
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

UR KEY

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بإعالن متعدد القراراتKEY UR سيتم نشره بالجريدة 
الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5635 بتاريخ 28/10/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5635

بتاريخ : 28/10/2020

  UR KEY ذات شركة
مسؤولية محدودة

رأسمالها:100.000,00 درهم
مقرها اإلجتماعي: الطابق 1,الشقة
رقم 1، تجزئة الحمد، 94 القطب

الحضري النواصر - الدار البيضاء
RC:434873-

CASABLANCA -
I.F:24883943-

ICE:001953623000003
بمقتضى الجمع العام الغير العادي

المؤرخ في الدار البيضاء بتاريخ
2020-07-10 قرر ما يلي:
تفويت الحصص اإلجتماعية:

تفويت السيد عبد العزيز ايت بن
ايطو 400 حصة اجتماعية بقيمة
100 درهم لكل منها ، يمتلكها
في شركة KEY UR لفائدة

السيد بكار عبد العزيز تعديل
الفصل6 المساهمات: السيد بكار

عبد العزيز ساهم بمبلغ
80.000,00 درهم السيدة مريم

زمخشالي ساهمت بمبلغ
20.000,00 درهم بمجموع

100.000,00 درهم و الفصل
7- الرأسمال اإلجتماعي:تم تحديد

رأس المال بمبلغ 100.000,00
درهم نقدا الكل مقسم إلى 1000
حصة من 100 درهم مرقمة من 1

إلى 1000،مدفوعة و مكتتبة
بالكامل من قبل الشركاء و هم:

السيد بكار عبد العزيز 800 حصة
اجتماعية السيدة مريم زمخشالي

200 حصة اجتماعية بمجموع
1000 حصة اجتماعية يتكون

منها الرأسمال اإلجتماعي استقالة
المسير : وافق الجمع العام على :

استقالة السيد ايت بن ايطو
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5635

بتاريخ : 28/10/2020

عبد العزيز الحامل للبطاقة الوطنية
رقم PA109688 من مهامه
كمسير تعيين مسيرين جدد:
وافق الجمع العام على : تعيين
السيدة مريم زمخشالي ،ذات

الجنسية المغربية،الحاملة للبطاقة
،BH587294 الوطنية رقم

المزدادة بتاريخ 06/07/1986 و
القاطنة بتجزئة الشباب الرقم 107

الطابق 1 الدروة برشيد كمسيرة
للشركة لمدة غير محدودة و

السيد بكار عبد العزيز،ذو الجنسية
المغربية،الحامل للبطاقة الوطنية
رقم M261218، المزداد بتاريخ

01/01/1971 و القاطن ب 27
تجزئة الزهر 03 الزوبير األلفة -الدار
البيضاء كمسير للشركة لمدة غير
محدودة التوقيع اإلجتماعي: تلتزم
الشركة بجميع األعمال المتعلقة
بها من خالل التوقيع المشترك
للسيدة مريم زمخشالي و السيد

بكار عبد العزيز تحديث النظام
األساسي للشركة تم اإليداع

القانوني بالمحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ 29 شتنبر 2020

تحت رقم 747831.
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