
المملكة المغربية 
األمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

إلى

PROXAM

الموضوع  : نشر إعالن بالجريدة الرسمية.

                        سالم تام بوجود موالنا اإلمام

            و بعد، يشرفني أن أخبركم أن إعالنكم المتعلق بتوسيع نشاط الشركة PROXAM سيتم نشره بالجريدة 
الرسمية الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية و اإلدارية عدد 5641 بتاريخ 09/12/2020

  و تقبلوا فائق التحيات و السالم.
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 
عدد : 5641

بتاريخ : 09/12/2020

  PROXAM مساهمة شركة،
رأسمالها 6.000.000 درهم

المقر الرئيس: الطريق 111، كلم
11.500، سيدي البرنوصي،

الدارالبيضاء السجل التجاري عدد
187.967 – التعريف الضريبي

عدد 40181766 التعريف الموحد
للمقاولة:

000080690000087 تمديد
هدف الشركة أوال: بموجب

محضر الجمع العام االستثنائي
المنعقد بتاريخ 16 أكتوبر 2020،

قرر مساهمو شركة "بروكسام"
تمديد هدف الشركة وبالتالي
تعديل الفصل 3 من النظام

األساسي للشركة الذي أصبح على
الشكل التالي: الفصل 3: هدف
الشركة: تهدف الشركة إلى ما

يلي: · استيراد وتوزيع وكراء جميع
أنواع المعدات. · االتجار في قطع

الغيار واللوازم والتوابع المتعلقة
بالشاحنات والسيارات النفعية

واآلالت المتعلقة باألشغال
العمومية والصناعة. · االتجار في

كافة أنواع السيارات الجديدة
منها والمستعملة. · التجهيزات

المتعلقة بالصناعة واآلالت
الخاصة بأوراش قطاع البناء

واألشغال العمومية. · كراء كافة
أنواع العربات واآلليات

والتجهيزات. · إصالح كافة اآلليات
الصناعية والفالحية والسيارات
النفعية والسيارات السياحية. ·
إنجاز عمليات اإلصالح بالمواقع

واألوراش وكذا انتداب
المستخدمين. · استيراد وتصدير

جميع المواد والخدمات المبينة
أعاله. · نقل البضائع. · اقتناء
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سينشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية
عدد : 5641

بتاريخ : 09/12/2020

واستغالل أصل تجاري في إطار
النشاط. · مشاركة الشركة

بكافة الوسائل في جميع المقاوالت
والشركات الموجودة أو تلك التي
سيتم إنشاؤها الحقا والتي يمكن

أن ترتبط بهدف الشركة
وخصوصا عن طريق إنشاء شركات

جديدة ومنح تقديمات وشركات
محاصة واالكتتاب أو إعادة شراء

السندات أو حقوق خاصة
بالشركة واالندماج واإلتحاد أو
التشارط في إطار الشركات أو

المجموعات ذات النفع االقتصادي
أو إيجار التسيير. ثانيا: وبناء عليه

تم تعديل الفصل 3 "هدف
الشركة". ثالثا: تم اإليداع القانوني
لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ 16 نونبر 2020 تحت رقم

754109. للخالصة والتذكير:
الرئيس المدير العام
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