
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

SOCIETE MAROCAINE DES LOTS TECHNIQUES

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

 DES MAROCAINE SOCIETEو بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركة            
LOTS TECHNIQUES عدد اإلدارية و والقضائية القانونية باإلعالنات الخاصة الرسمية بالجريدة نشره سيتم

5644 بتاريخ 30/12/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5644

بتاريخ : 30/12/2020

  « SOCIETE
MAROCAINE DES

LOTS TECHNIQUES»
شركة ذات مسؤولية محدودة
345 , المسار طريق آسفي –

مراكش رقم التقييد في السجل
التجاري 105269 بمقتضى عقد

عرفي مؤرخ في مراكش بتَاريخ 05
مارس 2020؛ تم إعداد القانون

األساسي لشركة ذات مسؤولية
v :محدودة بالمميزات التالية
شكل الشركة: شركة ذات

مسؤولية محدودة. v تسمية
SOCIETE :الشركة

MAROCAINE DES
LOTS TECHNIQUES v

غرض الشركة بإيجاز: مقاول
تركيبات كهربائية. v عنوان المقر

االجتماعي : 345 المسار طريق
آسفي - مراكش. v المدة التي

تأسست من أجلها الشركة: 99
سنة v مبلغ رأسمال الشركة :

100.000,00 درهم v الحصص
العينية: 1.000 حصة v أسماء

الشركاء الشخصية والعائلية
وعناوينهم: · السيد سعد رياضي ,

المزداد سنة 03/07/1992,
الحامل للبطاقة الوطنية رقم

295137P , بقسارية القاطن و
االحباس شارع محمد السادس -
ورزازات. · السيد محمد المهدي

الدفلي, المزداد سنة
28/03/1995 , الحامل للبطاقة

الوطنية رقم 585190EE , و
القاطن بتجزئة صوفيا النجمة رقم

86 تاركة - مراكش. · السيد
عبد الصمد بنشليح, المزداد سنة
13/08/1993, الحامل للبطاقة
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5644

بتاريخ : 30/12/2020

الوطنية رقم 396930Y, و
القاطن بحي الهناء 1 رقم 466-

القلعة . v توزيع األنصبة على
الشركاء : 1. السيد سعد

رياضي: 340 حصة 2. السيد
محمد المهدي الدفلي: 330 حصة

3. السيد عبد الصمد بنشليح:
330 حصة v اسم مسيري

الشركة : السيد سعد رياضي و
السيد محمد المهدي الدفلي و
السيد عبد الصمد بنشليح تم

اإليداع القانوني بالمحكمة التجارية
بمراكش بتاريخ

29/07/2020تحت رقم
114501.
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