
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

MECANIQUE MOBILE-SERVICE

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

-MOBILE MECANIQUEو بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركة            -
ERVICE بتاريخ 5642 عدد اإلدارية و والقضائية القانونية باإلعالنات الخاصة الرسمية بالجريدة نشره سيتم

16/12/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5642

بتاريخ : 16/12/2020

  FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces
armées royales 28 ،

20000، CASABLANCA
MAROC MECANIQUE

MOBILE-SERVICE
شركة ذات المسؤولية المحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الدالية
رقم 912 - 15400 تيفلت
المغرب تأسيس شركة ذات

المسؤولية المحدودة رقم التقييد
في السجل التجاري : 589

بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 16
نونبر 2020 تم إعداد القانون

األساسي لشركة ذات المسؤولية
المحدودة بالمميزات التالية: شكل
الشركة : شركة ذات المسؤولية
المحدودة. تسمية الشركة متبوعة
عند اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
-MECANIQUE MOBILE

SERVICE. الشركة غرض
بإيجاز : -ميكانيكي في البيت -تاجر
قطع غيار واكسسوارات السيارات

-بيع عقاقير بالتقسيط -مقاول
أعمال مختلفة -التجارة بشكل عام

-استيراد و تصدير. عنوان المقر
االجتماعي : حي الدالية رقم 912 -

15400 تيفلت المغرب . المدة
التي تأسست من أجلها الشركة :
99 سنة . مبلغ رأسمال الشركة:
100.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيد الرادي سفيان : 500
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة الناصري وجدان : 500
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

- األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الرادي سفيان عنوانه(ا) حي
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5642

بتاريخ : 16/12/2020

الدالية رقم 912 15400 تيفلت
المغرب . السيدة الناصري وجدان

عنوانه(ا) حي الرشاد م 2 رقم
499 15400 تيفلت المغرب .

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة: السيد

الرادي سفيان عنوانه(ا) حي الدالية
رقم 912 15400 تيفلت المغرب

تم اإليداع القانوني بالمحكمة
االبتدائية بتيفلت بتاريخ 19

نونبر 2020 تحت رقم 202.
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