة 7
محدودة ذات الشريك الوحيد
بوسيجور
 ،20220 ،الدارالبيضاء
باملميزات التالية:
املغرب
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك  EPSILON IT SERVICESشركة ذات
املسؤولية املحدودة
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند وعنوان مقرها اإلجتماعي  12شارع
سارية بن زونيم الطابق 3
اإلقتضاء بمختصرتسميتها CASTA :
شقة  3النخيل  20300 -الدار
.GLORY
البيضاء اململكة املغربية
غرض الشركة بإيجاز  - :شراء و
تأسيس شركة ذات املسؤولية
بيع و و توزيع وتسويق مستحضرات
املحدودة
التجميل
 متعهد خدمات املعلومات رقم التقييد في السجل التجاري :559903
التجارية.
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تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20شتنبر  2022تم إعداد القانون التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  -تحت
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية رقم .-
1244I
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT
املسؤولية املحدودة.
VEXIS
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تأسيس شركة
.EPSILON IT SERVICES
EXPERTS CONSULTANTS DU
غرض الشركة بإيجاز  :أداء عمل
DETROIT
الكمبيوتر ألطراف ثالثة من خالل  90شارع يوسف إبن تاشفين رقم
استخدام برامج مطورة أو قياسية
 ،90000 ، 85طنجة املغرب
 VEXISشركة ذات مسؤلية محدودة
بشكل خاص.
ذات الشريك الوحيد
عنوان املقر االجتماعي  12 :شارع
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
سارية بن زونيم الطابق  3شقة 3
مواي اسماعيل.اقامة موالي
 ،النخيل  20300 -الدار البيضاء
اسماعيل رقم  22الطابق الخامس
اململكة املغربية.
رقم  90000 - 19طنجة املغرب
املدة التي تأسست من أجلها
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الشركة  99 :سنة.
محدودة ذات الشريك الوحيد
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :رقم التقييد في السجل التجاري :
131865
درهم ،مقسم كالتالي:
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشركة •  S : 670حصة بقيمة
 23شتنبر  2022تم إعداد القانون
 100درهم للحصة.
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
السيد يحيى بن عال  330 :حصة محدودة ذات الشريك الوحيد
بقيمة  100درهم للحصة.
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
األسماء الشخصية والعائلية
مسؤلية محدودة ذات الشريك
وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة  Sعنوانه(ا)  Epsilonالوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
Engineering Services GmbH
اإلقتضاء بمختصرتسميتها .VEXIS :
 Blegistrasse 23 6340 Baarإنكلترا.
غرض الشركة بإيجاز  :البرمجة
السيد يحيى بن عال عنوانه(ا)  rueواالستشارات وأنشطة تكنولوجيا
 de Meudon 7 92130 Issy-Lesاملعلومات األخرى.عنوان املقر االجتماعي  :شارع
 Moulineauxفرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية مواي اسماعيل.اقامة موالي
اسماعيل رقم  22الطابق الخامس
ومواطن مسيري الشركة:
رقم  90000 - 19طنجة املغرب.
السيد محمد صفصافي عنوانه(ا)
املدة التي تأسست من أجلها
 London Road KT2 6QS 144الشركة  99 :سنة.
Kingston Upon Thames 0000
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
 Kingston Upon Thamesإنكلترا
درهم ،مقسم كالتالي:
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السيد حاتم خاي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حاتم خاي عنوانه(ا)
شارع الخرطوم رقم  60الطابق االول
 93000تطوان املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حاتم خاي عنوانه(ا)
شارع الخرطوم رقم  60الطابق االول
 93000تطوان املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .259046
1245I
ائتمانية بوعرفة

STE BAGNEUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية بوعرفة
رقم 49زنقة الدارالبيضاء بوعرفة
بوعرفة ،61200 ،بوعرفة املغرب
 STE BAGNEUXشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  14زنقة
تويسيت  61200 -بوعرفة املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.179
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  16شتنبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) خولة قدراوي
 100حصة اجتماعية من أصل
 100حصة لفائدة السيد (ة) محمد
قدراوي بتاريخ  16شتنبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بفجيج بتاريخ  14أكتوبر
 2022تحت رقم .341
1246I

fiduciaire dar dmana
STE OUAZZANE TRAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة
fiduciaire dar dmana
عمارة االحباس لالزواوة أ -3رقم 11
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس
لالزواوة أ -3رقم  11الطابق الثاني
وزان ،16200 ،وزان املغرب
 STE OUAZZANE TRADشركة
ذات املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي درب
الطويل زنقة املرسالي رقم  24مكرر
وزان  16200 -وزان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.727
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 STE OUAZZANE TRADمبلغ
رأسمالها  20.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي درب الطويل زنقة
املرسالي رقم  24مكرر وزان 16200 -
وزان املغرب نتيجة ل  :اليوجد دخل
من االساس ،مما حال دون تغطية
الشركة ملصاريفها.
و حدد مقر التصفية ب درب
الطويل زنقة املرسالي رقم  24مكرر
وزان  16200 -وزان املغرب.
و عين:
السيد(ة) محمد التعلبي و
عنوانه(ا) حي العدير اكرام زنقة
بغداد رقم  11وزان  16200وزان
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :درب
الطويل زنقة املرسالي رقم  24مكرر
وزان
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بوزان بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .3791
1247I
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FIDICOM

fiduciaire dar dmana

QUALICIA CONSULTING

MOUHIB FRERES PROMOIMM

Z.M.KOPAN

BLACK OIL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDICOM
AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
ZOHOUR 1 FES FES، 30000،
FES MAROC
MOUHIB FRERES PROMO IMMشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :قطعة
 181أ متجر 1تجزئة املنتزه  3طريق
مكناس  30000 -فاس املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.50635
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  11أكتوبر  2022تقرر
حل MOUHIB FRERES PROMO-
 IMMشركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ رأسمالها  40.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي قطعة  181أ متجر
 1تجزئة املنتزه  3طريق مكناس -
 30000فاس املغرب نتيجة ملشاكل
مادية وقلة املوارد املالية.
و عين:
السيد(ة) عبد العالي محب و
عنوانه(ا) زنقة  17رقم  1حي الوفاق
عين هارون  30000فاس املغرب
كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  05أكتوبر  2022وفي زنقة
 17رقم  1حي الوفاق عين هارون -
 30000فاس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  02نونبر 2022
تحت رقم .4498/022
1248I

إعالن متعدد القرارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغييرنشاط الشركة

fiduciaire dar dmana
عمارة االحباس لالزواوة أ -3رقم 11
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس
لالزواوة أ -3رقم  11الطابق الثاني
وزان ،16200 ،وزان املغرب
« Z.M.KOPANشركة ذات
املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي :حي العدير
تجزئة النهضة  1رقم  474وزان -
 16200وزان املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
.1621
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم  :1الذي ينص على
مايلي :املصادقة على تفويت جميع
الحصص الذي يملكها السيد فاضل
محمد الحامل لبطاقة التسجيل
رقم A053162Wوالسيد محمد
زيدان الحامل لبطاقة التسجيل
رقم A053072Fفي الشركة أي 200
حصة اجتماعية ،قيمة كل واحدة
منها  100درهم إلى السيد محمد
زياد الحامل لبطاقة التسجيل رقم.
GM00255G
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
تعين السيد محمد زياد الحامل
لبطاقة التسجيل رقمGM00255G
كمسيروحيد لشركة .للشركة
canape
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات KWIKA SERVICE SARL AU
النظام األسا�سي التالية:
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بند رقم  :6الذي ينص على مايلي:
الشريك الوحيد
تفويت الحصص
تأسيس شركة
بند رقم  :36الذي ينص على
canape
مايلي :تعيين املسيرالوحيد لشركة
av kassou medah taza ، 35000،
تم اإليداع القانوني باملحكمة
taza maroc
االبتدائية بوزان بتاريخ  03نونبر  KWIKA service SARL AUشركة
 2022تحت رقم .3788
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
1249I

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 14
زنقة طرفاية ،موالي علي الشريف
املدينة الجديدة مكناس،50000 ، .
مكناس املغرب
 BLACK OIL SARLشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي  10شارع
الحرية الطابق  3الشقة رقم  5الدار
البيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.474059
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  01نونبر  2022تم تغيير
نشاط الشركة من «تاجر الوقود أو
الوقود السائل والزيوت الصناعية
ّ
املحولة لطبيعة زيت
والشحوم
ِ
الوقود الكحولي بالجملة
استيراد و تصدير»  إلى «تاجر
الوقود أو الوقود السائل والزيوت
ّ
املحولة لطبيعة
الصناعية والشحوم ِ
زيت الوقود الكحولي بالجملة
نقل البضائع لحساب الغير
استيراد و تصدير».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
نونبر  2022تحت رقم .36726
1250I

وعنوان مقرها اإلجتماعي دواربين
السواقي بوشفاعة تازة  35000 -تازة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
6759
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 28
شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.KWIKA service SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  - :ممون
الحفالت و خدمات املطعمة
 اشغال البناء و اشغال مختلفة.عنوان املقر االجتماعي  :دوار بين
السواقي بوشفاعة تازة  35000 -تازة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد كوهكوه 100 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد كوهكوه عنوانه(ا)
دوار بين السواقي بوشفاعة تازة
 35000تازة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد كوهكوه عنوانه(ا)
دوار بين السواقي بوشفاعة تازة
 35000تازة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتازة بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .511
1251I
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LIN HOLDING SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 14
زنقة طرفاية ،موالي علي الشريف
املدينة الجديدة مكناس،50000 ، .
مكناس املغرب
 LIN HOLDING SARL AUشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  64شارع
عبد هللا املديوني الطابق  1الشقة
 2الدارالبيضاء  20000 -الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
561119
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LIN :
.HOLDING SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  :تعمل
الشركة لحسابها الخاص في وضع أو
إدارة األوراق املالية القابلة للتحويل
 ،أو في معامالت األوراق املالية أو في
السيطرة على الشركات.
أعمال متنوعة لجميع أنواع البناء
مطور عقارات
.
عنوان املقر االجتماعي  64 :شارع
عبد هللا املديوني الطابق  1الشقة 2
الدارالبيضاء  20000 -الدارالبيضاء
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.

