
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

YAGA CONSEIL

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةCONSEIL YAGA سيتم نشره 
بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5624 بتاريخ 12/08/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5624

بتاريخ : 12/08/2020

  YAGA CONSEIL شركة
ذات مسؤولية محدودة بشريك

وحيد، رأسمالها 3.000 درهم
المقر الرئيس: الملكية المسماة
"أرض حمري" ، مركز أوالد حدو،
سيدي معروف - الـدارالبيضـاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة بشريك وحيد أوال: بموجب
عقد عرفي محرر بالدارالبيضاء بتاريخ
16يونيو2020، قامت: السيدة

يسمينة برشيد المالكة لما قدره :
30 حصة بوضع النظام األساسي

لشركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد خصائصها كما يلي:

YAGA التسمية : ياغا الستشارة
CONSEIL - المقرالرئيس:

الملكية المسماة "أرض حمري" ،
مركز أوالد حدو، سيدي معروف –

الدارالبيضاء. هدف الشركة: تهدف
الشركة داخل المغرب وفي غيره

من البلدان إلى ما يلي:- االستشارة
والدعم والتكوين وإنجاز الدراسات

ودراسات اليقظة، والتدقيق
والتحليل أو الخدمات وذلك في

الميادين المتعلقة على الخصوص
بالقانون والمالية واالقتصاد

والتدبير التجاري أو اإلداري والشؤون
الخاصة أو العامة والتجارة والتربية

والبيئة والتنظيم والتدبير لفائدة
األشخاص الذاتيين أو المعنويين؛

االستشارة والدعم والمواكبة في
ميدان االستثمار؛ وعموما جميع
العمليات التجارية والمالية وفي

العقارات أو المنقوالت المرتبطة
بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف

الشركة أعاله والتي يمكن أن
تساهم في تطوير وتنمية أهداف
الشركة. المدة: 99 سنة ابتداء
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5624

بتاريخ : 12/08/2020

من يوم تأسيس الشركة. رأسمال
الشركة: 3.000 درهم موزعة إلى

30 حصة من فئة 100 درهم
للحصة الواحدة محررة بالكامل.

التسيير: تم تعين السيدة
يسمينة برشيد مسيرة للشركة
لمدة غير محددة. السنة المالية
للشركة: تبتدئ السنة المالية

للشركة في فاتح يناير وتنتهي في
31 دجنبر. األرباح: %5إلى

االحتياطي القانوني، ويخصص
الرصيد الباقي حسب قرار الشريك

الوحيد. ثانيا: تم تقييد الشركة
بالسجل التجاري بالدارالبيضاء تحت

عدد464881 بتاريخ
09.07.2020 كما تم اإليداع
القانوني بتاريخ 09.07.2020

تحت عدد 738712. للخالصة
والتذكير هيئة التسيير
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