
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

ELEC GREEN MOVE

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةMOVE GREEN ELEC سيتم نشره 
بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5622 بتاريخ 29/07/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5622

بتاريخ : 29/07/2020

GREEN ELEC " شركة  
MOVE " محدودة شركة

المسؤولية ذات الشريك الوحيد
تأسيس بمقتضى عقد توثيقي حرر

بمكتب األستاذة كنزة بنعبد
الجليل موثقة بالدار البيضاء بتاريخ

2020.03.03 ، تم تأسيس
شركة محدودة المسؤولية ذات

الشريك الوحيد بالخاصيات التالية:
ELEC" : التسمية شركة -
GREEN MOVE" شركة

محدودة المسؤولية ذات شريك
وحيد. - الهدف : هدف الشركة

بشكل مباشر أو غير مباشر: -
شراء وبيع وتسويق جميع المنتجات
الكهربائية أو اإللكترونية في المغرب

أو في الخارج ؛ - التجارة الدولية
في جميع المواد والمنتجات. -

استيراد وتصدير جميع المنتجات
والبضائع واألصناف والمواد بجميع

أنواعها. - شراء وبيع وتسويق
جميع المنتجات أو المواد. - التمثيل

، العمولة ، الوساطة. - إنشاء أو
شراء أو بيع أو تأجير أي أصل تجاري
أو حقوق امتياز أو عالمات تجارية أو

براءات اختراع أو تصاميم صناعية
أو غيرها من شأنها أن تعزز تطوير
الشركة. - المشاركة بأي شكل
في أي شركة أو إنشاء وإدارة أي
شركة أو مقاولة. - وبشكل عام،
جميع العمليات الصناعية أو المالية
أو التجارية أو الحرفية أو السياحية
أو المنقولة أو العقارية التي تتعلق

بشكل مباشر أو غير مباشر
باألشياء المذكورة أعاله والتي من

الممكن أن تعزز تحقيق وتطوير
الشركة لنفسها ولصالح الغير. -

المقر االجتماعي : الدار البيضاء،
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5622

بتاريخ : 29/07/2020

202 شارع عبد المومن رقم 5
الطابق السفلي. - المدة: 99
سنة. - المساهمات : ـ السيد

كمال عبد الجليل امنزو
10.000,00 درهم المجموع:

10.000,00 درهم. -رأس مال
الشركة: 10.000,00 درهم

مقسمة على 100 حصة من فئة
100 درهم لكل واحد ومجزئة كما

يلي : -السيد كمال عبد الجليل
امنزو 100 حصة. - التسيير:

السيد كمال عبد الجليل امنزو لمدة
غير محدودة. ـ تم اإليداع

والتسجيل الشركة بالمركز الجهوي
لإلستثمار بالدار الــبــيضاء بتاريخ

2020.05.20 تــحــت رقم
460873.
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