مبلغ رأسمال الشركة1.000.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
ي
السيد اسماعيلي علو الطائع
 10.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
ي
السيد اسماعيلي علو الطائع
عنوانه(ا) الشقة  15عمارة دال اقامة
املستقبل  1شارع الجيش امللكي م ج
مكناس  50000مكناس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
ي
السيد اسماعيلي علو الطائع
عنوانه(ا) الشقة  15عمارة دال اقامة
املستقبل  1شارع الجيش امللكي م ج
مكناس  50000مكناس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
نونبر  2022تحت رقم .36639
1252I
(Groupe Management de Compétence S.A.R.L
(A-U

AVINCI MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(Groupe Management de
Compétence S.A.R.L (A-U
 ،5شارع الحريري ،الطابق الثالت،
رقم  ،90000 ، 32طنجة املغرب
 AVINCI MAROCشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق أزال،
حومة اقنيقرة ،رقم  ،486جماعة
أزال تطوان  93000 -تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
32391
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
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شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AVINCI MAROC
غرض الشركة بإيجاز  :خياطة
املالبس الجاهزة تحت جميع
األشكال ،الفصالة ،الخياطة املالبس
الجاهزة للرجال و النساء ،تصميم
املالبس ،و املتاجرة..
عنوان املقر االجتماعي  :طريق
أزال ،حومة اقنيقرة ،رقم ،486
جماعة أزال تطوان  93000 -تطوان
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
الشركة:
رأسمال
مبلغ
 100.000,00درهم ،مقسم كالتالي:
السيد VIMALA CHANDRAN
SARAVANAMUTTU : 1.000
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد VIMALA CHANDRAN
 SARAVANAMUTTUعنوانه(ا)
 ،108وستمينيسطرواي أكسفورد،
أكس  - - 2بريطانيا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد VIMALA CHANDRAN
 SARAVANAMUTTUعنوانه(ا)
 ،108وستمينيسطرواي أكسفورد،
أكس  - - 2بريطانيا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .2191
1253I
مكتب عفراء للمحاسبة والتسيير

شركة املفتاح سرفيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

مكتب عفراء للمحاسبة والتسيير
شارع الزرقطوني افامة العكاري ،
 ،23200الفقيه بن صالح املغرب

شركة املفتاح سرفيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 83 :
ساحة كيل الحبوب الطابق التاني -
 23200الفقيه بن صالح املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.2421
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  30يونيو  2022تقرر حل
شركة املفتاح سرفيس شركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي  83ساحة كيل الحبوب
الطابق التاني  23200 -الفقيه بن
صالح املغرب نتيجة للم يعد هناك
مدخول +املرض والخ......................
و عين:
السيد(ة) نادية حفني و عنوانه(ا)
 19زنقة ابو الوقت بوركون 20053
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  30يونيو  2022وفي  83ساحة
كيل الحبوب الطابق التاني 23200 -
الفقيه بن صالح املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالفقيه بن صالح
بتاريخ  11أكتوبر  2022تحت رقم
.248/2022
1254I
MOSTACHARCOM

ROZANOX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOSTACHARCOM
BD ZERKTOUNI IMM 265
ETAGE 9 N° 92 ، 20100،
CASABLANCA MAROC
 ROZANOXشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
الجديد مجموعة  6زنقة  3رقم 22
ابن جرير 43150 -ابن جريراملغرب

الجريدة الرسمية
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تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
3541
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.ROZANOX
غرض الشركة بإيجاز  :الجواهري
(الصانع على حسابه الخاص) ,يقوم
التاجر باستيراد وتصدير وتسويق
جميع أنواع السلع والخدمات.
عنوان املقر االجتماعي  :الحي
الجديد مجموعة  6زنقة  3رقم 22
ابن جرير  43150 -ابن جريراملغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد انور روزان  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد انور روزان عنوانه(ا) زنقة
 146رقم  21عين الشق  20470الدار
البيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد انور روزان عنوانه(ا) زنقة
 146رقم  21عين الشق  20470الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بابن جرير بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .403
1255I

CEDECOM

POLYLOGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CEDECOM
CITE ASSALAM IMM 44 GH6
APPT 2 OULFA CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC
 POLYLOGEMENTشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  10زنقة
الشراردة درب لوبيال بوركون الدار
البيضاء الدارالبيضاء  20200الدار
البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
560749
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.POLYLOGEMENT
غرض الشركة بإيجاز  :منعش
عقاري.
عنوان املقر االجتماعي  10 :زنقة
الشراردة درب لوبيال بوركون الدار
البيضاء الدار البيضاء  20200الدار
البيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد الحميد السالوي :
 333حصة بقيمة  33.300درهم
للحصة.
السيد شكيب السالوي 333 :
حصة بقيمة  33.300درهم للحصة.
السيد نبيل طعنان  334 :حصة
بقيمة  33.400درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

21445

السيد عبد الحميد السالوي
عنوانه(ا)  41زنقة  15طابق 02
تجزئة هالة عين الشق الدار البيضاء
 20200الدارالبيضاء املغرب.
السيد شكيب السالوي عنوانه(ا)
تجزئة هال زنقة  15رقم  43عين
الشق البيضاء  20200الدارالبيضاء
املغرب.
السيد نبيل طعنان عنوانه(ا)
 134زنقة سوسير  75017باريس
فرنسا  20200الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحميد السالوي
عنوانه(ا) تجزئة هال زنقة  15رقم
 43عين الشق البيضاء  20200الدار
البيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم .-
1256I
سيوطي كونسلتينك

FEDDOULI PRO

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيوطي كونسلتينك
ادريس الحارثي رقم  1483طابق 3
شقة  6موالي رشيد الدارالبيضاء ،
 ،20000الدارالبيضاء املغرب
 FEDDOULI PROشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي
ل
الوفاء شارع  1رقم  25طابق االو -
 20640الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
553471
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FEDDOULI PRO
غرض الشركة بإيجاز  :انشاء
حساب بنكي.
عنوان املقر االجتماعي  :الحي
الوفاء شارع  1رقم  25طابق االول -
 20640الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد موالي رشيد فضولي :
 1.000حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد موالي رشيد فضولي :
 1.000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موالي رشيد فضولي
عنوانه(ا) دوار بوسلهام هراوين
 29004الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي رشيد فضولي
عنوانه(ا) دوار بوسلهام هراوين
 29004الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24
غشت  2022تحت رقم .28017
1257I
AMDE

ORBIS CAR RENTAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
ABDELMOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC

21446
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السيد يونس ادويالمي عنوانه(ا)
 ORBIS CAR RENTALشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 28زنقة موزولي طابق  4شقة 14
الوحيد
حي املستشفيات الدارالبيضاء 2000
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
الدارالبيضاء املغرب
سمية اقامة شهرزاد  3الطابق 5
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم  22النخيل رقم  22النخيل
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ  -تحت
الدارالبيضاء  20340 -الدارالبيضاء رقم .-
املغرب
1258I
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
AMDE
رقم التقييد في السجل التجاري :
ORBIS CAR RENTAL
494205
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
الشريك الوحيد
 01مارس  2021تم إعداد القانون
تحويل املقراالجتماعي للشركة
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
AMDE
محدودة ذات الشريك الوحيد
ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
باملميزات التالية:
ABDELMOUMEN ، 20000،
شكل الشركة  :شركة ذات
CASABLANCA MAROC
مسؤلية محدودة ذات الشريك
 ORBIS CAR RENTALشركة ذات
الوحيد.
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تسمية الشركة متبوعة عند
الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها ORBIS :
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
.CAR RENTAL
غرض الشركة بإيجاز  :تأجير سمية اقامة شهرزاد  3الطابق 5
السيارات بدون سائق.
رقم  22النخيل رقم  22النخيل
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة الدارالبيضاء  20340 -الدارالبيضاء
سمية اقامة شهرزاد  3الطابق 5
املغرب.
رقم  22النخيل رقم  22النخيل
تحويل املقراالجتماعي للشركة
الدارالبيضاء  20340 -الدارالبيضاء رقم التقييد في السجل التجاري .-
املغرب.
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املدة التي تأسست من أجلها املؤرخ في  24غشت  2022تم تحويل
الشركة  99 :سنة.
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
«زنقة سمية اقامة شهرزاد  3الطابق
درهم ،مقسم كالتالي:
 5رقم  22النخيل رقم  22النخيل
السيد يونس ادويالمي 1.000 :
الدارالبيضاء  20340 -الدارالبيضاء
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
املغرب» إلى «عمارة روموندي  1زاوية
األسماء الشخصية والعائلية
شارع ليبيا و شارع بئر نزران الطابق
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس ادويالمي عنوانه(ا)  11رقم  158الدارالبيضاء 20000 -
 28زنقة موزولي طابق  4شقة  14الدارالبيضاء املغرب».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حي املستشفيات الدارالبيضاء 2000
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17
الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية أكتوبر  2022تحت رقم .841304
1259I
ومواطن مسيري الشركة:
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stratencyco SARL

Digitav

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي الفرح ،زنقة الناظور رقم .20
تيفلت  ،14500 ،تيفلت املغرب
 Digitavشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  58زنقة
سبو شقة أ 4أكدال 10080 -
الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
163633
بمقت�ضى عقد موثق مؤرخ في
 13شتنبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.Digitav
غرض الشركة بإيجاز  :البيع
املعلومات
ملعدات
بالجملة
واالتصاالت.
عنوان املقر االجتماعي  58 :زنقة
سبو شقة أ 4أكدال  10080 -الرباط
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم الناصيري 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم الناصيري
عنوانه(ا) حي الرشاد م  06رقم 6040
تيفلت  15400تيفلت املغرب.

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم الناصيري
عنوانه(ا) حي الرشاد م  06رقم 6040
تيفلت  15400تيفلت املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالرباط بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .129817
1260I
fidmanar

RIAD ELIZZI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmanar
 113شارع عبد الكريم الخطابي
عمارة املهندزرقم د شقة رقم 7
الطابق التاني مراكش ،40000 ،
marrakech maroc
 RIAD ELIZZIشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي درب
الزاوية رقم  4باب دكالة 40000 -
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130293
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 12
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها RIAD :
.ELIZZI
غرض الشركة بإيجاز - :دار
الضيافة.
عنوان املقر االجتماعي  :درب
الزاوية رقم  4باب دكالة 40000 -
مراكش املغرب.
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املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد امين العلوي العزي
 500 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.
السيد محمد امين العلوي العزي :
 500بقيمة  50.000درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد امين العلوي العزي
عنوانه(ا) تجزئة اكيدر رقم 19
شارع عالل الفا�سي  40000مراكش
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد امين العلوي العزي
عنوانه(ا) تجزئة اكيدر رقم  19شارع
عالل الفا�سي  40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .140987
1261I
النور

شركة النور

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الجريدة الرسمية

شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :شركة
النور.
غرض الشركة بإيجاز  :تقديم
خدمات البناء و الصيانة و التجهيزات
املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
التنمية بوجدور  71000 -بوجدور
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نجاة املغيري عنوانه(ا)
حي التنمية  71000بوجدور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نجاة املغيري عنوانه(ا)
حي التنمية  71000بوجدور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .3142
1262I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي
املؤرخ في  26أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية:
قراررقم  :1الذي ينص على مايلي:
بيع جميع الحصص االجتماعية (
 1.000حصة اجتماعية) التي يمتلكها
السيد امين بوحريشة في شركة
)OLEANDRA INVEST (SARL AU
لفائدة شركة )TEAM SUD (SARL
قراررقم  :2الذي ينص على مايلي:
استقالة السيد أمين بوحريشة و
تعيين كل من السيد Remi Goerges
 Raymond LOUDETو السيدة
 Brigitte FICHERAمسيران شريكان
ملدة غيرمحددة
قرار رقم  :3الذي ينص على
مايلي :منح توقيع الشركات املصرفية
بشكل فردي و بدون أي قيود لكل من
السيد اRemi Goerges Raymond
 LOUDETو السيدة Brigitte
FICHERA
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات
النظام األسا�سي التالية:
بند رقم  :1الذي ينص على مايلي:
املوافقة على تعديل املواد  7 , 6 ,13و
تحديث النظام االسا�سي للشركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .141072
1263I

