
المملكة المغربية
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

TREE PARTNERS ADVISORY

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةTREE PARTNERS ADVISORY 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
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FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées 

royales 28 ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

« TREE PARTNERS 
ADVISORY » - « TPA » - 

S.A.R.L
 شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها :15.000،00 درهم

 مقرها االجتماعي: الدارالبيضاء – 45 زنقة
. أحمد القدميري

   : الــــتـــــأســــــــــيـــــــــــــس
I- بمقتضى عقد عرفي، مؤرخ بالدار 

 البيضاء في 24 غشت 2020, تم وضع
  النظام األساسي لشركة ذات مسؤولية

                             : محدودة مميزاتها كالتالي
 TREE " : التــســـــمـــيـــة - 

PARTNERS ADVISORY"- 
« TPA » ش.ذ.م.م بإختصار

 الـــــــــهــــــدف :  هدف الشركة يتمثل -
:في

 جميع أعمال االئتمان، التدقيق، المحاسبة 
،و التنظيم

 تنظيم ومسك الحسابات عن طريق      
جميع األنظمة بما فيها النظام المعلوماتي؛

 تنظيم جميع نظم المعلومات    
.المقاوالتية

 إجراء أي تشخيص وأي دراسات     
 اقتصادية، قانونية، محاسبية، مالية

واجتماعية؛
.تقييم المقاوالت     

 االستشارات القانونية والضريبية      
والمحاسبية والمالية واالجتماعية ؛

 دراسة وصياغة جميع العقود وإتمام     
 جميع اإلجراءات المترتبة عليه و المتعلقة

خصوصا بالشركات ؛
.تنظيم الندوات      ·

 و بصفة عامة كل العمليات المرتبطة
 بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدف
 الشركة أو التي من المحتمل أن تعزز

 تحقيقه وتطويره بشرط أال تتعارض من
 أحكام الظهير الشريف رقم 139-92-1

 الصادر في 14 رجب 1413 ( 8 يناير
 1993) بإصدار القانون رقم 89-15
 الذي ينظم مهنة المحاسب القانوني و

.المؤسسة لهيئة المحاسبين القانونيين
 المقر االجتماعي:  الدار البيضاء -45 -

.زنقة أحمد القدميري
 المــــــــــــــــــدة : 99 سنة ابتداء من -
 تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري ما عدا

 حاالت الحل المبكر أو التمديد المنصوص
 عليها في هذا النظام األساسي أو

.القانون
 رأس المــــــــال :  حدد رأسمال الشركة -
  في خمسة عشر ألف درهم 15.000،00

 مقسم إلى مائة وخمسين 150 حصة
 اجتماعية، قيمة كل واحدة ,00100

 درهم، مكتتبة و محررة كليا و موزعة على
 المساهمين كل حسب مساهمته النقدية

: في رأسمال الشركة كالتالي
السيد محمد علي التازي :  75 حصة *

 السيد محمد الغالي الصفراوي :  75 *
حصة

                                                       
مـجـمــوع الـحـصـص 150 حصـة

  

 الـتـسـيـيــــــــر :  تم تعيين مسيرين -
 للشركة لمدة غير محددة مع تخويلهما

 جميع الصالحيات لتمثيل الشركة بصفة
 فردية كما هو  منصوص عليه في الفصل

 15 من القانون األساسي للشركة، مع
 جميع التحفظات التي يمنحها القانون

  :صراحة للشركاء وهما كل من

 

 الـسـيـدين محمد علي التازي و *       
محمد الغالي الصفراوي

 

- II تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري 
 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19

 .نونبر 2020 تحت رقم 480233

                                                                                                                  

                                                                                                    
لالستخالص و النشر

                                                                                                                                                                                                            
المسيرين
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 الذي ينظم مهنة المحاسب القانوني و
.المؤسسة لهيئة المحاسبين القانونيين

 المقر االجتماعي:  الدار البيضاء -45 زنقة -
.أحمد القدميري

 المــــــــــــــــــدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ -
 تسجيلها بالسجل التجاري ما عدا حاالت الحل

 المبكر أو التمديد المنصوص عليها في هذا
.النظام األساسي أو القانون

 رأس المــــــــال :  حدد رأسمال الشركة في -
  خمسة عشر ألف درهم 15.000،00
 مقسم إلى مائة وخمسين 150 حصة

 اجتماعية، قيمة كل واحدة ,00100 درهم،
 مكتتبة و محررة كليا و موزعة على

 المساهمين كل حسب مساهمته النقدية
: في رأسمال الشركة كالتالي

السيد محمد علي التازي :  75 حصة *
السيد محمد الغالي الصفراوي :  75 حصة *

مـجـمــوع الـحـصـص 150 حصـة   
 الـتـسـيـيــــــــر :  تم تعيين مسيرين -

 للشركة لمدة غير محددة مع تخويلهما جميع
 الصالحيات لتمثيل الشركة بصفة فردية

 كما هو  منصوص عليه في الفصل 15 من
 القانون األساسي للشركة، مع جميع

 التحفظات التي يمنحها القانون صراحة
  :للشركاء وهما كل من

 الـسـيـدين محمد علي التازي و محمد الغالي *
الصفراوي

- II تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري 
 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19

                                                                                                   نونبر 2020 تحت رقم 480233.
                                                                                                                                                                                         لالستخالص و النشر

المسيرين
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