
14845 الجريدة الرسميةعدد 5636 - 18 لبيع برو8 )144 )4 نوفن 4 0)0)) 

بلوحيد  بلشريك  قربل  بنقت�شى 

بملؤلخ في 13 أكتوبر 0)0) تقرل حل 

شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

  HARBAL EXPORT بلشريك بلوحيد

دلهم   10.000 لأسنالها  مبلغ 

خالد   1( بإلجتناعي  مقرها  وعنوبن 

 - 3 طنجة  بلطابق  ببن بلوبليد لقم6 

 : TANGER 90000 بملغرب نتيجة 8 

منافسة بمليهنة.

و حدد مقر بلتصفية ب )1 خالد 

طنجة   3 بلطابق  لقم6  بلوبليد  ببن 

بملغرب TANGER 90000 بملغرب. 

و عين:

و  حربا8  محند   بلسيد)ة) 

عنوبنه)ب) دوبل بوالد عنربن بلحوبفات 

بملغرب   TANGER  90000 بلقصي4ي 

كنصفي )ة) للشركة.

وعند بإلقتضاء بلحدود بملفروضة 

محل  لهم  بملخولة  بلصالحيات  على 

و  بلعقود  تبليغ  محل  و  بملخابرة 

بلوثائق بملتعلقة بالتصفية : -

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

نون 4   (5 بتاليخ  بطنجة   بلتجالية 

019) تحت لقم 7839.

(44I

FLASH ECONOMIE

DAMIUM
شركة ذبت بملسؤولية بملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DAMIUM شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة

وعنوبن مقرها بإلجتناعي 39, شالع 

اللة بلياقوت ,بلطابق 5  - 0000) 

بلدبل بلبيضاء بملغرب

تأسيس شركة ذبت بملسؤولية 

بملحدودة 

لقم بلتقييد في بلسجل بلتجالي : 

475385

في  مؤلخ  عرفي  عقد  بنقت�شى  
بلقانون  إعدبد  تم   (019 يونيو   13

بملسؤولية  ذبت  لشركة  برسا�شي 

بملحدودة باملنيزبت بلتالية:

ذبت  شركة   : بلشركة  شكل 

بملسؤولية بملحدودة.

عند  متبوعة  بلشركة  تسنية 

 : تسنيتها  بنختصر  بإلقتضاء 

.DAMIUM

وكالة   : بإيجاز  بلشركة  غرض 

 ، برنت4نيت  موبقع  إدبلة   ، بتصاالت 

تصنيم بطاقة بلرسومات وتصنينها 

بأي نوع من بلوسائط ، وبشكل أعم ، 

في أي عنلية

عقالية   ومالية  وصناعية  تجالية 

أو غي4 عقالية مرتبطة بشكل مباشر 

أو غي4 مباشر كلًيا أو جزئًيا بأي من 

مناثلة  بملحددة أو أي أشياء  برشياء 

من بملحتنل أن تعزز تطوير بلشركة.

عنوبن بملقر بالجتناعي : 39, شالع 

 (0000  -   5 ,بلطابق  بلياقوت  اللة 

بلدبل بلبيضاء بملغرب.

أجلها  من  تأسست  بلتي  بملدة 

بلشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ لأسنا8 بلشركة:  

دلهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : نبيل   بلسيد لجاء 

بقينة 100 دلهم للحصة .

500 حصة    : بلسيد بطاش علي  

بقينة 100 دلهم للحصة .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   -  

وصفات وموبطن بلشركاء :

 3( عنوبنه)ب)  نبيل   بلسيد لجاء 
بلفدير    ( شقة  مطربن  خليل  زنقة 

0000) بلدبل بلبيضاء  بملغرب .

عنوبنه)ب)  علي  بطاش  بلسيد 

31 شقة  بقامة ديول طناليس عنالة 

08 دبل بوعزة بلنوبصر  0000) بلدبل 

بلبيضاء  بملغرب .

