
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

CHINA MOROCCO INTERNATIONAL

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

 MOROCCO CHINAو بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركة            
INTERNATIONAL 5632 عدد اإلدارية و والقضائية القانونية باإلعالنات الخاصة الرسمية بالجريدة نشره سيتم

بتاريخ 07/10/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5632

بتاريخ : 07/10/2020

  FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces
armées royales 28 ،

20000، CASABLANCA
MAROC CHINA

MOROCCO
INTERNATIONAL شركة

ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد وعنوان مقرها

اإلجتماعي 387 شارع محمد 5
الطابق 7 رقم 19 - 20000
الدار البيضاء المغرب تأسيس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات
الشريك الوحيد رقم التقييد في

السجل التجاري : 471887
بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 26
غشت 2020 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

CHINA : تسميتها
MOROCCO

INTERNATIONAL . غرض
الشركة بإيجاز : اإلستشارة في

التكنولوجيات الجديدة. عنوان
المقر االجتماعي : 387 شارع محمد

5 الطابق 7 رقم 19 - 20000
الدار البيضاء المغرب. المدة التي

تأسست من أجلها الشركة : 99
سنة . مبلغ رأسمال الشركة:

100.000 درهم، مقسم كالتالي:
السيد احمد المكاوي : 1.000

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
- األسماء الشخصية والعائلية

وصفات ومواطن الشركاء :
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5632

بتاريخ : 07/10/2020

السيد احمد المكاوي عنوانه(ا) 66
زنقة افني طابق 2 شقة 5

الجيروند 20000 الدار البيضاء
المغرب. األسماء الشخصية

والعائلية ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد المكاوي عنوانه(ا) 66

زنقة افني طابق 2 شقة 5
الجيروند 20000 الدار البيضاء

المغرب تم اإليداع القانوني
بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ 01 شتنبر 2020 تحت

رقم 19954.
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