
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

VENTEC MAROC

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بإعالن متعدد القراراتMAROC VENTEC سيتم نشره
بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5634 بتاريخ 21/10/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5634

بتاريخ : 21/10/2020

  VENTEC MAROC
شركة مساهمة، رأسمالها

170.000.000 درهم المقر
الرئيس: الطريق الساحلية – عين
السبع – 20.250 الدارالبيضاء

السجل التجاري عدد 13.553 -
التعريف الضريبي 01640137

التعريف الموحد للمقاولة:
000079770000095 تعديل
هدف الشركة تغيير إسم الشركة
أوال: قرر مساهمو شركة "فنتيك

المغرب" خالل الجمع العام
االستثنائي المنعقد بتاريخ 29

يوليوز 2020 ما يلي: P تعديل
هدف الشركة الذي أصبح على

الشكل التالي: أوال: دراسة
وتصنيع وتعبئة وتركيب وتقديم
الخدمة والصيانة سواء مباشرة

بنفسها أو عن طريق األغيار
بخصوص جميع التجهيزات

والعناصر المكونة لها والمخصصة
لتكييف الهواء والتهوية والتدفئة

وإزالة الغبار وتصفية الهواء
والتبريد والوقاية من الحريق.

استيراد وتصدير وتسويق وتقديم
الخدمة والصيانة بعد البيع

والمنتوجات والمعدات المكونة
لهذه التجهيزات. ثانيا: التكوين

المستمر أو المهني لألشخاص
البالغين في الميادين الواردة أعاله.

ثالثا: تقديم الخدمة باعتماد التقنيات
الحديثة لإلعالميات واالتصال. ·
األنشطة الخاصة بمركز االتصال

الموجهة للمغرب أو للخارج. · البحث
عن األسواق والصفقات وتقديم
المعلومات والتسويق باستعمال

تقنيات االتصال المعلوماتي
واإلنترنيت. رابعا: جميع األشغال
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5634

بتاريخ : 21/10/2020

المتعلقة بالبناء الداخلية والخارجية.
· جميع أشغال البناء والصيانة
والتجديد العام للبنايات المعدة

للسكن ولغير السكن: البناء
والزليج والصباغة والسباكة

والكهرباء وجميع أشغال البناء
والهياكل الحديدية. · جميع أشغال

العزل الحراري والصوتي والمقاوم
للذبذبات. · جميع أشغال الجبص
وتركيب البالطات وإنجاز الجدران

العازلة والسقوف والتبطين والعزل
والوصالت. · جميع اشغال

الكهرباء العامة. إنجاز وتركيب
ووضع األنظمة الكهربائية
والهاتفية وجميع شبكات

االتصال. · تركيب المرافق
الصحية والسباكة وإنجاز وتركيب
أنظمة التدفئة والتكييف. · جميع
أشغال أجهزة المطابخ الصناعية.
خامسا: دراسة واقتناء واستغالل
تحت جميع األشكال والتقديمات

والتفويت لحساب الشركة
حصريا لكافة براءات االختراع
والتراخيص والعالمات أو طرق
التصنيع وكذا جميع الوكاالت

والمخازن والرخص اإلمتيازية. إنشاء
كافة الوكاالت والشركات التابعة
والفروع والشركات. وعموما جميع

العمليات الصناعية والتجارية
والمالية وفي المنقوالت والعقارات

المرتبطة بشكل مباشر أو غير
مباشر بالهدف الرئيسي للشركة

والتي من شأنها تسهيل وتيسير
تطوير وتنميتها. P تغيير اسم

الشركة ليصبح ”فنتيك -
VENTEC “ اإليداع تم :ثانيا

القانوني بكتابة الضبط لدى
المحكمة التجارية بالدارالبيضاء،
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بتاريخ 28 شتنبر 2020 تحت
عدد 747679. للخالصة

والتذكير الرئيس المدير العام
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