النور
حي التنمية بوجدور ،71000 ،
FIDLOUK
إعالن متعدد القرارات
بوجدور املغرب
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
STE NBN INFO
شركة النور شركة ذات مسؤلية
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التنمية  ،40000 ، 2609مراكش املغرب
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
بوجدور  71000 -بوجدور املغرب « OLEANDRA INVESTشركة ذات
FIDLOUK
املسؤولية املحدودة ذات الشريك
تأسيس شركة ذات مسؤلية
,216شارع  20غشت القصرالكبير،
الوحيد»
محدودة ذات الشريك الوحيد
 ،92150القصرالكبيراملغرب
وعنوان مقرها االجتماعي :فيال
رقم التقييد في السجل التجاري :
 STE NBN INFOشركة ذات
بلوندبن ملتقى شارع جنان الحارتي و
43521
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في زنقة القصرالكبير 40000 -مراكش
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
املغرب.
 24أكتوبر  2022تم إعداد القانون
وعنوان مقرها اإلجتماعي  17تجزئة
«إعالن متعدد القرارات»
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
ي
محدودة ذات الشريك الوحيد رقم التقييد في السجل التجار :
بويطات بلقصيري  16150مشرع
باملميزات التالية:
بلقصيري املغرب
.47791

OLEANDRA INVEST

21447

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
925
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.NBN INFO
غرض الشركة بإيجاز  :تحويل
األموال.
عنوان املقراالجتماعي  17 :تجزئة
بويطات بلقصيري  16150مشرع
بلقصيري املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة80.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد نبيل ابن ابراهيم 800 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نبيل ابن ابراهيم عنوانه(ا)
شارع وزان رقم  16150 115مشرع
بلقصيري املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل ابن ابراهيم عنوانه(ا)
شارع وزان رقم  16150 115مشرع
بلقصيري املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ
 02نونبر  2022تحت رقم .367
1264I
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Brobuil maroc

BROBUIL MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Brobuil maroc
Hay elmajd 2 n 2 Ben guerir ،
43150، Benguerir Maroc
 Brobuil marocشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي Hay el
majd 2 N°2 ben guerir - 43150
Ben guerir Maroc
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
2979
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في
 10نونبر  2021تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.Brobuil maroc
غرض الشركة بإيجاز Société :
de travaux divers et négoce et
.transport
عنوان املقر االجتماعي Hay el :
majd 2 N°2 ben guerir - 43150
.Ben guerir Maroc
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد Bernoussi safouane
عنوانه(ا) Hay elmajd 2 N° 2 ben
.guerir 43150 Benguerir Maroc
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيد Bernoussi safouane
عنوانه(ا) Hay elmajd 2 N° 2 ben
guerir 43150 Ben guerir Maroc
تم اإليداع القانوني ب -بتاريخ -
تحت رقم .-
1265I
FIDSAGE SARLAU

OXYKIM MAGHREB

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
 149شارع لال ياقوت الطابق الثالث
الرقم  ،20080 ، 71الدارالبيضاء
املغرب
 OXYKIM MAGHREBشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  77زنقة
محمد سميحة الطابق  10الشقة
 20300 - 57الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
560661
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 21أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.OXYKIM MAGHREB
غرض الشركة بإيجاز -- :تسويق
املواد واملنتجات الصحية
-تجارة االستيراد والتصدير.عنوان املقر االجتماعي  77 :زنقة
محمد سميحة الطابق  10الشقة 57
  20300الدارالبيضاء املغرب.املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
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 منعش عقاريمبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
 اإلستيراد و التصدير».السيدة المين نعيمة 1.000 :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
التجارية بفاس بتاريخ  01نونبر
األسماء الشخصية والعائلية  2022تحت رقم .4484
وصفات ومواطن الشركاء :
1267I
السيدة المين نعيمة عنوانه(ا)
تجزئة التوزانية زنقة  1رقم 38
Sonrisa
 20280الدارالبيصاء املغرب.
SOCIETE MBKL TRAVAUX
األسماء الشخصية والعائلية
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ومواطن مسيري الشركة:
تفويت حصص
السيدة المين نعيمة عنوانه(ا)
Sonrisa
تجزئة التوزانية زنقة  1رقم 38
Ksar my mhamed kheng
 20280الدارالبيصاء املغرب
errachidia ، 52000، Errachidia
تم اإليداع القانوني باملحكمة
Maroc
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01
نونبر  2022تحت رقم  SOCIETE MBKL TRAVAUX 36150-شركة
ذات املسؤولية املحدودة
.844501
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
1266I
تيمزوغين الخنك الرشيدية -
 52000الرشيدية املغرب.
FICOFISC
تفويت حصص
COTE BIEN ETRE
رقم التقييد في السجل التجاري
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
.12487
الشريك الوحيد
تغييرنشاط الشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
FICOFISC
املؤرخ في  20ماي  2022تمت
RESIDENCE BADR BD
املصادقة على :
MOHAMED V DEUXIEME
تفويت السيد (ة) لحسن قبوري
 500 ETAGE N62 FES ، 30000، FESحصة اجتماعية من أصل
MAROC
 500حصة لفائدة السيد (ة) محمد
 COTE BIEN ETREشركة ذات
بواقيوش بتاريخ  20ماي .2022
مسؤلية محدودة ذات الشريك
تم اإليداع القانوني باملحكمة
الوحيد
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  03نونبر
وعنوان مقرها االجتماعي رقم  1زنقة
 2022تحت رقم .884/2022
لعربي شامي إقامة عبلة محل رقم 2
1268I
بورمانة  30000 -فاس املغرب.

تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
SOCIETE MBKL TRAVAUX
.64605
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
املؤرخ في  11غشت  2022تم تغيير
Sonrisa
نشاط الشركة من «-بيع منتوجات
Ksar my mhamed kheng
التجميلية و شبه طبية
errachidia ، 52000، Errachidia
 منعش عقاريMaroc
 مقاول في األشغال املختلفة» إلى«-بيع منتوجات التجميلية و شبه  SOCIETE MBKL TRAVAUXشركة
ذات املسؤولية املحدودة
طبية
Sonrisa
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وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر
SOCIETE AL ADARISSA
تيمزوغين الخنك الرشيدية -
 52000الرشيدية املغرب.
ISKANE SARL
رفع رأسمال الشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري
قفل التصفية
.12487
مكتب محاسبة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي عمارة  41شقة  2زنقة عالل بن عبد
املؤرخ في  20ماي  2022تم رفع
هللا ص.ب  200الرشيدية ،52004 ،
رأسمال الشركة بمبلغ قدره
الرشيدية املغرب
« 400.000درهم» أي من «100.000
SOCIETE AL ADARISSA ISKANE
درهم»  إلى « 500.000درهم»  عن
 SARLشركة ذات املسؤولية
طريق  :تقديم حصص نقدية أو
املحدودة
عينية.
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  03نونبر خالد إبن الوليد زنقة 01رقم 01
حي الحمري أرفود  52200 -أرفود
 2022تحت رقم .884/2022
1269I
املغرب.
قفل التصفية
Sté quick bridge
رقم التقييد في السجل التجاري :
AZZEDDINE IRRIGATION
.6011
شركة ذات املسؤولية املحدودة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
تحويل الشكل القانوني للشركة
املؤرخ في  30يونيو  2022تقرر حل
Sté quick bridge
SOCIETE AL ADARISSA ISKANE
Av MED 6 guercif ، 35100،
 SARLشركة ذات املسؤولية
GUERCIF MAROC
 AZZEDDINE IRRIGATIONشركة املحدودة مبلغ رأسمالها 500.000,00
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي  LOCALخالد إبن الوليد زنقة 01رقم  01حي
 DITE KASBAH QUARTIER OLDالحمري أرفود  52200 -أرفود املغرب
 HAMOUSSA LWALJA, GUERCIF.نتيجة ألزمة.
 - 35100جرسيف.
و عين:
تحويل الشكل القانوني للشركة
السيد(ة) سفيان دري�سي و
رقم التقييد في السجل التجاري
عنوانه(ا) حي السالم أرفود 52200
.1747
أرفود املغرب كمصفي (ة) للشركة.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
املؤرخ في  27غشت  2022تم تحويل
بتاريخ  30يونيو  2022وفي شارع
الشكل القانوني للشركة من «شركة
خالد إبن الوليد زنقة 01رقم 01
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك حي الحمري أرفود  52200 -أرفود
املغرب.
الوحيد».
تم اإليداع القانوني باملحكمة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بجرسيف بتاريخ  28شتنبر االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27
شتنبر  2022تحت رقم .886/2022
 2022تحت رقم .1394/2022
1270I
1271I
مكتب محاسبة
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FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

STE ATHMAN BATI SARL

إعمار

شركة & STE LE QG-BRUNCH
GAMING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING
APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
MARINI V.N. ، 50000، MEKNES
MAROC
إعمارشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :ركن
شارع ترودانت واملكان  2سبتمبر.
تجزئة النخيل الطابق الثاني رقم .5
  50000مكناس املغرب.قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.46713
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  31يناير  2022تقرر
حل إعمار شركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ركن
شارع ترودانت واملكان  2سبتمبر.
تجزئة النخيل الطابق الثاني رقم .5
  50000مكناس املغرب نتيجة لإقفال الشركة وتصفيتها بالكامل.
شطب الشركة من السجل
التجاري.
إبراء الذمة للمصفي..
و عين:
السيد(ة) محمد ملولي وعنوانه(ا)
رقم  6تجزئة سميرة زيتون 50000
مكناس املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  31يناير  2022وفي ركن شارع
ترودانت واملكان  2سبتمبر .تجزئة
النخيل الطابق الثاني رقم - .5
 50000مكناس املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .1045
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شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

& STE LE QG-BRUNCH
GAMING SARL AU
LOTS AL KARAOUIYINE LOT
N°890 MAGASIN 3 RTE AIN
CHKEF ، 30000، FES MAROC
شركة & STE LE QG-BRUNCH
 GAMINGشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
القرويين القطعة رقم  890املحل 3
طريق عين الشقف  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
74403
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
شركة & STE LE QG-BRUNCH
.GAMING
غرض الشركة بإيجاز  - :صاحب
مقهى يشتغل مستخدمين او اكتر.
 مستغل مطعم. مستغل قاعات العاب الفيديو..عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
القرويين القطعة رقم  890املحل 3
طريق عين الشقف  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:

الجريدة الرسمية

21450

السيد السداني محمد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السداني محمد عنوانه(ا)
رقم  16زنقة الزهور طريق عين
السمن  30000فاس املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد السداني محمد عنوانه(ا)
رقم  16زنقة الزهور طريق عين
السمن  30000فاس املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .4510
1273I
Sonrisa

