
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

DECOMART PRO

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةPRO DECOMART سيتم نشره 
بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5627 بتاريخ 02/09/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5627

بتاريخ : 02/09/2020

  FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces
armées royales 28 ،

20000، CASABLANCA
MAROC DECOMART
PRO المسؤولية ذات شركة

المحدودة وعنوان مقرها اإلجتماعي
50 زنقة عبد الكريم الديوري

الطابق 1 الشقة 1 - 20000
الدار البيضاء المغرب تأسيس

شركة ذات المسؤولية المحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :
468981 بمقتضى عقد عرفي
مؤرخ في 22 يوليوز 2020 تم
إعداد القانون األساسي لشركة

ذات المسؤولية المحدودة بالمميزات
التالية: شكل الشركة : شركة

ذات المسؤولية المحدودة.
تسمية الشركة متبوعة عند

اإلقتضاء بمختصر تسميتها :
DECOMART PRO. غرض

الشركة بإيجاز : -شراء وبيع
واستيراد وتصدير وتمثيل وتوزيع

بشكل أساسي األجهزة والمعدات
واألدوات المنزلية واألجهزة المنزلية

،أصحاب الفنادق والمجمعات
واألواني الفخارية واألواني الزجاجية

والمواد الغذائية الزراعية والمعجنات
وبشكل عام جميع المنتجات

والمواد واألدوات والمعدات من أي
طبيعة ؛ -شراء واستيراد وبيع

المواد الخام والمكونات األساسية
للنشاط اإلجتماعي -إنشاء وحيازة
واستغالل جميع براءات االختراع

لحسابه الخاص ، التراخيص
والعالمات التجارية والعمليات ؛

-المشاركة في أي شركة أو عمل
تجاري لديها كائن مشابه أو ذي
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5627

بتاريخ : 02/09/2020

صلة. عنوان المقر االجتماعي : 50
زنقة عبد الكريم الديوري الطابق 1
الشقة 1 - 20000 الدار البيضاء
المغرب . المدة التي تأسست من
أجلها الشركة : 99 سنة . مبلغ

رأسمال الشركة: 500.000
درهم، مقسم كالتالي: السيد
القضيوي االدريسي سعيد :

500.2 حصة بقيمة 100 درهم
للحصة . السيد القضيوي

االدريسي عبد اهللا : 2.500
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

- األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد القضيوي االدريسي سعيد
عنوانه(ا) 34 ممر غناء الطيور

الرميطاج 20000 الدار البيضاء
المغرب . السيد القضيوي

االدريسي عبد اهللا عنوانه(ا) رقم
14 ممر الطريق األخضرالرميطاج
20000 الدار البيضاء المغرب .

األسماء الشخصية والعائلية
ومواطن مسيري الشركة: السيد

القضيوي االدريسي سعيد
عنوانه(ا) 34 ممر غناء الطيور

الرميطاج 20000 الدار البيضاء
المغرب السيد القضيوي االدريسي

عبد اهللا عنوانه(ا) رقم 14 ممر
الطريق األخضرالرميطاج 20000

الدارالبيضاء المغرب تم اإليداع
القانوني بالمحكمة التجارية بالدار

البيضاء بتاريخ 12 غشت 2020
تحت رقم 742768.
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