
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

ALIAK

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةALIAK سيتم نشره بالجريدة الرسمية 
الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5643 بتاريخ 23/12/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5643

بتاريخ : 23/12/2020

  ش ذ م م ) ( ALIAK شركة
ذات المسؤولية المحدودة

رأسمالها 600000.00 درهم
المقر االجتماعي 105 زاوية شارع
11 يناير وزنقة مصطفى المعاني

الطابق 3 مكتب رقم 18
الدارالبيضاء تأسيس شركة بموجب

عقد عرفي الموقع بالدار البيضاء
بتاريخ 12/11/2020 تم وضع
القانون األساسي لشركة ذات

المسؤولية المحدودة نوع الشركة
: شركة ذات المسؤولية المحدودة

اسم الشركة : ALIAK الهدف
 التجارة اإللكترونية  :االجتماعي
الشراء - البيع - التسويق والتوزيع

في البيع بالتجزئة وبالجملة ، في
المتجر أو عبر اإلنترنت لجميع منتجات

التجميل والشامبو والصابون
والعطور والمستحضرات

الصيدالنية. استيراد - تصدير
جميع منتجات التجميل. تمثيل
الشركات الوطنية والدولية.

تشغيل أي تجارة وبيع وتمثيل
لكافة األصناف. المشاركة بجميع
أشكالها في جميع الشركات التي
يكون غرضها مشابهًا أو مرتبطًا

بكيانات أخرى تم إنشاؤها أو التي
سيتم إنشاؤها.  وبصفة عامة

جميع المعامالت المرتبطة بشكل
مباشر أو غير مباشر ، كليًا أو جزئيًا
، بإحدى المعامالت المذكورة أعاله

، من أجل تعزيز نشاط الشركة
وتطويره المقر االجتماعي : 105

زاوية شارع 11 يناير وزنقة
مصطفى المعاني الطابق 3 مكتب

رقم 18 الدار البيضاء الرأسمال
االجتماعي: تم تحديدا رأسمال

الشركة بمبلغ ستمائة ألف درهم
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5643

بتاريخ : 23/12/2020

(600.000.00 درهم) مقسمة
إلى ستة آالف (6000) سهم

بقيمة مائة درهم (100.00
درهم) لكل منها ، مخصصة

للشريك بناءً على مساهماته وهي:
السيد الرافق نوفل 5400
السيدة امالل كامليا 600

المجموع 6000 السنة االجتماعية
: تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي ب
31 دجنبر من كل سنة التسيير :

تم تعيين السيد الرافق نوفل
مسير وحيد ولمدة غير محددة
األرباح: تخصم من األرباح 5٪

لالحتياط القانوني والرصيد يوزع
بالتناسب اإليداع القانوني : تم

اإليداع القانوني لدى كاتب
المحكمة التجارية بالدار البيضاء

بتاريخ 3/12/2020 تحت عدد
756016 والسجل التجاري رقم

481673
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