SOCIETE MBKL TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

cabinet ouda

OUDA CARS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسيرجديد للشركة

cabinet ouda
AVE ABI HASSAN CHADILI 5
RESIDENCE EDDAI NR ، 90010،
TANGER MAROC
 ouda carsشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الورود رقم  50السفلي العوامة -
 90010طنجة املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.128049
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  17أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) عودا 
اسامة كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .12535
1275I
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حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 MARA ARCHITECTSمبلغ
رأسمالها  10.000درهم وعنوان
مقرها اإلجتماعي  17شارع محمد
الخامس اقامة بودابيست الطابق
 2رقم  90000 - 10طنجة املغرب
نتيجة ل  :عدم وجود سبب الستمرار
الشركة.
و حدد مقر التصفية ب فيال
لعمارتي بوبانة  90040 -طنجة
املغرب.
و عين:
السيد(ة) عمر االدري�سي و
عنوانه(ا) فيال لعمارتي بوبانة 90040
طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية  :فيال
لعمارتي بوبانة طنجة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .12534
1276I

Sonrisa
Ksar my mhamed kheng
errachidia ، 52000، Errachidia
CABINET EL BATRA CONSEIL SARL
Maroc
cabinet ouda
WIDSLINE SARL AU
 SOCIETE MBKL TRAVAUXشركة
MARA ARCHITECTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
ذات املسؤولية املحدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي قصر
حل شركة
تأسيس شركة
cabinet ouda
تيمزوغين الخنك الرشيدية -
CABINET EL BATRA CONSEIL
AVE ABI HASSAN CHADILI 5
 52000الرشيدية.
SARL
RESIDENCE EDDAI NR ،
تحويل الشكل القانوني للشركة
IM BARDAI B N°1 AV ABOU
90010، TANGER MAROC
رقم التقييد في السجل التجاري
BAQER ESSEDIQ AIN
 MARA ARCHITECTSشركة
.12487
MEZOUAR MARRAKECH ،
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي ذات املسؤولية املحدودة(في طور
400000، MARRAKECH MAROC
التصفية)
املؤرخ في  20ماي  2022تم تحويل وعنوان مقرها اإلجتماعي  17شارع  WIDSLINE SARL AUشركة ذات
الشكل القانوني للشركة من «شركة
مسؤلية محدودة ذات الشريك
محمد الخامس اقامة بودابيست
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة
الوحيد
الطابق  2رقم  90000 - 10طنجة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
وعنوان مقرها اإلجتماعي زينيث
املغرب.
الوحيد».
بسنس زنقة مسلم تجزئة بكار
حل شركة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري
الطابق  3الشقة رقم  14باب دكالة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  03نونبر
مراكش  40000 -مراكش املغرب
.65295
 2022تحت رقم .884/2022
تأسيس شركة ذات مسؤلية
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
 1274Iاملؤرخ في  17أكتوبر  2022تقرر
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري :
127981
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 18يوليوز  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.WIDSLINE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز  - :العناية
بالجمال.
 تصفيف الشعر للسيدات أوللرجال..
عنوان املقر االجتماعي  :زينيث
بسنس زنقة مسلم تجزئة بكارالطابق
 3الشقة رقم  14باب دكالة مراكش -
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة نورة الرامي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نورة الرامي عنوانه(ا)
املسيرة  03ب رقم  27مراكش
 40000مراكش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نورة الرامي عنوانه(ا)
املسيرة  03ب رقم  27مراكش
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  04غشت
 2022تحت رقم .138349
1277I
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LK CONSULTING SARL

IMOSC GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45
الطابق الثاث رقم  18تطوان ،
 ،93000تطوان املغرب
 IMOSC GROUPشركة ذات
املسؤولية املحدودة(في طور
التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
الجيش امللكي اقامة نبيلة 93000 -
تطوان املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.7649
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تقرر
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
 IMOSC GROUPمبلغ رأسمالها
 50.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي شارع الجيش امللكي اقامة
نبيلة  93000 -تطوان املغرب نتيجة
ل  :عدم عمل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع
الجيش امللكي اقامة نبيلة 93000 -
تطوان املغرب.
و عين:
السيد(ة) سعيد سدراوي و
عنوانه(ا) شارع لنكوست فيال
سدراوي كبونكرو مرتيل 93150
مرتيل املغرب كمصفي (ة) للشركة.
السيد(ة) اندري كروبنوف و
عنوانه(ا) روسيا  0000روسيا روسيا
كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
على الصالحيات املخولة لهم محل
املخابرة و محل تبليغ العقود و
الوثائق املتعلقة بالتصفية - :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .2197
1278I
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سمافيربات
 20000الدارالبيضاء املغرب.
سمافيربات
تغييرنشاط الشركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.388183
تفويت حصص
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
سمافيربات
املؤرخ في  12أبريل  2022تم تغيير
 46شارع زرقتوني الطابق الثالث
نشاط الشركة من «مستورد
رقم  ،20370 ، 6الدارالبيضاء
بالجملة»  إلى «التوفير العالمي
املغرب
للصيانة والتشغيل والخدمات
سمافيربات شركة ذات مسؤلية
األخرى  ،وإنتاج وتوريد وتسليم قطع
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع الغيار واملكونات ملرافق توليد الطاقة
الزرقطوني الطابق الثالث رقم  - 6واملحطات والتوربينات  ،وكذلك
استيراد وبيع األدوات واألصول
 20370الدارالبيضاء املغرب.
الثابتة الالزمة لهذا الغرض».
تفويت حصص
تم اإليداع القانوني باملحكمة
رقم التقييد في السجل التجاري
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
.416009
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد نونبر  2022تحت رقم .844729
1280I
املؤرخ في  17دجنبر  2021تمت
املصادقة على :
FAD CONSULTING
تفويت السيد (ة) اسماعيل فوزي
ج.أش.بارك
 100حصة اجتماعية من أصل 100
شركة ذات املسؤولية املحدودة
حصة لفائدة السيد (ة) السعدية
تأسيس شركة
بوزايت بتاريخ  17دجنبر .2021
تم اإليداع القانوني باملحكمة
FAD CONSULTING
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
rue ROUISSI, Espace ,22
يناير  2022تحت رقم .807212
HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,
Quartier BEAUSEJOUR, Route 1279I
d›El Jadida, Hay Hassani ،
TY CONSULTING
20200، Casablanca MAROC
FIELDCORE SERVICE
ج.أش.بارك شركة ذات املسؤولية
SOLUTIONS MOROCCO
املحدودة
BRANCH
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ،26زنقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الفونتين ،حي راسين الدارالبيضاء -
تغييرنشاط الشركة
 20100الدارالبيضاء املغرب
TY CONSULTING
تأسيس شركة ذات املسؤولية
RUE HALAB MERS SULTAN 26
املحدودة
26 RUE HALAB MERS SULTAN،
رقم التقييد في السجل التجاري :
20140، CASABLANCA MAROC
561127
FIELDCORE SERVICE
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SOLUTIONS MOROCCO
 BRANCHشركة ذات املسؤولية  20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة
املحدودة باملميزات التالية:
وعنوان مقرها االجتماعي مارينا
شكل الشركة  :شركة ذات
عمارة كريستال  3طابق  ،3مكتب
رقم  17و  ،18الدارالبيضاء -
املسؤولية املحدودة.

21451

تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :ج.أش.
بارك.
غرض الشركة بإيجاز  :األنشطة
الترفيهية والترويحية.
عنوان املقر االجتماعي  ،26 :زنقة
الفونتين ،حي راسين الدار البيضاء -
 20100الدارالبيضاء املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد مروان احساين 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد عبد الكريم جابر 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مروان احساين عنوانه(ا)
 ،7شارع موالي ادريس األول الدار
البيضاء  20001الدار البيضاء
املغرب.
السيد عبد الكريم جابرعنوانه(ا)
 ،53تجزئة أكوك ،كاليفورنيا الدار
البيضاء  20150الدار البيضاء
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد مروان احساين عنوانه(ا)
 ،7شارع موالي ادريس األول الدار
البيضاء  20001الدار البيضاء
املغرب
السيد عبد الكريم جابرعنوانه(ا)
 ،53تجزئة أكوك ،كاليفورنيا الدار
البيضاء  20150الدار البيضاء
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03
نونبر  2022تحت رقم .844339
1281I
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21452
سمافيربات

سمافيربات
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

سمافيربات
 46شارع زرقتوني الطابق الثالث
رقم  ،20370 ، 6الدارالبيضاء
املغرب
سمافيربات شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  46شارع
الزقطوني الطابق الثالث رقم - 6
 20370الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.416009
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  17دجنبر  2021تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة)
بوزايت السعدية كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
يناير  2022تحت رقم .807212
1282I
*’Entreprise assisstance *ENTASS

صيدلية العشوري سطاد
ظونور
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

*Entreprise assisstance
›*ENTASS
ongle rue berkane et melila ،
60000، oujda maroc
صيدلية العشوري سطاد ظونور
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 473
تجزئة و ل م واد الناشف وجدة -
 60000وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
40081
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03يونيو  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
صيدلية العشوري سطاد ظونور.
غرض الشركة بإيجاز  :بيع
بالتقسيط وتحضير املنتجات
الصيدالنية.
عنوان املقر االجتماعي 473 :
تجزئة و ل م واد الناشف وجدة -
 60000وجدة املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد العشوري وليد 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العشوري وليد عنوانه(ا)
حي العرفان زنقة العرفان رقم 17
وجدة  60000وجدة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد العشوري وليد عنوانه(ا)
حي العرفان زنقة العرفان رقم 17
وجدة  60000وجدة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بوجدة بتاريخ  17أكتوبر
 2022تحت رقم .1597
1283I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BAB ATLAS CAR

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
 57شارع موريتانيا صندوق البريد
 ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 BAB ATLAS CARشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 130
زنقة محمد البقال الطابق السفلي
شقة رقم  1كليز 40000 -مراكش
املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.62699
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  20أكتوبر  2022تم
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره
« 1.500.000درهم»  أي من
« 500.000درهم»  إلى «2.000.000
درهم»  عن طريق  :إجراء مقاصة
مع ديون الشركة املحددة املقدار و
املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .141073
1284I
مكتب املحاسبة

