
المملكة المغربية
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية
إلى

 MENAFRICA -مينافريكا كونسالت

CONSULT

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

سالم تام بوجود موالنا اإلمام

 MENAFRICA CONSULT -و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شرك͋مينافريكا كونسالت            

سيتم نشره بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد5617 بتاريخ 30/07/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées 

royales 28 ، 20000 
CASABLANCA MAROC

 MENAFRICA -مينافريكا كونسالت
CONSULT شركة ذات المسؤولية 

المحدودة
 التجزئةCFC وعنوان مقرها اإلجتماعي برج

 57 ،شارع ماين ستريت،-أنفا، الحي
الحسني - 20000 الدارالبيضاء المغرب

 تأسيس شركة ذات المسؤولية
المحدودة

 رقم التقييد في السجل التجاري :
459703

 بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 13 يناير
 2020 تم إعداد القانون األساسي
 لشركة ذات المسؤولية المحدودة

بالمميزات التالية
 شكل الشركة : شركة ذات المسؤولية

المحدودة
 تسمية الشركة متبوعة عند اإلقتضاء

 -بمختصر تسميتها : مينافريكا كونسالت
MENAFRICA CONSULT 

 غرض الشركة بإيجاز : -تقديم االستشارة
 والمساعدة والمصاحبة في مجال

 االستثمار لفائدة الشركات األجنبية
وخاصة في إفريقيا؛

 تقديم االستشارة والمساعدة والتكوين -
 وإنجاز الدراسات والحراسة وعمليات

 التدقيق والتحليل وتقديم الخدمات في
 مختلف الميادين وخاصة منها القانون

 والمحاسبة واالقتصاد والتدبير التجاري أو
 اإلداري والشؤون الخاصة أو العمومية
 المتعلقة بالتسيير لفائدة األشخاص

.الذاتيين أواإلعتباريين؛
 التجزئةCFC عنوان المقر االجتماعي : برج

 شارع ماين ستريت،-أنفا، الحي، 57
 الحسني - 20000 الدارالبيضاء المغرب
 المدة التي تأسست من أجلها الشركة :

 99 سنة
 مبلغ رأسمال الشركة: 500.000 درهم،

مقسم كالتالي
 السيد ربيح خوري : 2.500 حصة بقيمة

 100 درهم للحصة
 السيد محمـد-بوسيف بري : 1.250

حصة بقيمة 100 درهم للحصة
 السيدة أية ليلى نانسي ندياي : 1.250

 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
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 األسماء الشخصية والعائلية وصفات -
: ومواطن الشركاء

السيد ربيح خوري عنوانه(ا) رقم 12 ،
 شارع أندري لوكت 49 90000 بلفور

.فرنسا
 السيد محمـد-بوسيف بري عنوانه(ا) رقم

 55 ،زنقة السيرفيت 1202 جنيف
.سويسرا

 السيدة أية ليلى نانسي ندياي عنوانه(ا)
رقم 5911 ،إدسال روود، رقم 711 ،
 ألكسندريا 22314 فيرجينيا الواليات

.المتحدة األمريكية
 األسماء الشخصية والعائلية ومواطن

:مسيري الشركة
السيد ربيح خوري عنوانه(ا) رقم 12 ،

 شارع أندري لوكت 49 90000 بلفور
فرنسا

 السيد محمـد-بوسيف بري عنوانه(ا) رقم
 55 ،زنقة السيرفيت 1202 جنيف

سويسرا
 السيدة أية ليلى نانسي ندياي عنوانه(ا)
رقم 5911 ،إدسال روود، رقم 711 ،
 ألكسندريا 22314 فيرجينيا الواليات

المتحدة األمريكية
 تم اإليداع القانوني بالمحكمة التجارية

 بالدار البيضاء بتاريخ 10 مارس 2020
.تحت رقم 733752
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