
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

FORGES DE BAZAS

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

 BAZAS DE FORGES و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتوسيع نشاط الشركة            
سيتم نشره بالجريدة الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5631 بتاريخ 30/09/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5631

بتاريخ : 30/09/2020

  FORGES DE BAZAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ،
رأسمالها 20.500.000 درهم

المقر الرئيس: طريق المحمدية
الساحلية، كلم 10.500، تجزئة
بوليغون، األشطر 13/14/15،
الدارالبيضاء السجل التجاري رقم

16661 - التعريف الضريبي رقم
01620622 - رقم التعريف

الموحد للمقاولة
001524502000008

توسيع نطاق هدف الشركة أوال:
بموجب محضر الجمع العام

االستثنائي بتاريخ 24 غشت
2020، قرر شركاء شركة "فورج

دو بازاص" ما يلي: أ- توسيع نطاق
هدف الشركة وبالتالي تعديل
المادة 3 من النظام األساسي

وذلك على النحو التالي: المادة 3:
هدف الشركة يظل هدف

الشركة كما يلي: - الصناعة
والتسويق سواء في السوق

الداخلية أو عبر االستيراد
والتصدير والتمثيل واالستيداع

والعمولة وخدمات الوساطة في
كافة المنتجات وعلى وجه
الخصوص، جميع المنتجات

الحديدية والميكانيكية
والكهربائية اإللكترونية؛ - تركيب

جميع التجهيزات والمعدات
وتهيئتها وصيانتها، السيما محطات

الضخ؛ - التجارة في جميع أنواع
الناقالت المتحركة الجديدة

والقديمة؛ - اقتناء براءات االختراع
والعالمات وعمليات التصنيع

والبراءات وتفويضات التمثيل
والحقوق الحصرية واإليداعات
واالمتيازات االستغالل، كيفما
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5631

بتاريخ : 30/09/2020

كانت أشكال االقتناء، وتقديم
الحصص والتفويت واالستغالل،

بشكل مباشر أو غير مباشر؛ -
وعموما، القيام بكافة العمليات

المالية والتجارية والصناعية
والفالحية والبحرية والمنجمية وفي

المنقوالت أو العقارات المرتبطة
بشكل مباشر أو غير مباشر بأحد

األهداف الواردة أعاله أو بأي أهداف
مشابهة أو ذات صلة أو من

شأنها دعم مصالح الشركة؛ -
المساهمة المباشرة أو غير المباشرة

في جميع العمليات أو المبادرات
المرتبطة بأحد أهداف الشركة، من

خالل إنشاء شركات جديدة أو
المشاركة في تأسيسها أو في

الزيادة في رأسمال شركات
موجودة أو تقديم الحصص أو

البيع أو أي جزء من األصول، سواء
من خالل الضم أو االندماج أو
التوصية البسيطة أو شراء

السندات أو الحقوق في الشركات
أو غيرها. يمكن للشركة أن تقوم

بأي عمليات تدخل في إطار هدفها
سواء بمفردها أو بالشراكة أو

المساهمة، كيفما كان شكلها؛
ب- المصادقة على الصيغة
المعدلة من النظام األساسي

لشركة ذات المسؤولية المحدودة
والخاضع للتحيين. ثانيا: تم اإليداع

القانوني لدى كتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء

بتاريخ 28/08/2020 تحت عدد
744292. للخالصة والتذكير

هيئة التسيير
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