
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

METCOLLECT

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةMETCOLLECT سيتم نشره بالجريدة 
الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5644 بتاريخ 30/12/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5644

بتاريخ : 30/12/2020

  METCOLLECT شركة
محدودة المسؤولية رأسمالها
100.000،00 درهم المقر
اإلجتماعي ، 10.زنقة الحرية

الطابق التالت الشقة 5
الدارالبيضاء بمقتضى عقد عرفي
مسجل بالدار البيضاء بتاريخ 11
نونبر2020 ، تم تحرير القانوني

األساسي لشركة محدودة
المسؤولية، مميزاتها كاآلتي:

METCOLLECT :التسمية
شركة محدودة المسؤولية الهدف
االجتماعي : - شراء وبيع النفايات

أو الكهرباء أو اإللكتروني أو
االتصاالت. - تجارة النفايات
الصناعية بشكل عام. - شراء

وبيع معادن مستردة من أي نوع -
إعادة تدوير النفايات الصناعية

والمعادن المستعملة وجميع قطع
الغيار والمعدات واإلكسسوارات.
- نقل وجمع وتوزيع النفايات من

معادن الكهرباء واإللكترونيك
Ø :واستخالصها. الشركاء

Madame
GREBLIAUSKAITE

ERIKA née le 04 Mai
2000, de nationalité

Lituanienne demeurant
à : Lietuva ,

Kaunas(20), titulaire du
Passeport

n°LTU25299735. Ø
Monsieur

MATULEVICIUS
TOMAS né le 20 Juillet

2000, de nationalité
Lituanienne demeurant

à : Lietuva ,
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5644

بتاريخ : 30/12/2020

Kaunas(20), titulaire du
Passeport

n°LTU25255081. المقر
االجتماعي: الدار البيضاء: 10.زنقة

الحرية الطابق التالت الشقة 5
الرأسمال: 10.000،00 درهم
مقسمة الى 100 حصة بقيمة
100،00 درهم للحصة موزعة

كالتالي - السيدة
GREBLIAUSKAITE

ERIKA 50 السيد - حصة
MATULEVICIUS

TOMAS 50 المجموع - حصة
100 حصة المدة : 99 سنة

ابتداء من تاريخ تسجيلها بالسجل
التجاري. السنة االجتماعية : تبتدأ

من فاتح يناير و تنتهي في 31
دجنبر من كل سنة. تسيير
الشركة: تم تعيين السيد
MATULEVICIUS

TOMAS حامل ليتوانية جنسية
لجواز السفر رقم

LTU25255081 مسيرا
للشركة وحيدا لمدة غير محدودة.
-اإليداع القانوني و التسجيل في

السجل التجاري : تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26

نونبر2020 تحت رقم 480.923
تم تقييد الشركة بالسجل التجاري
تحت رقم 480.923. بتاريخ 26

نونبر 2020
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