
المملكة المغربية
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

TOUBARI TRAVAUX

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق برفع رأسمال الشركة TOUBARI TRAVAUX سيتم
نشره بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد  5648 بتاريخ 27/01/2021

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5648

بتاريخ :27/01/2021
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FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces 
armées royales 28 ، 

20000، CASABLANCA 
MAROC

TOUBARI TRAVAUX
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات

الشريك الوحيد
رأسمالها:100.000,00 درهم 

 مقرها اإلجتماعي:إزيكي 2 بلوك 7
رقم 85 الطابق 2 مراكش

IF:33599566
R.C:93475

 تبعا لمحضر الجمع العام اإلستثنائي:
 للشريك الوحيد المؤرخ بتاريخ 16

دجنبر 2020 قرر ما يلي
 رفع رأسمال الشركة  بمبلغ 

 500.000.00 درهم أي من
100.000.00 درهم

 إلى 600.000.00 درهم مقسمة
 إلى (ستة آالف) 6000 حصة

اجتماعية بقيمة 100 درهم للواحد
سيتم تحقيق هذه الزيادة من خالل:

 تعويض الحساب الجاري بمبلغ 
.-261.000.00 درهم

 نقدا: 239.000.00 درهم محررة 
 -من ربع

 وهكذا يصبح التوزيع بعد الزيادة:
كما يلي

 السيد  محسن توباري 6000 حصة
600.000.00 درهم
 مجموع 6000 حصة

600.000.00 درهم
 تعديل الفصول 6 و7 من النظام:

األساسي للشركة كما يلي
الفصل 6: المساهمات

 قدم السيد توباري محسن مساهمة)
.نقدية للشركة بمبلغ (ستمائة ألف

600.000.00 
درهم كالتالي:

 مبلغ 100،000.00 درهم نقدًا عند
تأسيس الشركة

 مبلغ 500.000.00 درهم خالل
 زيادة رأس المال بموازنة الحساب

  رهم  مح
الفصل 7:رأس المال

 وبذلك يكون رأس المال ثابتًا عند
 مجموع (ستمائة ألف)

 600.000.00 درهم مقسمة إلى
ستة

 ألف) 6000 حصة اجتماعية بقيمة
 100 درهم للواحد، مكتتبة

بالكامل ، مدفوعة ومخصصة
 كل ذلك للشريك الوحيد السيد

 توباري محسن مقابل مساهمته في
.الشركة

 إعادة صياغة نظام أساسي بما في
 ذلك جميع التغييرات التي تم إجراؤها

 للتو دون إنشاء شخص اعتباري
جديد

 تم اإليداع القانوني بالمحكمة التجارية
 بمراكش بتاريخ 29 دجنبر 2020

تحت رقم 119006
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الجاري
 بمبلغ 261.000.00 درهم ، وفي النقد:

 239.000.00 درهم  محررة من ربع
الفصل 7:رأس المال

 وبذلك يكون رأس المال ثابتًا عند مجموع
 (ستمائة ألف) 600.000.00 درهم

مقسمة إلى ستة
 ألف) 6000 حصة اجتماعية بقيمة 100

 درهم للواحد، مكتتبة بالكامل ، مدفوعة
ومخصصة

 كل ذلك للشريك الوحيد السيد توباري
.محسن مقابل مساهمته في الشركة

 إعادة صياغة نظام أساسي بما في ذلك
 جميع التغييرات التي تم إجراؤها للتو دون

إنشاء شخص اعتباري جديد
 تم اإليداع القانوني بالمحكمة التجارية

 بمراكش بتاريخ 29 دجنبر 2020 تحت رقم
119006
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