
المملكة المغربية
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

ريدي جيزمون ماروك

 REDI GISEMENT MAROC

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

سالم تام بوجود موالنا اإلمام

 REDI GISEMENT و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةريدي جيزمون ماروك            
MAROC سيتم نشره بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5620 بتاريخ 

 15/07/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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 REDI ريدي جيزمون ماروك
GISEMENT MAROC 
 شركة ذات مسؤلية محدودة

ذات الشريك الوحيد
 وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع
 بوركون،زنقة جعفر بن حبيب

 الطابق األول , II اقامة المشرق
 رقم 3 - 20000 الدار البيضاء

المغرب
 تأسيس شركة ذات مسؤلية
محدودة ذات الشريك الوحيد

 رقم التقييد في السجل التجاري :
371711

 بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 13
 فبراير 2017 تم إعداد القانون

 األساسي لشركة ذات مسؤلية
 محدودة ذات الشريك الوحيد

:بالمميزات التالية
 شكل الشركة : شركة ذات

 مسؤلية محدودة ذات الشريك
الوحيد

 تسمية الشركة متبوعة عند
 اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
 REDI ريدي جيزمون ماروك

GISEMENT MAROC
 غرض الشركة بإيجاز : البحث عن

.المناجم - صناعة التعدين
 استكشاف واستغالل المناجم

 واستخراج المعادن واألتربة
. والمعادن النادرة

 عنوان المقر االجتماعي : شارع
 بوركون،زنقة جعفر بن حبيب

 الطابق األول , II اقامة المشرق
 رقم 3 - 20000 الدار البيضاء

المغرب
 المدة التي تأسست من أجلها

الشركة : 99 سنة
 مبلغ رأسمال الشركة:

:100.000 درهم، مقسم كالتالي
 السيد تموياس محمد : 1.000
 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 األسماء الشخصية والعائلية -
: وصفات ومواطن الشركاء

السيد تموياس محمد

. البيضاء المغرب 
 األسماء الشخصية والعائلية

:ومواطن مسيري الشركة
 السيد تموياس محمد عنوانه(ا)

 14 زنقة القاضي بكار حي بيرجي
20000 الدار البيضاء المغرب

 تم اإليداع القانوني بالمحكمة
 التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08

 مارس 2017 تحت رقم
371711
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 عنوانه(ا) 14 زنقة القاضي بكار
 حي بيرجي 20000 الدار البيضاء

 المغرب
 األسماء الشخصية والعائلية

:ومواطن مسيري الشركة
 السيد تموياس محمد عنوانه(ا)

 زنقة القاضي بكار حي بيرجي 14
20000 الدار البيضاء المغرب

 تم اإليداع القانوني بالمحكمة
 التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08

 مارس 2017 تحت رقم
371711
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