
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

Société Espace Commercial SITTEL

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

 Commercial Espace Sociétéو بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركة            
SITTEL بتاريخ 5635 عدد اإلدارية و والقضائية القانونية باإلعالنات الخاصة الرسمية بالجريدة نشره سيتم

28/10/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5635

بتاريخ : 28/10/2020

  FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces
armées royales 28 ،

20000، CASABLANCA
MAROC Société Espace

Commercial SITTEL
شركة ذات المسؤولية المحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة
الزيراري ،رقم 301 - 16000
سيدي قاسم المغرب تأسيس

شركة ذات المسؤولية المحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :

28619 بمقتضى عقد موثق مؤرخ
في 24 شتنبر 2020 تم إعداد
القانون األساسي لشركة ذات
المسؤولية المحدودة بالمميزات

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

اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
Société Espace

Commercial SITTEL . غرض
الشركة بإيجاز : - الشراء والبيع ،

في شكل خدمة ذاتية أو أي
شكل آخر ، ألي سلعة ومنتج
لالستهالك اليومي وعلى وجه
الخصوص: المنتجات الغذائية ؛

منتجات التنظيف والعطور
والمالبس الداخلية والصيدلية

والبستنة ؛ منتجات األثاث
والديكور. أغراض األطفال (لعب

األطفال ، الجوارب ، إلخ) ؛ األدوات
المنزلية (أجهزة الراديو والتلفزيون

والصور والمواقد والثالجات وما إلى
ذلك ؛ المواد الطبية المساعدة
والتبغ وأدوات التبغ والصحف
واألدوات المكتبية -استغالل

مخبزة ،حلويات، جزار ، تاجر سمك
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، مشواة ، إلخ. - شراء وبيع جميع
المشروبات (الكحولية أو غير

الكحولية) بالتجزئة ، وذلك كله
وفقًا للقوانين واألنظمة المعمول

بها في المغرب ؛ -قد تهتم
الشركة أيضًا بأي شركة مغربية
أوأجنبية يكون نشاطها التجاري

مشابهًا أو يحتمل أن تعزز وتطور
أعمالها الخاصة. عنوان المقر

االجتماعي : تجزئة الزيراري ،رقم
301 - 16000 سيدي قاسم

المغرب. المدة التي تأسست من
أجلها الشركة : 99 سنة . مبلغ

رأسمال الشركة: 100.000
درهم، مقسم كالتالي: السيد ادريس
السيتل : 600 حصة بقيمة 100

درهم للحصة . السيد رشيد
السيتل : 300 حصة بقيمة 100

درهم للحصة . السيدة فاطمة
الزهراء الفقير : 100 حصة بقيمة

100 درهم للحصة . - األسماء
الشخصية والعائلية وصفات

ومواطن الشركاء : السيد ادريس
السيتل عنوانه(ا) تجزئة الزيراري 2
رقم 301 16000 سيدي قاسم

المغرب. السيد رشيد السيتل
عنوانه(ا) زنقة 33 رقم 73

16000 سيدي قاسم المغرب.
السيدة فاطمة الزهراء الفقير

عنوانه(ا) حي الشيخ المفضل زنقة
القلعة رقم 13 11020 سال

المغرب. األسماء الشخصية
والعائلية ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس السيتل عنوانه(ا)
تجزئة الزيراري 2 رقم 301

16000 سيدي قاسم المغرب
تم اإليداع القانوني بالمحكمة

االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 29
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شتنبر 2020 تحت رقم 319.
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