
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

GBT INVEST

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتأسيس شركةINVEST GBT سيتم نشره بالجريدة 
الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5642 بتاريخ 16/12/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5642

بتاريخ : 16/12/2020

  GBT INVEST ذات شركة
مسؤولية محدودة رأسمالها

96.000 درهم مقرها الرئيسي
بزنقة سمية، إقامة شهرزاد 3،

الطابق 4، رقم 20 – الدار البيضاء
التعريف الموحد للمقاولة رقم

002667111000027 تأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة

أوال: بموجب عقد عرفي مؤرخ في
الدار البيضاء في 05 نونبر 2020

، وضع الشركاء: · السيد عبد
الرحمان بن جلون التويمي، الحامل

لـ 410 حصة؛ · السيد أحمد
التازي، الحامل لـ 170 حصة؛ ·
السيد عادل بن جلون التويمي،

الحامل لـ 80 حصة؛ · السيد محمد
التازي، الحامل لـ 90 حصة؛ ·

السيدة لطيفة العراقي الحسيني،
الحاملة لـ 50 حصة؛ · السيدة

نبيلة التازي، الحاملة ل40 حصة؛ ·
السيدة حنان التازي، الحاملة لـ 40

حصة؛ · السيدة فضيلة التازي،
الحاملة لـ 40 حصة؛ · السيدة

مينة التازي، الحاملة لـ 40 حصة. ·
أي مجموع: 960 حصة. النظام

األساسي لشركة ذات مسؤولية
محدودة كما يلي: - االسم:

ج.ب.ت. إنفيست. - المقر: زنقة
سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق

4، رقم 20 – الدار البيضاء - هدف
الشركة: تهدف الشركة إلى
تحقيق ما يلي داخل المغرب

وخارجه: · المساهمة المباشرة
وغير المباشرة في جميع الشركات
التي تؤسس عن طريق االكتتاب

في الرأسمال أو في الشركات
الموجودة عن طريق الزيادة في

الرأسمال أو عن طريق إعادة شراء
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5642

بتاريخ : 16/12/2020

السندات وحقوق الشركة، وذلك
في جميع الشركات المدنية

والتجارية، بصفة شريك أو مساهم
أو شريك موص أو شريك

متضامن؛ · المشاركة في الفوائد
كيفما كان شكلها، في جميع

العمليات والمقاوالت كيفما كان
هدفها؛ · شراء أو بيع أو تبادل

جميع القيم المنقولة وحقوق
الشركات وحصص الفوائد؛ ·

تسيير وإدارة المشاركات وجميع
األعمال أو المقاوالت أو شركة

القيم المنقولة والشركات العقارية
والمالية والصناعية أو التجارية؛ ·

إنجاز جميع الخدمات وخصوصا
إنجاز خدمات المحاسبة وتدقيق

الحسابات ومراقبة التسيير،
والتنظيم والتنمية، والخدمات

المالية واإلدارية والتجارية
والمعلوماتية وتدبير الموارد

البشرية؛ · استغالل وإحالة ومنح
االمتياز بخصوص حقوق الملكية

الصناعية والفكرية؛ · وعموما،
جميع العمليات في القيم المنقولة

والعمليات العقارية والصناعية
والتجارية والمالية التي لها عالقة
مباشرة أو غير مباشرة بأي هدف
من أهداف الشركة أو من شأنها
تسهيل تحقيق هذه األهداف أو

تنميتها. - المدة: 99 سنة ابتداء
من تاريخ التأسيس - الرأسمال:

96.000 درهم مقسم إلى 960
حصة بقيمة 100 درهم للحصة

محررة بكاملها. - التسيير: تم
تعيين السيد عبد الرحمان بن جلون

التويمي والسيد أحمد التازي
مسيرين لمدة غير محددة. -

السنة المالية: تبتدئ السنة المالية
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في 1 يناير وتنتهي في 31
دجنبر - األرباح: %5 في االحتياطي

القانوني، والباقي يخصص حسب
قرار الشركاء. ثانيا: تم تقييد

الشركة في السجل التجاري بالدار
البيضاء تحت رقم 481063

بتاريخ 27 نونبر 2020 وتم اإليداع
القانوني بتاريخ 27 نونبر 2020
تحت رقم 755353. للخالصة

والتذكير هيئة التسيير
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