وبلعائلية  بلشخصية  برسناء   

وموبطن مسي4ي بلشركة:

 3( عنوبنه)ب)  نبيل   بلسيد لجاء 
بلفدير    ( شقة  مطربن  خليل  زنقة 

0000) بلدبل بلبيضاء  بملغرب .

عنوبنه)ب)  علي  بطاش  بلسيد 

31 شقة  بقامة ديول طناليس عنالة 

08 دبل بوعزة بلنوبصر  0000) بلدبل 

بلبيضاء  بملغرب 

باملحكنة  بلقانوني  بإليدبع  تم 

 1( بتاليخ  بالدبل بلبيضاء   بلتجالية 

أكتوبر 0)0) تحت لقم 37)749.

(45I

FLASH ECONOMIE

SCHOOLTECH
إعالن متعدد بلقربلبت

SCHOOLTECH  S.A.R.L AU

تفويت بلحصص                                               

     IF N°20698972   RC N°363165

ICE N°001810741000030

بلغي4  بلعام  بلجنع  بنوجب 

قرل   (0/07/(0(0 بتاليخ  بلعادي 

   SCHOOLTECH شركة  شريك 

لأسنالها  بلوحيد  للشريك  م  م  ش 

مقرها  و  دلهم    100.000,00

بالجتناعي في بلدبل بلبيضاء 17 ساحة 

شاغل نيكو8 بلطابق 7 لقم )  ما يلي:

بملوبفقة على تفويت بلحصص   -

فولبت  بدل  بلسيد  بين  بالجتناعية 

لصالح بلسيد زكرياء فولبت.

 7 و   6 بلبندين  بذلك  تعديل   -

للقانون برسا�شي للشركة.

تحويل بلشركة من ش م م إلى   -

ش م م للشريك بلوحيد.

برسا�شي  بلنظام  تحديث   -

للشركة.

بملوبفقة على بلقوبنين بلجديدة   -

للشركة.

بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  ثم 

بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 

بالبيضاء بتاليخ 0)0)/08/10 تحت 

لقم 749005 .

للخالصة و بلبيان

(46I

FLASH ECONOMIE

AIME ELLE DISTRIBUTION
إعالن متعدد بلقربلبت

 AIME ELLE DISTRIBUTION
S.A.R.L

نقل بملقر بإلجتناعي للشركة                                                 
توسيع بلهدف  بإلجتناعي للشركة

     IF N°26079608     RC N°409119
ICE N°00(096(8(000080

بنوجب بلجنع بلعام بلغي4 بلعادي 
شركاء  قرل   (8/07/(0(0 بتاليخ 
   AIME ELLE DISTRIBUTION شركة
ش م م لأسنالها 100.000,00  دلهم 
و مقرها بالجتناعي في بلدبل بلبيضاء  
)0) شالع عبد بملومن لقم 5 بلطابق 

برل�شي ما يلي:
بالجتناعي  بلهدف  توسيع      1-

للشركة من خال8 دمج نشاط :
- بستي4بد وتوزيع وصيانة وتصدير 
ومستحضربت  بلطبية  برجهزة 
بلنظافة  ومنتجات  بلتجنيل 

بلشخصية وبملكنالت بلغذبئية.
نقل مقر بلشركة إلى بلعنوبن   2-
عرتا  بن  بلحجاج  شالع   5 بلجديد: 

بلدبل بلبيضاء.
 4 3 و  -3    تعديل بذلك بلبندين 

للقانون برسا�شي للشركة
برسا�شي  بلنظام  تحديث      4-

للشركة.
بلقوبنين  على  بملوبفقة      5-

بلجديدة للشركة.
بكتابة  بلقانوني  بإليدبع  ثم 
بلتجالية  بملحكنة  لدى  بلضبط 
 08/10/(0(0 بتاليخ    بالبيضاء 

تحت لقم 749007 .
للخالصة و بلبيان 

(47I

FLASH ECONOMIE

SSMC LAVAGE
شركة ذبت مسؤولية محدودة ذبت 

بلشريك بلوحيد
حل شركة

 SSMC  إس إس إم س لفاج 
 LAVAGE


