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ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG ôjRhh áeƒµ◊G ¢ù«FQ πFÉ°ùj ÜGƒædG ¢ù∏éÃ »cGÎ°T’G ≥jôØdG

»يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«.
صدق اهلل العظيم

 ógÉéªdG IÉah »©æJ …RƒæªdG á∏FÉY
…RƒæªdG ∫É°†f º°TÉg

 ,

 ,

إنا هلل وإنا اليه راجعون

في ملف المرأة الحديدية 
المعروض على أنظارمحكمة 

االستئناف بأَكادير

 IOÉM äÉæ°SÓeh …ƒb ÊƒfÉb ∫óL{
 Ú«°VÉ≤àŸG Úaô£dG ´ÉaO ÚH

 ∞∏ŸG Gòg äÉ°ù∏L ≈dhCG É¡H âëààaG
“IÒÑc á«eÓYEG áé°V QÉKCG …òdG

n عبداللطيف الكامل
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وقع اتفاقية للتعاون مع شبيبة حزب العمل الديموقراطي 

πjRGÈdÉH á«dhO á«HõM äÉÑ«Ñ°T »≤à∏j ájOÉ–’G áÑ«Ñ°û∏d  ΩÉ©dG ÖJÉµdG
n مراسلة خاصة 

MENA Latina
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  Hend Mgaieth
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JUVEN-  

TUDE PT

 VERDES
.PARTIDO

سعيد بعزيز

محمد المالحي

مطالب بتأجيل انتخاب هياكل  التعاضدية العامة وضمان إشراف محايد

Ò«°ùàdG øe Gô¡°T 15 øY ÜÉ°ù◊G Ëó≤J ¢†aôj âbDƒŸG ±ô°üàŸG
 á«FGóàH’G ΩÉµMC’G ójDƒJ ¢ûcGôe á«aÉæÄà°SG

»Ñ«H ¿ƒe IõªM äÉØ∏e óMCG ‘ Ú©HÉàŸG ≥M ‘
n محمد الطالبي
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��امة مشرا�  � التهامي   �بار�

جدير بالذكر أن 
جماعة الشالالت 

وبالرغم من انتمائها 
لعمالة المحمدية 

بجهة الدار البيضاء 
سطات،   مازالت 
تسيطر عليها 

مظاهر  العشوائية؛ 
االختالالت في  
 التعمير؛ تردي  

 الوضع    البيئي  
 والصحي،   ومشاكل 

أخرى عديدة   يدق 
معها ناقوس 

الخطر؟؟،   وتحتاج 
إلى تدخالت عاجلة 

من الجهات المعنية 
كل حسب صالحياته 

وتخصصاته

ا�ت��� �ا�م�ة ت�ا�� التعمير   وال��� وال�ر�ا� وا��ار�

?ò≤æe   øe   π¡a   ™LƒàJ   ájóªëªdÉH ä’Ó°ûdG

* �و�� ��ما� ال��� 
وال�ر�ا� وا��ار� العمومية

 *  �ا��ة البراهمة تشتكي  
 ا���ا� من ا��ت�اد� من 
�ر�ام� م�ار�ة دور ال��ي�   
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2012

 إيرادات السينما ا�مريكية تتراجع 
بنسبة %80 مقارنة بعام 2019

نجاة الصغيرة تتحدث عن إمكانية 
عودتها للغناء بعد غياب 18 عامًا

2019 72% 2020
2020 % 80

.% 70
2.3 31 1

40 Comscor 2019 11.4
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 � ���� ����� ������ ������ ������ ����� �������� ���� ������ة ��ت����ة ������ة ��ة 2019:  

IOÉ¡°T …CG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿hO 2018 »a á°SGQódG øY Gƒ©£≤fG ò«eÓàdG øe   431.876  .  

