
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

YELLOW JEWELLERY

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةJEWELLERY YELLOW سيتم 
نشره بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5651 بتاريخ 17/02/2021

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5651

بتاريخ : 17/02/2021

  ديوان األستاذ بوجمعة
كنسوسي موثق بالدار البيضاء

زنقة الكرامطة رقم 49، الطابق
1، الوازيس، الدر البيضاء تأسيس

YELLOW » الشركة
JEWELLERY » SARL

AU المسؤولية ذات شركة
المحدودة بشريك و حيد بمقتضى

عقد توثيقي تلقاه األستاذ بوجمعة
كنسوسي موثق بالدار البيضاء

بتاريخ السابع يناير الفان و واحد و
عشرون، قام السيد عبدالرحمان ايت

ماست، بإعداد القانون األساسي
لشركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد ذات المميزات
YELLOW » :التالية

JEWELLERY » SARL
AU االجتماعي المقر :التسمية:

الدر البيضاء، 26 حي مرس
السلطان، شقة 3، الطابق األول

الموضوع: - تصنيع واستيراد
وتصدير المجوهرات. استيراد
وتصدير وتسويق المواد الخام
واآلالت والمواد ذات الصلة

بشكل مباشر. - -االستحواذ على
حصة بشكل مباشر أو غير مباشر
في جميع الشركات ذات النشاط
المماثل أو ذي الصلة. -وبشكل
عام، جميع المعامالت التجارية أو

الصناعية أو المالية أو المنقولة أو
العقارية المرتبطة بشكل مباشر أو
غير مباشر بهدف الشركة بطريقة
مماثلة أو ذات صلة. المدة: 99
سنة ابتداء من تقييدها بالسجل

التجاري. رأسمال الشركة: تسعون
الف درهم (90.000,00DH) و

هو مقسم الى 900 حصة
اجتماعية بقيمة 100 درهم
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5651

بتاريخ : 17/02/2021

للحصة الواحدة مكتتبة و محررة
بالكامل من طرف شخص طبيعي و

هو : -السيد عبد الرحمان ايت
ماست 900 حصة اجتماعية

التسيير: - تسير الشركة لمدة
غير محددة و غير منتهية من

طرف: -السيد عبد الرحمان ايت
ماست، الحامل لبطاقة التعريف

.BK261815 الوطنية رقم
الشركة ستسير ادن من طرف
السيد عبد الرحمان ايت ماست

بصفته المسير الوحيد و سيكون
ملزما في قراراته بإمضائه. تم

اإليداع القانوني بكتابة الضبط
بالمحكمة التجارية للدار البيضاء

وذلك يوم 26 يناير 2021، تحت
رقم .762658 تم التصريح

بالتسجيل بكتابة الضبط بالمحكمة
التجارية للدار البيضاء وذلك يوم

26 يناير 2021، تحت رقم
486811 من السجل التحليلي.

للمقتطف و البيان ديوان األستاذ
بوجمعة كنسوسي
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