
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

BUREAU ASSISTANCE DIGITALE INCENDIE

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

 ASSISTANCE BUREAUو بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركة            
DIGITALE INCENDIE عدد اإلدارية و والقضائية القانونية باإلعالنات الخاصة الرسمية بالجريدة نشره سيتم

5639 بتاريخ 25/11/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5639

بتاريخ : 25/11/2020

  FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces
armées royales 28 ،

20000، CASABLANCA
MAROC BUREAU

ASSISTANCE
DIGITALE INCENDIE

شركة ذات المسؤولية المحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع

الزرقطوني فضاء الزرقطوني
الطابق 1 ك ه - 20000 الدار
البيضاء المغرب تأسيس شركة
ذات المسؤولية المحدودة رقم

التقييد في السجل التجاري :
477731 بمقتضى عقد عرفي
مؤرخ في 14 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 :
BUREAU ASSISTANCE

DIGITALE INCENDIE.
غرض الشركة بإيجاز : - التطوير

واإلدارة والدعم في مجال السالمة
من الحرائق في المجاالت التالية: -د

-راسة-تدقيق-دعم-نصيحة-خبرة
-مساعدة تقنية-مراقبة المشروع

-تنسيق نظام السالمة من الحرائق
تجزئات تقنية -تطوير الخطط

األمنية-تدريب-التطبيقات واألدوات
الرقمية. عنوان المقر االجتماعي :

55 شارع الزرقطوني فضاء
الزرقطوني الطابق 1 ك ه -

20000 الدار البيضاء المغرب .
المدة التي تأسست من أجلها

الشركة : 99 سنة . مبلغ رأسمال
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5639

بتاريخ : 25/11/2020

الشركة: 100.000 درهم،
مقسم كالتالي: السيد ساعد محمد

: 800 حصة بقيمة 100 درهم
للحصة . السيد ساعد بكر : 50

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة ساعد يسرى : 50 حصة

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ساعد علي : 50 حصة

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة مينة فرحات : 50 حصة

بقيمة 100 درهم للحصة . -
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ساعد محمد عنوانه(ا) 01
زنقة اليرموك حي الراسين 20000

الدار البيضاء المغرب . السيد
ساعد بكر عنوانه(ا) زنقة ابن

كثير زاوية زنقة ابو سفيان درج ف
ط 1 ش 3 المعاريف 20000
الدار البيضاء المغرب . السيدة

ساعد يسرى عنوانه(ا) زنقة الورود
عمارة 62 شقة 32 حي الراحة

20000 الدار البيضاء المغرب .
السيد ساعد علي عنوانه(ا) كندا 0

x x. فرحات مينة السيدة
عنوانه(ا) 226 شارع الزرقطوني

طابق 3 شقة 6 زاوية زنقة نجيب
محفوظ 20000 الدار البيضاء
المغرب . األسماء الشخصية

والعائلية ومواطن مسيري الشركة:
السيد ساعد محمد عنوانه(ا) 01

زنقة اليرموك حي الراسين 20000
الدار البيضاء المغرب تم اإليداع
القانوني بالمحكمة التجارية بالدار

البيضاء بتاريخ 27 أكتوبر 2020
تحت رقم 751744.
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