% 63,5 áÑàY RhÉéàj ød  2030 áæ°S ¿ƒ°†Z ‘ ≥≤ëà«°S Ée ≈°übCG h ,46,5% áÑ°ùæH á«HÎdG ‘ õéY ∑Éæg .
  �� ���� ����ة ���� 
ع� ������ ������� ������ 
������ ��������� ���ب�� 
����� �� ش�� ���ب� 
���� � ����ت������� 
�� ��ب��� �� �����  ك� ش�
��ت���ة ���ت���� ��� 
ع���� ��������ة ��ت����ة 
�������ة ��ة ����� �� ����� 
�� ��ت���ة �� �� �����ة 
���ت������ة �������� 
 ���� ��� ����  �������
ع�� �� ��ت���ة ���بة 
%6,5��  ��� �� ����� ����ة 
��ت���ة� ��� ���� ��ت��ة�� 
���� ���� �� ���� ��ت��� 
�� ����� ��ت����� � ���ك� 
��بتة ع�� ���� ��ت���� � ��� 
���� �� ��ت��� �� ���� 
��ة ����� ����ة ���� �����ة 
���ت������ة ��� �ت���� 
عتبة 63,5 %، 

إعداد: فاطمة الطويل

 �  ����� �������ة ������ة ��ت���� ��������� ��� ������ ����� ������ ع�� ����ة ������  � ����ب

 ó©H øY º¡à°SGQO Gƒ©HÉàj ⁄ ¢SQóªàdG ø°S πÑb ∫ÉØWC’G øe áFÉŸG ‘ 84 ÉfhQƒc ÖÑ°ùH
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( 30,7)

61,9 53,5
42,7

35,3
 19,4 26

11,4

81,2
 41,9

39,3

19,3 80,7
79,8

41 38,8)
.(

 57,3 81,2
64 89,2

68,3
46,6

89,3

28,2 61,1

100
71,4
88,6

60,5

53,5 73,2
81,2

57,3

45,7

52,7)
( 39,5)  (

 49,9)
 (

25

18,1

7

( 48)

( 16)

28,7

"
"

 ( )

%12,4 من 
الت�م�� ي���عون �ن 
الدراسة في السادس 

ابتدائي و19,3% 
في ال�ال�ة ��داد�� 

و%17,1 في ال�ا��ة 
با���

 212,133 من  
��م�� العال� ال��و� 

يجدون صعوبة في 
ا��ت�ا� ال� ا��داد� 

وال�ا�و��بس�� ��ة 
الع�� في ال���� 

والت��ارا� ال�تتال�ة 
وال��� �اصة لد� ا��ا�
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محمد  تامر 

 ¢SOÉ°ùdÉH   »∏ëŸG óMƒŸG ¿Éëàe’G AÉ¨dEGQGôb äÉ«YGóJ
…OGóYEG áãdÉãdGh   »FGóàHG

  …ƒHÎdG ôé◊Gh ó©H øY º«∏©àdG 

ذ: محمد بادرة
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سفير ا�عالم العربي
في فلسطين

رئيس تحرير جريدة 
الصباح الفلسطينية

 πNóàdGh ÊÉ£«à°S’G ∫ÓàM’G
‹hódG

 « »

)
 (

 « »  « » :
( )

»

 « »  :

 ( )

)
.(

.( )

 ( )

12.736 1442 23 2021 7 Al Ittihad Al Ichtiraki 08
www.alittihad.press.ma www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

 ¥ÉØNEG ,ΩÉghC’Gh ¢†bÉæqàdG ‘
!!Üô¨ŸÉH á°SÉ«°ùdG

عبد ا� راكز 

باريس يوسف لهاللي 

 á«ªæàdGh ádGó©dG ÜõM
 íLQCÉàdGh »Hô¨ŸG

 …ƒYódG ∞bƒŸG ÚH
»æWƒdG ∞bƒŸGh

 سري القدوة
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1 – أعمال قطاعية 
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يبدو أن جائحة 
كوفيد 19 قد 

استطاعت رسم 
معالم القتامة 

التي أرخت بظاللها 
على الجميع، 

باحثين ومؤرخين 
ومؤسسات رسمية 
ومدنية، ومع ذلك 
فقد برزت أصوات 
سعت إلى تحدي 
الجائحة، رافعة 
صوت العطاء 

التاريخي
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ا الحلول املطلوبة فهي بالعربية...  هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أم�
نرجو، إذن، أن تكون هذه «االزدواجية» مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...
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/032/

Constitution d'une 
SARL AU

Aux termes d'un 
acte SSP en date 
du 21/12/2020, il a 
été établi les statuts 
d'une SARL 
Dénomination: Ste 
A L M O U W A T E N 
ALYAWM SARL AU
Objet: - Entrepre-
neur EDITEUR DE 
SON JOURNAL
Siège social: PRO-
PRIETE TIFRIT 
AIT ICHOU CR 
LAANOUSSER, SE-
FROU
Capital social: 
100.000,00 DH, Di-
visé en  1000 parts de 
100dh chacune est 
répartie comme suit:
*   MR ABARHOUS 
LASEN: 1000 PARTS
Durée: 99ans 
La gérance est confiée 
à ABARHOUS LAH-
SEN pour une durée 
illimitée.
La société est vala-
blement engagée 
par la signature du 
gérant 
Dépôt légal: a été 
effectué au greffe du 
tribunal de première 
instance de SEFROU 
le 29/12/2020 sous 
n°3137.