LIYAN TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
 9عمارة قبيل شارع الجيش امللكي
سيدي بنور ،24350 ،سيدي بنور
املغرب
 LIYAN TRANSشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 6
الطابق الثاني شارع عالل بن عبد
هللا سيدي بنور  24350سيدي بنور
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
ي
رقم التقييد في السجل التجار :
3395
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 05غشت  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها LIYAN :
.TRANS
ل
غرض الشركة بإيجاز  :مقاو في
نقل البضائع.
التصديرو االستيراد.
مفاول في اشغال البناء..
عنوان املقر االجتماعي  :الشقة
 6الطابق الثاني شارع عالل بن عبد
هللا سيدي بنور  24350سيدي بنور
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة نورة الحقيوي 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نورة الحقيوي الحاملة
للبطاقة الةطنية رقم MC222267
عنوانه(ا) مجمع الحسني اسماعيل
 1رقم  30طنجة 90000 .طنجة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نورة الحقيوي الحاملة
للبطاقة الةطنية رقم MC222267
عنوانه(ا) مجمع الحسني اسماعيل 1
رقم  30طنجة 90000 .طنجة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 28
شتنبر  2022تحت رقم .MC222267
1285I
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سيكوجيس شمم
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
STE RIFMACO sarl
 28الطابق  3الشقة  6زنقة اكادير
شركة ذات املسؤولية املحدودة
خريبكة  25000 -خريبكة املغرب.
قفل التصفية
تفويت حصص
سيكوجيس شمم
رقم التقييد في السجل التجاري
 98شارع عبد الكريم الخطابي ،
.4745
 ،32000الحسيمة املغرب
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 STE RIFMACO sarlشركة ذات املؤرخ في  26أكتوبر  2022تمت
املسؤولية املحدودة
املصادقة على :
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :زاوية
تفويت السيد (ة) رشيد بهمو
زنقة  16و  17نونبر32000 -
 500حصة اجتماعية من أصل 500
الحسيمة املغرب.
حصة لفائدة السيد (ة) محمد مجيد
قفل التصفية
بتاريخ  26أكتوبر .2022
رقم التقييد في السجل التجاري :
تم اإليداع القانوني باملحكمة
.1379
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  03نونبر
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
 2022تحت رقم .883
املؤرخ في  27أكتوبر  2022تقرر حل
1287I
 STE RIFMACO sarlشركة ذات
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
STE FIDUCONFIANCE
 200.000درهم وعنوان مقرها
AZROU HOLDING
اإلجتماعي زاوية زنقة  16و  17نونبر
شركة ذات املسؤولية املحدودة
  32000الحسيمة املغرب نتيجةقفل التصفية
القتصادي.
STE FIDUCONFIANCE
و عين:
Imm 116, Bureaux Nada, Appt
السيد(ة) أحمد بوكمزة و
9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،
عنوانه(ا)  13شارع  16نونبر 32000
FES MAROC
الحسيمة املغرب كمصفي (ة)
 AZROU HOLDINGشركة ذات
للشركة.
املسؤولية املحدودة
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
وعنوان مقرها اإلجتماعي  :شارع
بتاريخ  27أكتوبر  2022وفي زاوية
الحسن الثاني شقة  1مكرر الطابق
زنقة  16و  17نونبر 32000 -
األول إقامة بادي ازرو  53100 -ازرو
الحسيمة املغرب.
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
قفل التصفية
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ  03نونبر
رقم التقييد في السجل التجاري :
 2022تحت رقم .278
.791
1286I
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تقرر حل
H.T SMART
 AZROU HOLDINGشركة ذات
STE SMART CHANTIER
املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمالها
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 10.000درهم وعنوان مقرها
تفويت حصص
اإلجتماعي شارع الحسن الثاني شقة
H.T SMART
 1مكرر الطابق األول إقامة بادي ازرو
رقم  1537حي األمل خريبكة ،
  53100ازرو املغرب نتيجة لعدم ،25000خريبكة املغرب
 STE SMART CHANTIERشركة الحصول على رخصة االسنغالل
ملزاولة النشاط االقتصادي للشركة.
ذات املسؤولية املحدودة

و عين:
السيد(ة) سعد بوزوبع وعنوانه(ا)
 11زنقة شكيب ارسالن شقة 7
املدينة الجديدة فاس  30000فاس
املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  24أكتوبر  2022وفي شارع
الحسن الثاني شقة  1مكرر الطابق
األول إقامة بادي ازرو  53100 -ازرو
املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بازرو بتاريخ  04نونبر
 2022تحت رقم .195
1288I
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Sonrisa

SOCIETE TRAVAUX
D’ENVIRONNEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

Sonrisa
Ksar my mhamed kheng
errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc
SOCIETE TRAVAUX
 D’ENVIRONNEMENTشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي استواليل
TY CONSULTING
ملعب تنجداد كلميمة 52250 -
LISI AUTOMOTIVE
كلميمة املغرب.
TANGER
تفويت حصص
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري
الشريك الوحيد
.13293
تحويل املقراالجتماعي للشركة
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26املؤرخ في  25أكتوبر  2022تمت
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،املصادقة على :
تفويت السيد (ة) رضوان مزيغي
20140، CASABLANCA MAROC
 1.000 LISI AUTOMOTIVE TANGERحصة اجتماعية من أصل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات  1.000حصة لفائدة السيد (ة)
شركة مور رسورس ماروك بتاريخ 25
الشريك الوحيد
أكتوبر .2022
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
،72تجزئة  ،1املنطقة الحرة 90100
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  03نونبر
طنجة  90090 -طنجة املغرب.
 2022تحت رقم .883/2022
تحويل املقراالجتماعي للشركة
1290I
رقم التقييد في السجل التجاري
.90035
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  30يونيو  2021تم تحويل BACHA COFFEE TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي الحالي للشركة من
تأسيس شركة
«تجزئة ،72تجزئة  ،1املنطقة الحرة
 90100طنجة  90090 -طنجة ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
املغرب»  إلى «تجزئة  ، 57املنطقة  57شارع موريتانيا صندوق البريد
الحرة  90100طنجة  90090 -طنجة  ،40000 ، 2609مراكش املغرب
 BACHA COFFEE TANGERشركة
املغرب».
ذات املسؤولية املحدودة
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  26أكتوبر وعنوان مقرها اإلجتماعي  57شارع
موريتانيا صندوق البريد - 2609
 2022تحت رقم .258785
1289I
 40000مراكش املغرب
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السيد طارق برادة العزيزي
تأسيس شركة ذات املسؤولية
عنوانه(ا) رياض تاركة رقم  38تاركة
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري  40000 :مراكش املغرب
130399
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في التجارية بمراكش بتاريخ  04نونبر
 01نونبر  2022تم إعداد القانون  2022تحت رقم .141110
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
1291I
املحدودة باملميزات التالية:
L’ORIENTATION DE COMPTABILITE
شكل الشركة  :شركة ذات
SOIERIE BENLEMLIH
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
تأسيس شركة
.BACHA COFFEE TANGER
L›ORIENTATION DE
غرض الشركة بإيجاز  :ادارة
COMPTABILITE
غرفة الشاي مطعم و/او ادارة شبكة
N°.5 RUE ABOU TAIB
من املتاجر املتخصصة في تسويق
القهوة و الشاي و املنتجات القائمة ELMOUTANABI LOTS WALILI
على القهوة و الشاي و كدلك الشاي AV DES F.A.R BUREAU N°.12
FES ، 30000، FES MAROC
و االواني دات الصلة و القهوة.
 SOIERIE BENLEMLIHشركة
عنوان املقر االجتماعي  57 :شارع
موريتانيا صندوق البريد  - 2609ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
 40000مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها وعنوان مقرها اإلجتماعي متجررقم
 ،2قطعة  32سان لويس حي زازة
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة 100.000 :طريق عين الشقف فاس 30000 -
فاس اململكة املغربية
درهم ،مقسم كالتالي:
SAGASUD
تأسيس شركة ذات مسؤلية
الشركة BACHA COFFEE
STE MISSOUR TRAVAUX
محدودة ذات الشريك الوحيد
 (SARL AU) : 999حصة بقيمة 100
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
درهم للحصة.
تأسيس شركة
74419
السيد طه بوقديب  1 :حصة
SAGASUD
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
بقيمة  100درهم للحصة.
ن شارع االميرموالي عبد هللا رقم 23
األسماء الشخصية والعائلية  14أكتوبر  2022تم إعداد القانو
العيون LAAYOUNE، 70000،
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
وصفات ومواطن الشركاء :
 LAAYOUNEاملغرب
الشركة  BACHA COFFEEمحدودة ذات الشريك الوحيد
 STE MISSOUR TRAVAUXشركة
 )(SARL AUعنوانه(ا) متحف ملتقى باملميزات التالية:
ذات املسؤولية املحدودة
دارالباشا  40000مراكش املغرب.
شكل الشركة  :شركة ذات وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي
السيد طه بوقديب عنوانه(ا)  2مسؤلية محدودة ذات الشريك عبد هللا بوجدور  71000 -بوجدور
 Martin Place 29 - 05 237988.الوحيد.
املغرب
تسمية الشركة متبوعة عند
.Singapour
تأسيس شركة ذات املسؤولية
األسماء الشخصية والعائلية اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
املحدودة
.SOIERIE BENLEMLIH
ومواطن مسيري الشركة:
رقم التقييد في السجل التجاري :
غرض الشركة بإيجاز  :التصديرو
السيد طه بوقديب عنوانه(ا) 2
43619
 Martin Place 29 - 05 237988.اإلستراد  -تاجراألقمشة بالتقسيط -
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أكتوبر  2022تم إعداد القانون
منعش عقاري.
Singapour
عنوان املقراالجتماعي  :متجررقم
 ،2قطعة  32سان لويس حي زازة
طريق عين الشقف فاس 30000 -
فاس اململكة املغربية.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة20.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عادل ابن املليح 200 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل ابن املليح عنوانه(ا)
شارع وليلي رقم  2تجزئة الزموري
طريق ايموزار فاس  30000فاس
اململكة املغربية.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل ابن املليح عنوانه(ا)
شارع وليلي رقم  2تجزئة الزموري
طريق ايموزار فاس  30000فاس
اململكة املغربية
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .4537
1292I

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.MISSOUR TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز  :كل ما
يتعلق بنقل البضائع ،ونقل البضائع
لحساب الغير وكل ما يتعلق بالبناء،
تجارة عامة ،استراد وتصدير.
عنوان املقراالجتماعي  :حي موالي
عبد هللا بوجدور  71000 -بوجدور
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة.
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبدالحق بنرحمة 350 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد امحمد السموم 150 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالحق بنرحمة
عنوانه(ا) ممر  1رقم  19بلوك
بردصو حي الحرش ايت ملول 80000
ايت ملول املغرب.
السيد امحمد السموم عنوانه(ا)
حي موالي عبد هللا شارع االنصار
بوجدور  71000بوجدور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالحق بنرحمة
عنوانه(ا) ممر  1رقم  19بلوك
بردصو حي الحرش ايت ملول 80000
ايت ملول املغرب
السيد امحمد السموم عنوانه(ا)
حي موالي عبد هللا شارع االنصار
بوجدور  71000بوجدور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  02نونبر
 2022تحت رقم .3212/2022
1293I
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SOCIETE TRAVAUX
D’ENVIRONNEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تغييرنشاط الشركة

Sonrisa
Ksar my mhamed kheng
errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc
SOCIETE TRAVAUX
 D’ENVIRONNEMENTشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي استواليل
ملعب تنجداد كلميمة 52250 -
كلميمة املغرب.
تغييرنشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.13293
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر  2022تم تغيير
نشاط الشركة من « -استغالل
املعادن
 اشغال مختلفة بائع مواد البناء» إلى « -استغاللاملعادن
 اشغال مختلفة التصديرواالستراد».تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .883/2022
1294I
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SOCIETE TRAVAUX
D’ENVIRONNEMENT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تعيين مسيرجديد للشركة

Sonrisa
Ksar my mhamed kheng
errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc
SOCIETE TRAVAUX

 D’ENVIRONNEMENTشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي استواليل
ملعب تنجداد كلميمة 52250 -
كلميمة املغرب.
تعيين مسيرجديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.13293
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  25أكتوبر  2022تم تعيين
مسير جديد للشركة السيد(ة) هان
زهينهوا كمسيروحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .883/2022
1295I
Fiducie olympia sarl

