
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

LUXURY TREND

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةTREND LUXURY سيتم نشره 
بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5628 بتاريخ 09/09/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5628

بتاريخ : 09/09/2020

  FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces
armées royales 28 ،

20000، CASABLANCA
MAROC LUXURY

TREND مسؤلية ذات شركة
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67,زنقة
عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 معاريف

- 20000 الدار البيضاء المغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية

محدودة ذات الشريك الوحيد رقم
التقييد في السجل التجاري :

461309 بمقتضى عقد عرفي
مؤرخ في 02 مارس 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 تسميتها :
LUXURY TREND . غرض

الشركة بإيجاز : -شركة أعمال
البناء المختلفة،األشغال العامة و
الهندسة المدنية -تنفيذ كافة
أعمال البناء و الهندسة المدنية

خاصة جميع أعمال القضبان
الحديدية و عموما جميع شركات

األشغال العامة أو غيرها،و ال
سيما الحيازة أو التشغيل أو تمثيل
جميع المنتجات و المواد و العمليات

المتعلقة بأعمال البناء -تنفيذ
عمليات تقسيم األراضي ،تشييد

المباني ألي غرض كان للبيع أو
اإليجارأو لإلستعمال الخاص بها
-جميع عمليات االستحواذ على

الشركات أو المؤسسات المتعلقة

page 2 / 3



سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5628

بتاريخ : 09/09/2020

بالكائن الرئيسي للشركة أو التي
قد يسهل توسيعها أو تطويرها ؛

-المشاركة المباشرة أو غير
المباشرة بأي شكل من األشكال
في نشاط الشركات اإلجتماعية أو
الفردية األخرى التي يمكن ربطها

بـالشركة -التطوير العقاري
,اإلستيراد والتصدير ,نقل البضائع
واألشخاص. عنوان المقر االجتماعي

: 67,زنقة عزيز بالل الطابق 2
رقم 3 معاريف - 20000 الدار

البيضاء المغرب . المدة التي
تأسست من أجلها الشركة : 99

سنة . مبلغ رأسمال الشركة:
100.000 درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ندى العربيتي : 1.000
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

- األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ندى العربيتي عنوانه(ا)
قطاع 4 بلوك س رقم 5 حي

الرياض 10100 الرباط المغرب .
األسماء الشخصية والعائلية

ومواطن مسيري الشركة: السيدة
ندى العربيتي عنوانه(ا) قطاع 4

بلوك س رقم 5 حي الرياض
10100 الرباط المغرب تم اإليداع

القانوني بالمحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ 08 يونيو 2020

تحت رقم 735386.
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