
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

EXPERT BUILT

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةBUILT EXPERT سيتم نشره بالجريدة
الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5641 بتاريخ 09/12/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5641

بتاريخ : 09/12/2020

  EXPERT BUILT شركة
ذات مسؤولية محدودة مقرها

اإلجتماعي: 27 شارع موالي
سليمان - الدارالبيضاء رقم التقييد

في السجل التجاري : 478351
بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 07
أكتوبر 2020 تم إعداد القانون

األساسي لشركة ذات المسؤولية
المحدودة بالمميزات التالية شكل
الشركة : شركة ذات مسؤولية

EXPERT -محدودة
BUILT:غرض - الشركة تسمية

الشركة بإيجاز : -أعمال البناء
لجميع هيئات الدولة لنفسها

ولآلخرين- شراء و بيع مواد البناء-
نقل البضائع ألنفسهم ولآلخرين-

المشاركة في الشركات التي تعمل
في مجال النشاط- استغالل جميع

األنشطة الملحقة بالنشاط
الرئيسي- المقر االجتماعي : 27

شارع موالي سليمان - الدار
البيضاء - المدة التي تأسست من

أجلها الشركة : 99 سنة- رأسمال
الشركة: 100.000 درهم،

مقسم كالتالي- السيد السوسي
ميمون : 500 حصة بقيمة 100

درهم للحصة السيد السوسي
اشرف : 500 حصة بقيمة 100
درهم للحصة األسماء الشخصية

والعائلية وصفات ومواطن
الشركاء - السيد السوسي ميمون

عنوانه 11 زنقة 10 تجزئة
بكاطيل بولو - الدار البيضاء

السيد السوسي اشرف عنوانه
تجزئة بكاطيل زنقة 10 رقم 11

بولو - الدار البيضاء :األسماء
الشخصية والعائلية ومواطن

مسيري الشركة- السيد السوسي
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5641

بتاريخ : 09/12/2020

ميمون و السيد السوسي اشرف
مع التوقيع المنفصل لمدة غير

محدودة السيد السوسي اشرف
عنوانه تجزئة بكاطيل زنقة 10
رقم 11 بولو - الدار البيضاء تم

اإليداع القانوني بالمحكمة التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ 03 نونبر
2020 تحت رقم 752460
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