FATIHASNA SERVICE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

Fiducie olympia sarl
1er etage n°10groupe 10 rue
de marrakech Agadir، 80000،
agadir maroc
 FATIHASNA SERVICEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18
شارع الرباط عمارة  47الضحى الحي
املحمدي اكادير 80000 -اكادير
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.50185
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  26أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) مينة ايت
القا�ضي  1.000حصة اجتماعية من
أصل  1.000حصة لفائدة السيد
(ة) املدني اخرازن بتاريخ  26أكتوبر
.2022

21455

تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .119122
1296I
EL MARSA CONSEIL

VIESPOIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن الزيدي عنوانه(ا)
تجزئة باب كاليفورنيا عمارة  01طابق
 02شقة  12كاليفورنيا الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
السيد محمد الزيدي عنوانه(ا)
تجزئة باب كاليفورنيا عمارة  01طابق
 02شقة  12كاليفورنيا الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن الزيدي عنوانه(ا)
تجزئة باب كاليفورنيا عمارة  01طابق
 02شقة  12كاليفورنيا الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
السيد محمد الزيدي عنوانه(ا)
تجزئة باب كاليفورنيا عمارة  01طابق
 02شقة  12كاليفورنيا الدارالبيضاء
 20000الدارالبيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  27أكتوبر
 2022تحت رقم .3184
1297I

EL MARSA CONSEIL
حي القدس شارع البعت ،70000 ،
العيون املغرب
 VIESPOIRشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ولي
العهد زنقة  8رقم  10العيون
 70000العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
43581
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04نونبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
CENTRE PRIVE DE SOUTIEN LAAYOUNE
تسمية الشركة متبوعة عند
CENTRE PRIVE DE
اإلقتضاء بمختصر تسميتها SOUTIEN LAAYOUNE SARL :
.VIESPOIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة
غرض الشركة بإيجاز  :النقل
تأسيس شركة
والنقل باألنابيب استيراد وتصدير
CENTRE PRIVE DE SOUTIEN
جميع أنواع البضائع بناء .مشاركة
LAAYOUNE
السوق العام .نقل البريد.
RUE OUNKRATE NR 25 HAY
عنوان املقر االجتماعي  :حي ولي
EL WAHDA 01 ، 70000،
العهد زنقة  8رقم  10العيون 70000
LAAYOUNE MAROC
العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها CENTRE PRIVE DE SOUTIEN
 LAAYOUNE SARLشركة ذات
الشركة  99 :سنة.
املسؤولية املحدودة
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة
درهم ،مقسم كالتالي:
ونكرات رقم  25حي الوحدة - 1
السيد حسن الزيدي  500 :حصة
 70000العيون املغرب
بقيمة  100درهم للحصة.
تأسيس شركة ذات املسؤولية
السيد محمد الزيدي  500 :حصة
املحدودة
بقيمة  100درهم للحصة.

الجريدة الرسمية

21456

رقم التقييد في السجل التجاري :
43643
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 01نونبر  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 PRIVE DE SOUTIEN
.LAAYOUNE SARL
غرض الشركة بإيجاز  - :الدعم
األكاديمي في املركز التربوي وفي املنزل
للطالب.
 جميع عمليات التدريبوالتوجيه والتوظيف املخصصة
للشركات واإلدارات والكيانات
القانونية العامة أو الخاصة وتنظيم
االجتماعات املخصصة للتدريب
وتيسيراملجموعات ؛
 التدريب املنهي والتدريب التربويعن بعد أو وجها لوجه ؛.
عنوان املقر االجتماعي  :زنقة
ونكرات رقم  25حي الوحدة - 1
 70000العيون املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة الغوات لبنى  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيدة سكينة اإلدري�سي
البوزيدي  500 :حصة بقيمة 100
درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الغوات لبنى عنوانه(ا)
زنقة ونكرات رقم  25حي الوحدة 1
 70000العيون املغرب.
السيدة سكينة اإلدري�سي
البوزيدي عنوانه(ا) حي املحيط
بدون رقم  70050طرفاية املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الغوات لبنى عنوانه(ا)
زنقة ونكرات رقم  25حي الوحدة 1
 70000العيون املغرب
السيدة سكينة اإلدري�سي
البوزيدي عنوانه(ا) حي املحيط
بدون رقم  70050طرفاية املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .3230/2022
1298I
FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

UNIVERKEM

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية
بتاريخ  18أكتوبر  2022وفي 167
شارع عبد املومن ،إقامة اليمامة أ،
الطابق األول ،رقم  20340 - 2الدار
البيضاء املغرب.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04
نونبر  2022تحت رقم .844935
1299I
NSCAE COMPANY

GREEN ATLANTIQUE AGRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد

قفل التصفية

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING
N°31, Lotissement communal,
Sidi Mâarouf ، 20280،
Casablanca MAROC
 UNIVERKEMشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 167 :
شارع عبد املومن ،إقامة اليمامة أ،
الطابق األول ،رقم  20340 - 2الدار
البيضاء املغرب.
قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري :
.36771
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  18أكتوبر  2022تقرر حل
 UNIVERKEMشركة ذات املسؤولية
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 167
شارع عبد املومن ،إقامة اليمامة أ،
الطابق األول ،رقم  20340 - 2الدار
البيضاء املغرب نتيجة لعدم وجود
أفاق لنشاط املؤسسة.
و عين:
السيد(ة) عبد هللا والزين و
عنوانه(ا) كولف سيتي ،فيال ،200
املدينة الخضراء ،بوسكورة 27182
الدار البيضاء املغرب كمصفي (ة)
للشركة.

عنوان املقر االجتماعي  :عمارة
الوفاء الشقة  08الطابق  04زنقة
البريد بيوكرى بيوكرى 87200
بيوكرى املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد رشيد غانم  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد غانم عنوانه(ا)
تجزئة األمل ايت عميرة اشتوكة ايت
باها  87052ايت عميرة املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد غانم عنوانه(ا)
تجزئة األمل ايت عميرة اشتوكة ايت
باها  87052ايت عميرة املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بانزكان بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .2212
1300I

NSCAE COMPANY
IMMEUBLE ALWAFA 4eme
ETAGE APP N°08 RUE AL BARID
BIOUGRA MAROC، 87200،
BIOUGRA MAROC
GREEN ATLANTIQUE AGRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة
الوفاء الشقة  08الطابق  04زنقة
البريد بيوكرى بيوكرى 87200
SAGASUD
بيوكرى املغرب
STE ALAHYANE
تأسيس شركة ذات مسؤلية
D›EMBALLAGE
محدودة ذات الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
رقم التقييد في السجل التجاري :
الشريك الوحيد
27305
تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
SAGASUD
 19أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية شارع االميرموالي عبد هللا رقم 23
العيون LAAYOUNE، 70000،
محدودة ذات الشريك الوحيد
 LAAYOUNEاملغرب
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات STE ALAHYANE D›EMBALLAGE
مسؤلية محدودة ذات الشريك شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها  :الوحدة الترابية رقم  13بوجدور -
 71000بوجدور املغرب
.GREEN ATLANTIQUE AGRO
تأسيس شركة ذات مسؤلية
غرض الشركة بإيجاز  :تركيب
املشتل الفالحية.
محدودة ذات الشريك الوحيد

الجريدة الرسمية
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رقم التقييد في السجل التجاري :
43593
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها STE :
.ALAHYANE D’EMBALLAGE
غرض الشركة بإيجاز  :تسويق
وتوزيع وتصنيع علب تغليف
البوليسترين بجميع اشكالها،كل ما
يتعلق بتجارة األسماك،وكل ما يتعلق
بالنقل لحساب الغير ،تجارة العامة ،
استراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :حي
الوحدة الترابية رقم  13بوجدور -
 71000بوجدور املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة سنة.
مبلغ رأسمال الشركة50.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ايوب الحيان  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايوب الحيان عنوانه(ا)
حي الوحدة الترابية بوجدور 71000
بوجدور املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب الحيان عنوانه(ا)
حي الوحدة الترابية بوجدور 71000
بوجدور املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بالعيون بتاريخ  31أكتوبر
 2022تحت رقم .3194/2022
1301I

امغارعبد الغافور

ASMAK MARTIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

امغارعبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم
 1الطابق االول تطوان ،93000 ،
تطوان املغرب
 ASMAK MARTILشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
املسيرة الخضراء اقامة املهدي
مرتيل شارع املسيرة الخضراء
اقامة املهدي مرتيل  93150تطوان
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.29289
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي
املؤرخ في  14أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) فاطمة اجباض
 66حصة اجتماعية من أصل 66
حصة لفائدة السيد (ة) هشام
امغيش بتاريخ  14أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  04نونبر
 2022تحت رقم .2224
1302I
بنعال لإلستشارة

BENNALA DE CONSEIL,
MANAGEMENT ET
COMPTABILITE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
حل شركة

بنعال لإلستشارة
حي مميمونة بلوك  4رقم  56الطابق
 3بني مالل  ،23020 ،بني مالل
املغرب
BENNALA DE CONSEIL,
MANAGEMENT ET
 COMPTABILITEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد(في طور التصفية)

21457

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ميمونة
بلوك  4الرقم  23000 - 56بني مالل
املغرب.
حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.2799
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  01نونبر  2022تقرر حل
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد BENNALA DE
CONSEIL, MANAGEMENT ET
 COMPTABILITEمبلغ رأسمالها
 10.000درهم وعنوان مقرها
اإلجتماعي حي ميمونة بلوك  4الرقم
 23000 - 56بني مالل املغرب نتيجة
ل  :حل املسبق للشركة..
و حدد مقر التصفية ب حي
ميمونة بلوك  4الرقم 23000 - 56
بني مالل املغرب.
و عين:
السيد(ة) يونس بنعال و عنوانه(ا)
حي اطلس بلوك  2الرقم 23000 5
بني مالل 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 ببني مالل بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .1105
1303I
CABINET FCCA ATLAS

LEALEX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FCCA ATLAS
AVENUE ALLAL EL FASSI
LOTISSEMENT RATMA IMM
89 APPT 5,1ER ETAGE ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 LEALEXشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 42
درب السقاية حي سيدي ايوب -
 40000مراكش املعرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130261
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 17أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.LEALEX
غرض الشركة بإيجاز  :اسثغالل
ديور الضيافة و الرياضات.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 42
درب السقاية حي سيدي ايوب -
 40000مراكش املعرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيدة NICOLE CAZAUDMEC
 EP.ANTOLINEZ : 1.000حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
NICOLE
السيدة
CAZAUDMEC EP. ANTOLINEZ
عنوانه(ا) 38PLACE TOURNY
 33490 SAINT MACAIREفرنسا.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
NICOLE
السيدة
CAZAUDMEC EP. ANTOLINEZ
عنوانه(ا) 38PLACE TOURNY
 33490 SAINT MACAIREفرنسا
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  01نونبر
 2022تحت رقم .140948
1304I
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21458
AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO
sigle A2CM sarl

