
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

RKHAM LAAYOUNE

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةLAAYOUNE RKHAM سيتم نشره 
بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5650 بتاريخ 10/02/2021

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5650

بتاريخ : 10/02/2021

  FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces
armées royales 28 ،

20000، CASABLANCA
MAROC RKHAM

LAAYOUNE ذات شركة
المسؤولية المحدودة وعنوان مقرها
اإلجتماعي تجزئة الراحة رقم 248 -
70000 العيون المغرب تأسيس
شركة ذات المسؤولية المحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :

34465 بمقتضى عقد عرفي مؤرخ
في 16 دجنبر 2020 تم إعداد
القانون األساسي لشركة ذات
المسؤولية المحدودة بالمميزات

التالية: شكل الشركة : شركة
ذات المسؤولية المحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند

اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
RKHAM LAAYOUNE.

غرض الشركة بإيجاز : -أعمال
مختلف البناء. - أعمال الرخام وأعمال

تبليط المعدات واألشغال العامة
والبناء. - االستيراد والتصدير

والتجارة العامة والتجارة الوطنية
والدولية لجميع المنتجات. - شراء

وبيع وتجارة وتسويق وتوزيع
واستيراد وتصدير. - البناء المعدني

، اللحام وصنع الغاليات ، أعمال
الصفائح المعدنية ، أعمال المخرطة

، ميكانيكا السيارات ، أعمال
الديكور ، أعمال البناء المختلفة ؛ -

التجارة العامة بيع وشراء قطع
الغيار. - األعمال الهندسية المدنية

والقروية والمباني السكنية
والصناعية. - أعمال البناء العامة ،
واألعمال المختلفة ، وأعمال الحفر

العامة ، والصرف الصحي ، والطرق
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5650

بتاريخ : 10/02/2021

، والشبكات المختلفة ، وأعمال
الطرق ، إلخ ..... ؛. عنوان المقر

االجتماعي : تجزئة الراحة رقم 248
- 70000 العيون المغرب. المدة
التي تأسست من أجلها الشركة :
99 سنة . مبلغ رأسمال الشركة:
10.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيد توفيق مجدولي : 50 حصة
بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد اسماعيل ازروال : 50

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
- األسماء الشخصية والعائلية

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد توفيق مجدولي عنوانه(ا)

مدينة 25 مارس بلوك اكس رقم
590 70000 العيون المغرب.
السيد اسماعيل ازروال عنوانه(ا)

بلوك 12 حي الكلية المزار
86150 ايت ملول المغرب.
األسماء الشخصية والعائلية

ومواطن مسيري الشركة: السيد
اسماعيل ازروال عنوانه(ا) بلوك

12 حي الكلية المزار 86150 ايت
ملول المغرب تم اإليداع القانوني

بالمحكمة االبتدائية بالعيون بتاريخ
29 دجنبر 2020 تحت رقم

3207.
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