/040/

/037//033/

/038/
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف
بتطوان

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط

ملف التبلي�
عدد: 2809/6604/2020

اعالن
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  ان 
بتطوان  االبتدائية  باملحكمة 
الفصل  ملقتضيات  وتطبيقا 
يعلن  االسرة  مدونة  من   223
بتطوان  االبتدائية  املحكمة  بأن 

اصدرت في امللف الشرعي
عدد 2019/1623/1002

حكم رقم: 621
بتاريخ: 2020/11/9

سعيد  محمد  املدعي  الطرف  ب� 
امبرار عنوانه شارع عبد اهلل ابن 

الزبير رقم 38 تطوان
من جهة

اميرار  ربيعة  عليه:  املدعى 
اعاله  العنوان  بنفس  عنوانها 
بهذه  امللك  وكيل  السيد  بحضور 

املحكمة
هذا منطوقه:

ابتدائيا  علنيا  املحكمة  حكمت 
وبمثابة حضوري 

الطلب  قبول  بعدم  الشكل:  في 
املتعلق بالتقديم وقبول الباقي

على  بالتحجير  املوضوع:  في 
املدعى عليها السيدة ربيعة اميرار 
املزدادة بالحسيمة سنة 1952 مع 
بلوحة  بتعليقه  الحكم  اشهار هذا 
وبنشره  املحكمة  بهذه  االعالنات 
الوطنية وتحميل  الجرائد  باحدى 

املدعى الصائر.
ع.س.ن /028/إ. د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

املحكمة االستئنافية بوجدة
املحكمة االبتدائية ببركان

ملف التبلي�: 2020/6501/1015
ملف عقاري 

عدد2017/1404/257
قرار عدد 512 صادر بتاريخ 

04/10/2018
ملف عقود مخلفة 
2020/1109/876

اشهار حكم بواسطة قيم
طبقا ملقتضيات الفصل 441 من 

قانون املسطرة املدنية
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
انه  ببركان  االبتدائية  باملحكمة 
احمد  االستاذ  طلب  على  بناء 
الذي  وجدة  بهيئة  محامي  جنفي 
تقدم به الى السيد رئيس املحكمة 
االبتدائية ببركان في اطار العقود 
املدعي  عن  فيه  ينوب  املختلف، 
فيه  ويلتمس  بدوري،  ميمون 
القرار  بتبلي�  قضائي  أمر  اصدار 
الصادر   2018/512 عدد  العقاري 
بوجدة  االستئناف  محكمة  عن 
القيم  الى   2018/10/4 بتاريخ 
االبتدائية  باملحكمة  القضائي 
الى  التبلي�  تعذر  بعد  ببركان 
عليهم  املدعى  السادة  املعني� 

السادة
أرملته  وهم:  يحي  عمروس  ورثة 
محمد  وهم:  واوالده  الزاهية، 
وعبد االله وملياء، اسمهم العائلي: 
السلطان  زنقة  عنوانهم  عمروس، 
حي   40 رقم  امحمد  موالي 

الحسني بركان
زنقة  عنوانه:  حاجي،  الدين  نور 

153 حي الحسني بركان
 12 رقم  عنوانه:  وبنته:  بنعمرو 

زنقة 605 حي تيورار بركان
عنوانه  ضرضوري،  الناصر  عبد 
حي   14 رقم  الحسيمة  زنقة 

بنسعيد الصديق بركان
 358 بدوري ميمون، عنوانه زنقة 

حي املقاومة رقم 14 وجدة
عدد:  االمر  على  وبناء 
الصادر   2020/1109/876
بتاريخ   2010/10/21 عن السيد 
بهذه  االبتدائية  املحكمة  رئيس 
قيما  بتعي�  القاضي  املحكمة، 
املدعى  املتغيب�  حق  في  قضائيا 
والنجاز  اعاله  املذكورين  عليهم 