BRUMARTEX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تفويت حصص

AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl
شارع فاس  ،ركن ابن طفيل  ،إقامة
دياموند ،الطابق األول  ،مكتب رقم
 ،90000 ، 3طنجة املغرب
 BRUMARTEXشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة
التصديرالحرة رقم القطعة 116
الوحدة رقم  90000 - 10طنجة
املغرب.
تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري
.91091
بمقت�ضى قرار الشريك الوحيد
املؤرخ في  24أكتوبر  2022تمت
املصادقة على :
تفويت السيد (ة) زياد لحموني
 1.000حصة اجتماعية من أصل
 1.000حصة لفائدة السيد (ة)
مروان زبايربتاريخ  24أكتوبر .2022
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بطنجة بتاريخ  28أكتوبر
 2022تحت رقم .12249
1305I
SAMIR FIDUCIAIRE

SOCIETE DU DOMAINE
DES AIT BOURZOUINE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC
SOCIETE DU DOMAINE DES
 AIT BOURZOUINEشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بني مطير،
ايت ايعزم ،ضيعة ايت بورزوين -
 50000مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري
.10327
العام
الجمع
بمقت�ضى
اإلستثنائي املؤرخ في  18نونبر
 2022تم رفع رأسمال الشركة
بمبلغ قدره « 10.000.000درهم» 
أي من « 3.500.000درهم»  إلى
« 13.500.000درهم»  عن طريق
 :إجراء مقاصة مع ديون الشركة
املحددة املقدارو املستحقة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمكناس بتاريخ  04نونبر
 2022تحت رقم .4045
1306I
ABOUZAID PARTNERS AUDIT ET CONSEIL

AGAFRIC IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABOUZAID PARTNERS AUDIT
ET CONSEIL
RES MIMOUZA IMM D 3EME
ETAGE APP 10, CITE FOUNTY,
AGADIR ، 80000، AGADIR
MAROC
AGAFRIC IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي التوطين
لدى شركة ا-ا خدمات ،رقم 1525
مكتب  5حي السالم  80000 -اكادير
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
53441
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 20أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
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اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.AGAFRIC IMPORT EXPORT
غرض الشركة بإيجاز  :تجارة،
استيراد وتصديرالسمك و املنتوجات
البحرية.
عنوان املقر االجتماعي  :التوطين
لدى شركة ا-ا خدمات ،رقم 1525
مكتب  5حي السالم  80000 -اكادير
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم البطاح 500 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد سعيد العدراوي 250 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد جواد رحمان  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم البطاح عنوانه(ا)
اقامة اتري عمارة  65شقة  21جيت
سكن بنسركاو  80000اكاديراملغرب.
السيد سعيد العدراوي عنوانه(ا)
بلوك او رقم  179حي الهدى 80000
اكاديراملغرب.
السيد جواد رحمان عنوانه(ا)
بلوك او رقم  397حي الهدى 80000
اكاديراملغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم البطاح عنوانه(ا)
اقامة اتري عمارة  65شقة  21جيت
سكن بنسركاو  80000اكاديراملغرب
السيد سعيد العدراوي عنوانه(ا)
بلوك او رقم  179حي الهدى 80000
اكاديراملغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية باكادير بتاريخ  04نونبر
 2022تحت رقم .119138
1307I

IDRISSI STAR SERVICES

IDRISSI STAR SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IDRISSI STAR SERVICES
MAGASIN N°07 DR
LEMRAHNA ROUTE DE OUED
،ZEM KHOURIBGA ، 25000
خريبكة املغرب
 IDRISSI STAR SERVICESشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكازة 07
دواراملراهنة طريق وادي زم اوالد
عبدون خريبكة  25000 -خريبكة
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
7929
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 02نونبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.IDRISSI STAR SERVICES
غرض الشركة بإيجاز  :بيع و
شراء جميع انواع الحجر+االشغال
املختلفة +استراد و تصدير.
عنوان املقر االجتماعي  :مكازة 07
دوار املراهنة طريق وادي زم اوالد
عبدون خريبكة  25000 -خريبكة
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي :
السيد هشام العمراني االدري�سي
 1.000 :حصة بقيمة  100درهم
للحصة.

الجريدة الرسمية
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السيد هشام العمراني االدري�سي :
 1000بقيمة  100درهم.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام العمراني االدري�سي
عنوانه(ا)  448املدينة الجديدة
للتنشيف خريبكة  25000خريبكة
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام العمراني االدري�سي
عنوانه(ا)  448املدينة الجديدة
للتنشيف خريبكة  25000خريبكة
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
االبتدائية بخريبكة بتاريخ  04نونبر
 2022تحت رقم .554
1308I
ارنك

FRIGUIME

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 14
العرائشLARACHE ،92000 ،
املغرب
 FRIGUIMEشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 559
تجزئة املغرب الجديد اقامة نسيم
الطابق الثاني رقم 92000 - 12
العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
7181
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 26أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.FRIGUIME

غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
وتصدير الفواكه والخضروات
الطازجة واملجمدة.
عنوان املقر االجتماعي 559 :
تجزئة املغرب الجديد اقامة نسيم
الطابق الثاني رقم 92000 - 12
العرائش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا زعطوم 750 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد صالح ايوب  250 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا زعطوم عنوانه(ا)
 2325تجزئة املغرب الجديد 92000
العرائش املغرب.
السيد صالح ايوب عنوانه(ا) دوار
العيايطة اوالد اكناو  23000بني
مالل املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح ايوب عنوانه(ا) دوار
العيايطة اوالد اكناو  23000بني
مالل املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بالعرائش
االبتدائية
 02نونبر  2022تحت رقم
.26011122017170
1309I
MCG

جيكاجافي أطالس أس أل

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MCG
Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
Guéliz, Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC
جيكاجافي أطالس أس أل

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
عالل الفا�سي ،العمارة  ،12شقة
رقم  ،5سين مراكش 40000
مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
130397
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 04نونبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
جيكاجافي أطالس أس أل.
غرض الشركة بإيجاز  :شراء وبيع
وتأجيرالسكوترات الكهربائية.
عنوان املقر االجتماعي  :شارع
عالل الفا�سي ،العمارة  ،12شقة
رقم  ،5سين مراكش  40000مراكش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد فيدال دومينكيز خافيير :
 50حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ديلكادونييرا خوان كارلوس
 50 :حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيدال دومينكيز خافيير
عنوانه(ا) تجزئ لينا ،تقاطع شارع
واد نفيس و شارع سبو ،الطابق ،2
الشقة رقم  40000 8مراكش املغرب.
السيد ديلكادونييرا خوان كارلوس
عنوانه(ا) تجزئ لينا ،تقاطع شارع
واد نفيس و شارع سبو ،الطابق ،2
الشقة رقم  40000 8مراكش املغرب

21459

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيدال دومينكيز خافيير
عنوانه(ا) تجزئ لينا ،تقاطع شارع
واد نفيس و شارع سبو ،الطابق ،2
الشقة رقم  40000 8مراكش املغرب
السيد ديلكادونييرا خوان كارلوس
عنوانه(ا) تجزئ لينا ،تقاطع شارع
واد نفيس و شارع سبو ،الطابق ،2
الشقة رقم  40000 8مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  04نونبر
 2022تحت رقم .141104
1310I
ارنك

JANNAT BIO BERRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 14
العرائشLARACHE ،92000 ،
املغرب
 JANNAT BIO BERRYشركة ذات
املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
اسماعيل رقم  92000 - 68العرائش
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
7179
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 25أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.JANNAT BIO BERRY
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غرض الشركة بإيجاز  :استخدام
األرا�ضي الزراعية.
عنوان املقر االجتماعي  :تجزئة
اسماعيل رقم  92000 - 68العرائش
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد محمد املاللي  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
السيد منير زعطوم  500 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد املاللي عنوانه(ا)
تجزئة اسماعيل رقم 92000 68
العرائش املغرب.
السيد منير زعطوم عنوانه(ا) رقم
 1936تجزئة املغرب الجديد 92000
العرائش املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املاللي عنوانه(ا)
تجزئة اسماعيل رقم 92000 68
العرائش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
بتاريخ
بالعرائش
االبتدائية
 02نونبر  2022تحت رقم
.26011122017172
1311I
FINCOSA MARRAKECH

GOLDEX COSTA GUELIZ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة
رقية عمارة  180بلوك  Bالطابق
االول الشقة  ،40000 ، 7مراكش
املغرب

 GOLDEX COSTA GUELIZشركة
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  55شارع
محمد الخامس عمارة جكارشقة
رقم  33كليز 40000 -مراكش
املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري :
130033
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 03أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد
باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
.GOLDEX COSTA GUELIZ
غرض الشركة بإيجاز  :مقهى
مطعم
االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي  55 :شارع
محمد الخامس عمارة جكارشقة رقم
 33كليز  40000 -مراكش املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة100.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد برارديلجيت سينغ 1.000 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد برار ديلجيت سينغ
عنوانه(ا) تقاطع شارع القادسية
و حفيظ ابراهيم اقامة ماجوريل
الطابق السفلي رقم  1الحي الشتوي
 40000مراكش املغرب.
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األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد برار ديلجيت سينغ
عنوانه(ا) تقاطع شارع القادسية
و حفيظ ابراهيم اقامة ماجوريل
الطابق السفلي رقم  1الحي الشتوي
 40000مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ  25أكتوبر
 2022تحت رقم .140693
1312I
AMOURI CONSULTING

NORD-WEST FRANCE
IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
Fès Lotissement Belair 2
Dokkarat Bureau 2 Immeuble
Espace Bureaux des Champs،
30000، FES MAROC
NORD-WEST FRANCE IMPORT
 EXPORTشركة ذات املسؤولية
املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 14
زنقة  10بنسودة  30000 -فاس
املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
74415
بمقت�ضى عقد حر مؤرخ في 13
أكتوبر  2022تم إعداد القانون
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية
املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات
املسؤولية املحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
NORD-WEST FRANCE IMPORT
.EXPORT

