
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

الفرنيني الطاهر

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةالفرنيني الطاهر 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

  تأسيس شركة شركة "الفرنيني
الطاهر" شركة ذات المسؤولية
المحدودة ذات الشريك الوحيد

رأسمالها: 10.000 درهم مقرها
االجتماعي :بالدار البيضاء, 202

شارع عبد المومن رقم 05 الطابق
السفلي السجل التجاري :474389

بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في
الدار البيضاء بتاريخ 28 غشت

2020، تم تأسيس شركة ذات
الخصائص التالية: التسمية:

شركة "الفرنيني الطاهر" شركة
ذات المسؤولية المحدودة ذات

الشريك الوحيد الهدف االجتماعي:
- استيراد وتصدير وشراء وتأجير
المواد الزراعية. - شراء أو بيع أو

تشغيل أو استثمار في رأس المال
أو تأجير جميع الممتلكات المنقولة
أو المبنية أو الحضرية أو الريفية أو

الزراعية. - االستحواذ والتأجير
والتشغيل والتأجير - شراء وتأجير

المعدات الزراعية. - البيع وربما
التصنيع وفقا لالستخدامات

الزراعية لمنتجات هذه المزرعة
وكذلك األنشطة التي هي امتداد

ألعمال اإلنتاج التي تقوم بها
الشركة أو التي تدعم المزرعة. -

وبصفة عامة أي عمليات أياً كانت
بشكل مباشر أو غير مباشر تتعلق
بالهدف الرئيسي والتي قد تسهل
امتداده وتطويره ، بشرط أال تؤدي

هذه العمليات بأي شكل من
األشكال إلى تعديل الطابع المدني

للشركة. مقرها االجتماعي :
الدارالبيضاء -202 شارع عبد

المومن رقم 05 الطابق السفلي
المدة: 99 سنة ابتداء من تاريخ
التأسيس. الرأسمال: 10.000
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5648

بتاريخ : 27/01/2021

درهم أسند التسيير الى السيد
الفرنيني الطاهر إلى أجل غير مسمى

التسيير: تم اإليداع القانوني
بالسجل التجاري للمحكمة التجارية

بالدار البيضاء بتاريخ
01.10.2020 من أجل الخالصة

و البيان.
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