مسطرة القيم.
القرار  تبلي�  على  وبناء 
القيم  الى  أعاله  املذكور  العقاري 
بتاريخ  املحكمة  بهذه  القضائي 
الفصل  على  وبناء   2020/11/02
قانون  من   441 والفصل   148
املسطرة املدنية، يعلن السيد القيم 
االبتدائية  باملحكمة  القضائي 

ببركان نص القرار ا�تي:
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

ان محكمة االستئناف وهي تقضي 
علنيا حضوريا وانتهائيا تقرر:

في الشكل: بقبول االستئناف
الحكم  بالغاء  املوضوع:  في 
املستأنف فيما قضى به من ارجاع 
وازالة  عليه،  كانت  ما  الى  الحالة 
برفض  جديد  من  والحكم  البناء 
فيما  وتأييده  بشأنهما،  الطلب 
وتحميل  االبطال  من  به  قضى 

املستأنف الصائر.
يشعر القيم القضائي بهذه املحكمة 
نهائيا  سيصبح  القرار،  هذا  ان 
ملقتضيات  طبقا  للتنفيذ  وقابال 
املسطرة  قانون  من   441 الفصل 
باجراءات  القيام  بعد  املدنية 
االشهار من تعليق واعالن ونشر، 
ونهاية االجل القانوني املخصص 

لها.
ع.س.ن /036/ إ.د

*************
 STE TIEME GAZ شركة

S.A.R.L
فدان الروضة: اوالد حمو، بن 

عمر، جبارنة، تازة
الرسم املهني: 16140026

التعريف الجبائي: 47319812
السجل التجاري: 5699

التعريف الجبائي املوحد: 
002679124000044

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤر�  عرفي  عقد  بمقتضي 
بتازة   2020 نونبر   24 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة لالشخا� املوقع� على 
املذكور  للشركة  االساسي  القانون 

خصائصها كالتالي
التسمية القانونية للشركة:

STE TIEME GAZ S.A.R.L
املوضوع االجتماعي للشركة

Gaz comprimes 
GAZ COMPRIMES 
,LIQUEFIES OU 
DISSOUS,(MARCHAND)
DE EN GROS
فدان  لشركة:  االجتماعي  املقر 
عمر،  بن  حمو،  اوالد  الروضة، 

جبارنة تازة.
الشركة  مدة  ان  الشركة:  مدة 

محددة في. 99 سنة.
للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
درهم   100.000.00 في  محدد 
كل  قيمة  1000 حصة  الى  مقسم 
على  وتتوزع  درهم   100 منها 

الشكل التالي
عبد اإلله بالي: 300 حصة

نبيل بالي: 300  حصة
الياس بالي 300 حصة

تسيير الشركة: ان الشركة مسيرة 
االله  السيد عبد  ومدارة من طرف 

بالي
بكتابة  تم  القانوني:  االيداع 
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   2020/12/24 بتاريخ 

2020/610
ع.س.ن /035/إ.د

 *************

 STE MASSAMEDNA شركة
S.A.R.L.A.U

 بني فراسن، املركز، تازة
الرسم املهني: 16265109

التعريف الجبائي: 47281899
السجل التجاري: 5691

التعريف الجبائي املوحد: 
002643671000079

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بمقتضي عقد عرفي مؤر� بتاريخ 
27 اكتوبر 2020 بتازة تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
للشخص  الوحيد  الشريك  ذات 
االساسي  القانون  على  املوقع 
خصائصها  املذكور  للشركة 

كالتالي:
التسمية القانونية للشركة:

STE MASSAMEDNA 
S.A.R.L.A.U

املوضوع االجتماعي للشركة:
TRANSFERT D'ARGENT
بني  لشركة:   االجتماعي  املقر 

فراسن، املركز، تازة
الشركة  مدة  ان  الشركة:  مدة 

محددة في. 99 سنة.
للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
100.000.00درهم  في  محدد 
كل  قيمة  حصة   1000 الى  مقسم 
على  وتتوزع  درهم   100 منها 

الشكل التالي:
 1000 بوكرو�:    الرفيع  عبد 

حصة
تسيير الشركة: إن الشركة مسيرة 
عبد   السيد  طرف  من  ومدارة 

الرفيع بوكرو�.
بكتابة  تم  القانوني:  االيداع 
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   2020/12/23 بتاريخ 

2020/604
ع.س.ن /034/إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بمكناس
املحكمة االبتدانية بمكناس

