
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

COMPLEXE LISASSFA DE SERVICE AUTO

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

DE LISASSFA COMPLEXEو بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بإعالن متعدد القرارات            
SERVICE AUTO 5623 عدد اإلدارية و والقضائية القانونية باإلعالنات الخاصة الرسمية بالجريدة نشره سيتم

بتاريخ 05/08/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5623

بتاريخ : 05/08/2020

  ديوان األستاذ نبيل سماللي
موثق بالدار البيضاء شارع القدس،

إقامة القدس، المجموعة 1،
الطابق الثاني، الشقة رقم 22 الدار

البيضاء نقل مقر الشركة ارتفاع
» société La رأسمال الشركة
COMPLEXE LISASSFA

DE SERVICE AUTO »
S.A.R.L AU ذات شركة

المسؤولية المحدودة بشريك واحد
بمقتضى محضر بتاريخ 20 شتنبر

2019، و محضر بتاريخ 26
نونبر 2019، السيد محمد اوحميد

المساهم الوحيد في الشركة
COMPLEXE » المسماة

LISASSFA DE
SERVICE AUTO »

S.A.R.L AU 1 : يلي ما قرر/
رفع رأس المال من 9.000.000
إلى 15.000.000 درهم 2/ نقل

مقر الشركة من العنوان التالي ،
وهو: الدار البيضاء، شارع بوركون

زنقة جعفر ابن حبيب اقامة المشرق
2 الطابق االول رقم 3. إلى عنوان

جديد هو: الدار البيضاء، كم
6700 شارع عقبة بن نافع

مكتب 9 الطابق 3 3/- تعديالت
في القوانين األساسية المرتبطة
بالمادة 4 **المادة الرابعة المقر

االجتماعي : الدار البيضاء، كم
6700 شارع عقبة بن نافع

مكتب 9 الطابق 3 **المادة
السادسة رأس المال: تم تحديد
رأس المال في مبلغ خمسة عشر

مليون درهم (15.000.000
درهم). 4/ صالحيات تم اإليداع
القانوني بكتابة الضبط بالمحكمة
التجارية للدار البيضاء و ذلك يوم
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5623

بتاريخ : 05/08/2020

17 أكتوبر 2019 تحت رقم
717246. تم التصريح بالتسجيل

بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية
للدار البيضاء وذلك يوم 17

أكتوبر 2019 تحت رقم 29691
من السجل الترتيبي. تم اإليداع

القانوني بكتابة الضبط بالمحكمة
التجارية للدار البيضاء و ذلك يوم

13 دجنبر 2019 تحت رقم
723442 تم التصريح بالتسجيل
بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية

للدار البيضاء وذلك يوم 13
دجنبر 2019 تحت رقم 35908

من السجل الترتيبي. للمقتطف
والبيان ديوان االستاذ نبيل

سماللي موثق
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