
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

NSYMED INVESTMENT

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةINVESTMENT NSYMED سيتم 
نشره بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5620 بتاريخ 15/07/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5620

بتاريخ : 15/07/2020

  « NSYMED
INVESTMENT» ذات شركة

مسؤولية محدودة 345 , المسار
طريق آسفي – مراكش رقم
التقييد في السجل التجاري

102587 بمقتضى عقد عرفي
مؤرخ في مراكش بتَاريخ 10 يناير

2020؛ تم إعداد القانون
األساسي لشركة ذات مسؤولية

v :محدودة بالمميزات التالية
شكل الشركة : شركة ذات
مسؤولية محدودة. v تسمية

NSYMED :الشركة
INVESTMENT v غرض
الشركة بإيجاز : مطور عقاري ،
شراء وبيع عقارات أو عمليات

عقارية أخرى. v عنوان المقر
االجتماعي : 345 , المسار طريق

أسفي – مراكش v المدة التي
تأسست من أجلها الشركة: 99

سنة v مبلغ رأسمال الشركة :
100.000 درهم v الحصص

العينية : 1.000 حصة v أسماء
الشركاء الشخصية والعائلية

وعناوينهم: · السيدة مرية منصوري
, المزدادة سنة 06/04/1985,

الحاملة للبطاقة الوطنية رقم
AB900247 , بشارع القاطنة و
موالي اسماعيل عمارة 5 شقة 4

حسان - الرباط. · السيد
Abdeslem SEDRATI

,المزداد سنة 01/11/1979 ,
الحامل لجواز السفر

رقم12CE41246 و القاطن ب
70 شارع روجر سالينكرو 93240
ستان – فرنسا. v توزيع األنصبة
على الشركاء : 1. السيدة مرية
منصوري: 500 حصة 2. السيد
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5620

بتاريخ : 15/07/2020

Abdeslem SEDRATI :
500 حصة v اسم مسير الشركة

: السيدة ربيعة وزوني , المزدادة
سنة 01/04/1953, الحاملة

A584732 للبطاقة الوطنية رقم
, و القاطنة ب سانية العياشي

رقم 2 - سال. تم اإليداع القا نوني
بالمحكمة التجارية بمراكش بتاريخ

11/02/2020 تحت رقم
112162 .
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