رئيس كتابة الضبط
إشهار حكم ابتدائي

 4  41 الفصل  ملقتضيات  تطبيقا 
يعلن  املدنية  املسطرة  قانون  من 
باملحكمة  الضبط  كتابة  رئيس 
املحكمة  أن  بمكناس  االبتدائية 
أصدرت  بمكناس  االبتدائية 
بقيم  وغيابيا  ابتدائيا  حكما 
في   -2019  772 عدد  تحت 
بتاريخ  امللف856-1201-2017 

.2019/05/28
في  للتأم�  سهام  شركة  ب�: 
الكائن  القانوني  ممثلها  شخص 
شارع   216 االجتماعي  مقرها 

الزرقطوني الدارالبيضاء.
الحميد  عبد  األستاذ  عنها  ينوب 
فاس  بهيئة  محامي  بنمخلوف 
الجاعل محل املخابرة معه بمكتب 
محامي  الشفشاوني  األستاذ 

بهينة مكناس
بصفتها مدعية من جهة

شخص  في  كدارة  شركة  وب�: 
 1 درب   1 رقم  القانوني  ممثلها 
ويسالن  خطار  بالد  األزدهار  حي 

مكناس.
جهة  من  عليها  مدعى  بصفتها 

أخرى
بسم جاللة امللك وطبقا للقانون

العلنية  بجلستها  املحكمة  حكمت 
ابتدانيا وغيابيا بقيم

في الشكل: قبول الدعوى
في املوضوع: على املدعي عليها في 
بأدانها  القانوني  ممثلها  شخص 
لفائدة املدعية في شخص ممثلها 
10825.00درهم  مبل�   القانوني 
من املدة  عن  التأم�  قسط  عن 

01-01-2012 إلى2012-12-31
تاريخ  من  القانونية  الفوائد  مع 

الحكم وتحميلها الصائر وبرفض 
بافي الطلب.

تاريخ  من  أجل شهر  وبمرور  هذا 
يصبح  سوف  الحكم  هذا  تعليق 

غير قابل ألي طعن.
ع.س.ن /045/إ.د

*************
اململك��ة املغربي���ة
وزارة ال��داخل�ي��ة

عمالة إقليم شيش��اوة
دائ�رة  مج��اط

قيادة  امزوضة الزاوية النحلية 
جم��اعة امزوضة

إعالن  عن  طلب  ع�روض  
مفت��وح   

رق���م: 2021/02
في يوم 2021/01/29 على الساعة 
في  سيتم  صباحا  عشرة  الحادية 
مكتب رئيس جماعة امزوضة فتح 
العروض  بطلب  املتعلقة  االظرفة 
خزان  بناء  ألجل:  أثمان  بعروض 
وتجهيزه  بئر  وتعميق  للماء 
بدوار ايت احساين وانجاز شبكة 
وبناء  افنسا  بدوار  املاء  لتوزيع 
التوريت   بدوار  "اوكو�"  ساقية 

ايت للهار بجماعة امزوضة.
-  يمك�ن سحب ملف طلب العروض  
لجم��اعة  التقن�ي   القسم  من 
تحميله  كدالك  ويمك�ن  ام�زوض�ة 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
  www.marchéspublics.gov.ma
في  مح��دد  املؤقت  الضم��ان   -
(خمس  دره�م  مبل� 25.000،00 

وعشرون ألف دره��م).
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
مبل�  في  املشروع  صاحب  طرف 
(أربعمائة  دره�م    416.850,00
وثمانمائة   ألف  عشرة  وستة 

وخمسون دره��م). 
من  كل  يك��ون  أن  ويجب   -
مطابق  امللف��ات  وتقديم  محت�وى 
و31   و29   27 امل��واد  ملقتضي�ات 
 2-12-349 رق��م   املرس��وم  من 
األولى  جمادى   8 ف�ي  الص��ادر 
املتعلق  (20مارس2013)   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافس�:

بطريقة  عروضهم  إيداع  *  إما 
الكترونية وذلك عن طريق بوابات 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

مقاب�ل   أظرفت��هم   إيداع   إم��ا   *
الضب�ط   بمكت��ب   وص��ل 

بالجم��اع�ة .
طري��ق  عن  إرس��اله��ا  إم��ا    *
بإفادة  املضم��ون  البري��د 

باست���الم إلى املكت��ب املذكور.
* إم��ا تسليمها  مباش���رة  لرئي��س 
لجن��ة طلب  الع��روض عند بداي��ة 