غرض الشركة بإيجاز  :استيراد
و تصدير مختلف األجزاء الجديدة
أو املستعملة من جميع اآلالت
(الكبيرة أو الصغيرة) واألثاث واألواني
الفخارية ؛.
عنوان املقر االجتماعي  :رقم 14
زنقة  10بنسودة  30000 -فاس
املغرب.
املدة التي تأسست من أجلها
الشركة  99 :سنة.
مبلغ رأسمال الشركة10.000 :
درهم ،مقسم كالتالي:
السيد الدخي�سي حميد 50 :
حصة بقيمة  100درهم للحصة.
السيد ح�سى حميد  50 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة.
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الدخي�سي حميد عنوانه(ا)
 60تجزئة سبرونور  3شارع إبن
الخطيب  30000فاس املغرب.
السيد ح�سى حميد عنوانه(ا) رقم
 14زنقة  10بنسودة  30000فاس
املغرب.
األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة:
السيد الدخي�سي حميد عنوانه(ا)
 60تجزئة سبرونور  3شارع إبن
الخطيب  30000فاس املغرب
السيد ح�سى حميد عنوانه(ا) رقم
 14زنقة  10بنسودة  30000فاس
املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
التجارية بفاس بتاريخ  03نونبر
 2022تحت رقم .4533
1313I
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لذلك فإن جميع التعرصات يجب
املحكمة التجارية بالرباط
أن توضع بكتابة الضبط باملحكمة
بيع أصل تجاري
االبتدائية بتيفلت داخل أجل خمسة
ملف رقم 2022/69
بمقت�ضى عقد توثيقي حرر من عشر ( )15يوما من تاريخ صدور
طرف األستاذة خديجة خطوري ،النشرة الثانية.
النشرة الثانية
موثقة بسال ،بتاريخ  11أكتوبر
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
 ،2022فوت السيد العربي بهادي،
 6مكرر
الساكن بسال ،زنقة السوينية ،رقم
 ،10لفائدة السيد أحمد العمراني،
املحكمة االبتدائية بخريبكة
الساكن بالدار البيضاء ،عين الشق،
بيع أصل تجاري
تجزئة النخيل  ،2رقم  ،2جميع
حساب خاص رقم 14189
واجباته من األصل التجاري الكائن
ملف البيع رقم /2022/09ب أ ت
بسال شارع سعيد حجي ،رقم  ،18وهو
نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبارة عن محل لبيع املالبس الجاهزة باملحكمة االبتدائية بخريبكة،
ي
واملسجل بالسجل التجار للمحكمة تطبيقا ملقتضيات الفصل  83من
التجارية بالرباط تحت رقم  .22862مدونة التجارة ،القانون رقم 15-95
وستقبل التعرضات بمصلحة نعلن ما يلي :
السجل التجاري باملحكمة التجارية
بمقت�ضى عقد موثق بمكتب
بالرباط وذلك إلى غاية اليوم الخامس األستاذة رشيدة حوزي موثقة
عشرمن صدور اإلعالن الثاني.
بخريبكة ،بتاريخ  25أكتوبر ،2022
النشرة األولى
باع السيد يوسف بلعواش بطاقته
 13مكرر الوطنية رقم  QA133585املقيد

املحكمة االبتدائية بتيفلت

بيع أصل تجاري
ملف رقم 2022/1 :
حساب 4638 :
بمقت�ضى عقد موثق بتاريخ
 23سبتمبر  2022واملسجل تحت
رقم  2022-0006133-30311باعت
السيدة الرداحي فاطمة الزهراء،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،AA55757للسيدة سارة ناعم،
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BE858560األصل التجاري
الكائن بتجزئة التكاتف رقم  3سيدي
عالل البحراوي ،تيفلت ،واملسجل
باملحكمة االبتدائية بتيفلت بتاريخ
 20ماي  2022تحت رقم 3754
بجميع عناصرهما املادية واملعنوية
بثمن قدره  100.000درهم.

املحكمة االبتدائية بخريبكة

املحكمة االبتدائية بتيزنيت

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

شعبة السجل التجاري

حساب رقم 13756 :م
ملف التقديم عدد 2022/8
نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 10مكرر

ملف رقم 2022/23 :
حساب خصو�صي 6005 :
بموجب عقد عرفي لبيع أصل

باملحكمة االبتدائية بخريبكة تطبيقا
ملقتضيات الفصل  83و  104من تجاري املؤرخ واملصحح اإلمضاء
مدونة التجارة ،القانون رقم  15.95في  24فبراير  2022باعت الشركة
املسماة GOLD MATERIAUX

نعلن ما يلي :
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 23يونيو  2022مصادق على صحة
توقيع أطرافه من طرف السلطات
املختصة بتاريخ  28يونيو  2022قدم
السيد حسن قربي الحامل لبطاقة
التعريف الوطنية Q 248891
األصل التجاري الكائن برقم  3زنقة
 10عمارة  26حي لبريك خريبكة
مخصص إلصالح مقاعد السيارات
مسجل بالسجل التجاري تحت رقم

بالسجل التجاري تحت رقم 16870
بالسجل التحليلي لدى املحكمة  15992حيث تم تقويم هذا األصل
االبتدائية بخريبكة وورثة عمر التجاري في مبلغ  58960.00درهم
بعلواش ،الغير مقيدين بالسجل حسب تقرير مراقب الحصص وذلك
التجاري لفائدة السيد خالد فيكي
لفائدة شركة  HQ EXPOش.ذ.م.م
بطاقته الوطنية ،WB111492
جميع األصل التجاري الكائن برقم بشريك وحيد مسجلة تحت رقم
 25حي األمل شارع عبد الرحيم .7799
بوعبيد ،خريبكةـ الذي هو عبارة عن
وعليه فإن التعرضات تسجل
مقهى.
بمكتب الضبط بهذه املحكمة (مكتب
وعليه فإن التعرضات تسجل
بمكتب الضبط بهذه املحكمة السجل التجاري) بخريبكة داخل
(مكتب السجل التجاري) بخريبكة أجل أقصاه خمسة عشرة يوما بعد
داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما النشرة الثانية.
بعد النشرالثاني.
النشرة الثانية
النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

تفويت أصل تجاري

رئيس مصلحة كتابة الضبط

 13مكرر

ET TRAVAUX DIVER SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة،
رأسمالها  300.000درهم الكائن
مقرها بخارج باب اكلو ،تيزنيت
واملسجلة بالسجل التجاري تحت
رقم  605لفائدة الشركة املسماة
 FRERES EL MOUDENشركة
ذات مسؤولية محدودة في طور
التأسيس رقم تعريفها املوحد
 002215681000005جميع األصل
التجاري بجميع عناصره املادية
واملعنوية الكائن بخارج باب اكلو،
تيزنيت والذي قوم بثمن إجمالي قدره
 300.000درهم.
وبذلك فإن التعرصات تسجل
بمكتب ضبط املحكمة االبتدائية
بتيزنيت داخل أجل يبتدي من تاريخ
نشر اإلعالن األول وينتهي في اليوم
الخامس عشر ( )15املوالية للنشرة
الثانية طبقا للمادة  84من مدونة
التجارة.
النشرة الثانية
تحت جميع التحفظات
رئيس مصلحة كتابة الضبط

 15مكرر
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ستقبل التعرضات بمصلحة
املحكمة االبتدائية بسيدي بنور املحكمة االبتدائية بقصبة تادلة
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية
بيع أصل تجاري
عقد بيع الحق في الكراء
بيع أصل تجاري
بقصبة تادلة وذلك إلى غاية خمسة
ملف رقم 2022/19 :
إن السيد رئيس كتابة الضبط
ملف رقم 2022/04 :
عشريوما من صدور اإلعالن الثاني.
حساب خصو�صي رقم 29654 :
باملحكمة االبتدائية بقصبة تادلة،
النشرة األولى
حساب رقم 101153
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بمقت�ضى عقد رسمي حرر
وتطبيقا ملقتضيات املادة  83من
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في
 1مكرر
بالقنيطرة بمكتب األستاذ رشيد
مدونة التجارة ،يعلن أنه بمقت�ضى
 2أغسطس  2022ومسجل بتاريخ
هيبة موثق بالقنيطرة بتاريخ
عقد توثيقي منجز من طرف األستاذ املحكمة االبتدائية بوادي زم
 30سبتمبر  2022باع السيد
 6أكتوبر  2022باع :
بيع أصل تجاري
موالي اسماعيل جبار موثق ببني
عبد الحميد الصافي بن محمد
ملف رقم 2022/01 :
السيد عبد الرزاق العنبوري
مالل بتاريخ  29يوليو  2022باعت :
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
بمقت�ضى عقد توثيقي مؤرخ في G423095
السيدة نوال زنيدي ،الساكنة  18ماي  2021من طرف األستاذ
رقم    D93644إلى السيد الجياللي
الحق في الكراء للمحل التجاري
بتجزئة مصحة حسنية  2رقم  12الحبيب عدي محامي بهيئة خريبكة،
بنحمد بن عبد الحي الحامل لبطاقة جنان الطاهر بني مالل الحاملة باع السيد عبد العزيز عز ،مغربي ،الكائن ب  38 :زنقة أ زنقة  33رقم 38
التعريف الوطنية رقم    B227829لبطاقة التعريف الوطنية رقم قاطن بزنقة املدارس الرقم  ،57املحل زاوية زنقة  76القنيطرة.
وادي زم ،والحامل لبطاقة التعريف
والذي تم تقديره ب 200.000
األصل التجاري املسجل بالسجل .I422053
الوطنية رقم  ،QA19023للسيد
جميع األصل التجاري املخصص عزيز الحسيني ،مغربي ،الساكن درهم.
التجاري تحت رقم  8906الكائن
لفائدة :
بالدكان رقم  70شارع حس الوزاني ،لصيدلية الكائنة بشارع الحسن بالزعارطة قصبة الطرش السماعلة
الثاني رقم  253القصيبة واملسجلة وادي زم ،والحاملة لبطاقة التعريف
شركة  KENITAPفي طور
سيدي بنور ،املزاول فيه نشاط  
بالسجل التجاري باملحكمة الوطنية رقم  ،QA1752203األصل التأسيس.
التجاري املخصص «لبيع املواد
 Mécanicien Réparateurتحت
فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله
رقم
تحت
تادلة
بقصبة
االبتدائية
الغذائية بالتقسيط»  واملسجل
اسم وذلك حسب الشروط والكيفية  1534بالسجل التحليلي و  2005/47بالسجل التجاري بهذه املحكمة تحت أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة
املذكورة في العقد.
رقم  4290بالسجل التحليلي والواقع االبتدائية بالقنيطرة داخل أجل 15
بالسجل الترتيبي.
وعليه فإن التعرضات تقبل
حي الوحدة بلوك أ رقم  341وادي زم .يوما ابتداء من تاريخ النشرة الثانية
للسيد هيثم ملوكي ،الساكن
وبذلك فإن التعرضات تسجل
طبقا للفصل  84من مدونة التجارة.
بكتابة الضبط باملحكمة االبتدائية
برياض السالم  32رقم  1بني مالل بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية
النشرة األولى
بسيدي بنور داخل أجل  15يوما من الحامل لبطاقة التعريف الوطنية بوادي زم داخل أجل خمسة
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عشر( )15يوما من تاريخ صدور
تاريخ النشرة الثانية.
رقم .I721304
كوثرالشاوي
النشرة الثانية.
النشرة الثانية
وقد قدر هذا البيع بقيمة
منتدبة قضائية من الدرجة الثانية
النشرة األولى
 9مكرر
 16مكرر  500.000درهم.
 8مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

 - .IIIإعالنات إدارية

21463

16

21464

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21465

21466

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21467

21468

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

2

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21469

3

21470

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

4

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21471

5

21472

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21473

21474

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

6

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21475

7

21476

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21477

11

21478

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21479

21480

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21481

21482

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21483

21484

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21485

21486

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21487

21488

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21489

21490

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21491

21492

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21493

21494

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21495

21496

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21497

21498

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21499

21500

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21501

21502

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21503

21504

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21505

21506

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21507

21508

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21509

21510

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21511

21512

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21513

21514

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16
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عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21515

التعديلي

والباقي بدون تغيير.

14

21516

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16
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عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21517

21518

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21519

21520

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16

الجريدة الرسمية

21521

21522

الجريدة الرسمية

عدد 21 - 5742آلا عيبر 21ر (1( 21مفون ((16 (16
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