
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

ELBIR EXPLOITATION AGRICOLE

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

 EXPLOITATION ELBIRو بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركة            
AGRICOLE بتاريخ 5622 عدد اإلدارية و والقضائية القانونية باإلعالنات الخاصة الرسمية بالجريدة نشره سيتم

29/07/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5622

بتاريخ : 29/07/2020

ELBIR " " شركة  
EXPLOITATION

AGRICOLE محدودة شركة
المسؤولية تأسيس بمقتضى عقد

موثق من طرف األستاذة كنزة
بنعبد الجليل موثقة بالدار البيضاء
بتاريخ 2020.06.12 ومسجل،

تم تأسيس شركة محدودة
المسؤولية ذات الخاصيات التالية:

ELBIR " : التسمية شركة -
EXPLOITATION

AGRICOLE" محدودة شركة
المسؤولية. - الهدف : هدف
الشركة هو : - شراء وكراء

المباني. - كل هذا بشكل مباشر
أو غير مباشر ، عن طريق إنشاء

شركة أو مجموعة جديدة مقدمة
أو رعاية أو اشتراك أو شراء أوراق
مالية أو حقوق اجتماعية أو اندماج

أو تحالف أو ارتباط ومشاركة أو
أخذ أو استئجار أو إدارة تأجير جميع

السلع والحقوق األخرى. - المقر
االجتماعي : الدار البيضاء، 202،
شارع عبد المومن رقم 5 الطابق
السفلي. - المدة: 99 سنة. -

المساهمات : ـ السيد عبد العلي
نصير 2.000,00 درهم. - يوسف

الحاجي 15.500,00 درهم -
الهام الحاجي 7.500,00 درهم

المجموع: 25.000,00 درهم. رأس
مال الشركة: 25.000,00 درهم
مقسمة على 250 حصة من فئة

100 درهم لكل واحد ومجزئة كما
يلي : ـ السيد عبد العلي نصير 20

حصة. - يوسف الحاجي 155
حصة - الهام الحاجي 75 حصة -

التسيير: إلهام الحاجي لمدة غير
محدودة. وفقًا لذلك ، ستكون
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5622

بتاريخ : 29/07/2020

الشركة ملزمة قانونًا بجميع األعمال
المتعلقة بها من خالل توقيع
المدير المعين أعاله ما لم يتم

تفويض الصالحيات ألي وكيل من
اختياره. ـ تم إيداع وتسجيل

الشركة من طرف المكتب الجهوي
لالستثمار بالمحكمة التجارية بالدار

البيضاء بتاريخ 02/07/2020
تحت رقم 464061
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