
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

TERRE ZARAN AGRICULTURE

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

 ZARAN TERREو بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركة            
AGRICULTURE 5634 عدد اإلدارية و والقضائية القانونية باإلعالنات الخاصة الرسمية بالجريدة نشره سيتم

بتاريخ 21/10/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5634

بتاريخ : 21/10/2020

  FLASH ECONOMIE
Avenue des Forces
armées royales 28 ،

20000، CASABLANCA
MAROC TERRE ZARAN
AGRICULTURE ذات شركة
المسؤولية المحدودة وعنوان مقرها

اإلجتماعي حي لفطيحات شارع
الزرقطوني عمارة مكة رقم 01 -

73000 الداخلة المغرب تأسيس
شركة ذات المسؤولية المحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري :

16341 بمقتضى عقد عرفي مؤرخ
في 22 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 :
TERRE ZARAN

AGRICULTURE. غرض
الشركة بإيجاز : الزراعة- تربية

المواشي -تسمين -تسويق
-استغالل المزارع الزراعية. عنوان
المقر االجتماعي : حي لفطيحات
شارع الزرقطوني عمارة مكة رقم
01 - 73000 الداخلة المغرب.

المدة التي تأسست من أجلها
الشركة : 99 سنة . مبلغ رأسمال

الشركة: 100.000 درهم،
مقسم كالتالي: السيد البشير

التروزي : 150 حصة بقيمة 100
درهم للحصة . السيد ابراهيم

السالم التروزي : 200 حصة بقيمة
100 درهم للحصة . السيدة

التروزي نبغوها : 400 حصة بقيمة
100 درهم للحصة . السيد علي

page 2 / 3



سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5634

بتاريخ : 21/10/2020

سالم التروزي : 150 حصة بقيمة
100 درهم للحصة . السيدة

الدرجة لها التروزي : 100 حصة
بقيمة 100 درهم للحصة . -
األسماء الشخصية والعائلية
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البشير التروزي عنوانه(ا) حي
لفطيحات شارع الزرقطوني عمارة
مكة رقم 01 73000 الداخلة
المغرب. السيد ابراهيم السالم
التروزي عنوانه(ا) حي الغفران

73000 الداخلة المغرب. السيدة
التروزي نبغوها عنوانه(ا) حي

اكسيكسات رقم 53 ساحة
الوحدة 73000 الداخلة المغرب.
السيد علي سالم التروزي عنوانه(ا)

حي الغفران 73000 الداخلة
المغرب. السيدة الدرجة لها التروزي

عنوانه(ا) حي الغفران الشطر 02
73000 الداخلة المغرب. األسماء

الشخصية والعائلية ومواطن
مسيري الشركة: السيد البشير
التروزي عنوانه(ا) حي لفطيحات
شارع الزرقطوني عمارة مكة رقم

01 73000 الداخلة المغرب
السيدة التروزي نبغوها عنوانه(ا)
حي اكسيكسات رقم 53 ساحة
الوحدة 73000 الداخلة المغرب

تم اإليداع القانوني بالمحكمة
االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ 28

شتنبر 2020 تحت رقم
826/2020.
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