
المملكة المغربية
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى 

MOTO TEK

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق برفع رأسمال الشركMOTO TEK͋ 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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FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces armées 

royales 28 ، 20000، 
CASABLANCA MAROC

MOTO TEK شركة ذات 
 المسؤولية
المحدودة

رأسمالها:1.500.000 درهم
  في عملية زيادة  إلى 3.000.000

درهم
 مقرها اإلجتماعي: زنقة البشير اإلبراهيمي,

 إقامة االستقرار أ الطابق األرضي- الدار
  البيضاء

 رقم التقييد في السجل التجاري
319369

 بمقتضى الجمع العام االستثنائي المؤرخ 
 في 26 يونيو   2020 قرر الشريك

الوحيد لشركة
" MOTO TEK" SARL 

:ما يلي
 الرفع من رأسمال الشركة

 بمبلغ1500.000،00 درهم مقسمة
 إلى 15000 سهم بقيمة 100.00

 درهم مدفوعة بالكامل بمبلغ
1500.000،00

 إلى 3000000 درهم من خالل إنشاء 
 15000  سهم جديد بقيمة

 100.00درهم لكل منها صادرة
 بالقيمة اإلسمية و يتم تحريرها بالكامل
 من خالل مساهمات نقدية من الشركاء

 نتيجة لذلك قرر الجمع العام تعديل
 المادتين 6 و 7 من النظام األساسي

الذي أصبح على هذا النحو
 المادة 6: المساهمات ـ تكوين رأس

المال
 ـ السيد عبد القادر بن صالح ساهم

 للشركة بمبلغ مليون و خمسين ألف
درهم 1.050.000.00 درهم

 ـ  السيد احمد بنصالح ساهم للشركة
 بمبلغ سبعمائة و خمسون ألف درهم

750000.00 درهم
 ـ االنسة هاجر بنصالح ساهمت للشركة

  بمبلغ ستمائة ألف درهم
600000.00 درهم

 ـ السيدة حفيظة وسطي ساهمت
  للشركة بمبلغ ستمائة ألف درهم

600000.00 درهم
بمجموع: 3000000.00 درهم

 تم دفع 3000000.00 درهم من قبل
الموقعين أدناه وفقا للقانون

المادة7:  رأس المال
 حدد رأس المال في 3000000.00
 درهم مقسمة إلى 30000 سهم من
 فئة 100 درهم لكل منهم مدفوعة

 بالكامل و مخصصة للشركاء بما
 يتناسب مع مساهمات كل منهم وهي

كالتالي
 ـ السيد عبد القادر بن صالح ما يصل إلى
 عشرة آالف و خمسمائة حصة اجتماعية

 10500 مقابل مساهمته
 ـ السيد احمد بنصالح ما يصل إلى سبعة

 آالف و خمسمائة حصة اجتماعية
 7500 مقابل مساهمته

 ـ االنسة هاجر بنصالح ما يصل إلى ستة
 آالف حصة اجتماعية 6000  مقابل

مساهمتها
 ـ السيدة حفيظة وسطي ما يصل إلى

  ستة آالف حصة اجتماعية 6000
مقابل مساهمتها

 المجموع يساوي عدد األسهم التي
يتكون منها رأس المال 30000 حصة
 ـ الموافقة على النظام األساسي الجديد

للشركة
ـ الصالحيات قصد القيام باإلجراءات
 تم اإليداع القانوني بالمحكمة التجارية

 بالدار البيضاء بتاريخ 03 يوليوز 2020
تحت رقم 738153
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 ـ السيدة حفيظة وسطي ساهمت
  للشركة بمبلغ ستمائة ألف درهم

600000.00 درهم
بمجموع: 3000000.00 درهم

 تم دفع 3000000.00 درهم من
قبل الموقعين أدناه وفقا للقانون

المادة7:  رأس المال
 حدد رأس المال في 3000000.00
 درهم مقسمة إلى 30000 سهم من
 فئة 100 درهم لكل منهم مدفوعة

 بالكامل و مخصصة للشركاء بما
 يتناسب مع مساهمات كل منهم

وهي كالتالي
 ـ السيد عبد القادر بن صالح ما يصل

 إلى عشرة آالف و خمسمائة حصة
 اجتماعية 10500 مقابل مساهمته

 ـ السيد احمد بنصالح ما يصل إلى
 سبعة آالف و خمسمائة حصة

 اجتماعية 7500 مقابل مساهمته
 ـ االنسة هاجر بنصالح ما يصل إلى
  ستة آالف حصة اجتماعية 6000

مقابل مساهمتها
 ـ السيدة حفيظة وسطي ما يصل إلى

  ستة آالف حصة اجتماعية 6000
مقابل مساهمتها

 المجموع يساوي عدد األسهم التي
 يتكون منها رأس المال 30000

حصة
 ـ الموافقة على النظام األساسي

الجديد للشركة
ـ الصالحيات قصد القيام باإلجراءات
 تم اإليداع القانوني بالمحكمة التجارية

 بالدار البيضاء بتاريخ 03 يوليوز
2020 تحت رقم 738153
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