الجلس��ة وقبل  فتح  االظرف��ة.  
الواج��ب  املثبت��ة  الوث��ائق  إن   -
في  املق��ررة  تلك  ه�ي  بها  اإلدالء 

املادة 4 من نضام االستشارة. 
ع.س.ن /046/إ.د

*************
ال�م�م�ل�ك�ة ال�م�غ�رب�ي�ة

وزارة ال�داخ�ل�ي�ة
عمالة إقليم خنيفرة

الكتابة العامة
م.�/ق.م.�

إع���الن ع�ن استشارة معمارية
رقم 2021/01/إ.م.�.ت.ق

على  فبراير2021   01 يوم  ف��ي 
سيتم  صباحا،  العاشرة  الساعة 
إقليم  عامل  السيد  م�كاتب  ف�ي 
املهندس�  أظرف�ة  ف�ت�ح  خنيفرة 
باالستشارة  املتعلقة  املعماري� 
املعمارية ألج�ل: الدراسة املعمارية 
بمركز  داخلية  بناء  أشغال  وتتبع 

البرج - إقليم خنيفرة .
االستشارة  م�ل�ف  س�ح�ب  ي�م�ك�ن 
الصفقات  بمصلحة  املعمارية 
كذلك  ويمكن  خنيفرة.  لعمالة 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

صفقات الدولة:
  www.marchéspublics.gov.ma
اإلجمالية  امليزانية  تحدد 
املتعلقة  ل�شغال  املتوقعة 
باملشروع في مبل� خمسة مالي� 
ألفا  وخمس�  وثالثة  ومائت� 
درهما  وست�  وسبعة  وثمانمائة 
دون  (5.253.867,00درهم) 

احتساب الرسوم.
ي�ج�ب أن ي�ك�ون ك�ل م�ن مح�ت�وى 
م�ل�ف�ات  وإيداع  وت�ق�دي�م 
إجراءات  امل�ت�ناف�س�� ورقمنة 
العمومية  الصفقات  تفويت 
ال�م�واد  ل�م�ق�ت�ض�ي�ات  م�طاب�قا 
100، 101، 102، 148، 149 و150 
 2.12.349 رقم  ال�م�رس�وم  م�ن 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
املتعلق  (20مارس2013)   1434
ومرسوم  العمومية،  بالصفقات 
وزير االقتصاد واملالية رقم 20-14 
 1435 القعدة  ذو   08 في  الصادر 

(04شتنبر2014).
وقد تقرر القيام بزيارة إلى املوقع 
املوعد   .2021 يناير   18 يوم 
الساعة  على  خنيفرة  عمالة  بمقر 

العاشرة صباحا 
وي�م�ك�ن لل�مهندس� املعماري� :

م�ق�اب�ل  أظ�رف�ت�ه�م،  إي�داع  إم�ا   -
وص�ل بمكتب الضبط لهده العمالة

- إم�ا إرس�ال�ه�ا ع�ن ط�ري�ق ال�بري�د 
ال�م�ض�م�ون ب�إف�ادة باالستالم إلى 

ال�م�ك�ت�ب ال�م�ذك�ور.
م�ب�اش�رة  ت�س�ل�ي�م�ه�ا  إم�ا   -
املباراة  لجنة  م�ك�ت�ب  ل�رئ�ي�س 
ع�ن�د ب�داي�ة ال�ج�ل�س�ة وق�ب�ل ف�ت�ح 

األظرفة.
- إما إرسالها إلكتروني�ا عبر بوابة 

الصفقات العمومية. 
ال�واج�ب  ال�م�ث�ب�ت�ة  ال�وث�ائ�ق  إن 
املنصو�  ت�ل�ك  ه�ي  ب�ه�ا  اإلدالء 

نظام  من   05 ال�مادة  ف�ي  عليها 
االستشارة املعماري.

ع.س.ن /048/إ.د
*************

ال�م�م�ل�ك�ة ال�م�غ�رب�ي�ة
وزارة ال�داخ�ل�ي�ة

عمالة إقليم خنيفرة
الكتابة العامة
م.�/ق.م.� 

إع���الن ع�ن استشارة معمارية
رقم: 2021/02/إ.م.�.ت.ق

على  فبراير2021   03 يوم  ف��ي 
سيتم  صباحا،  العاشرة  الساعة 
إقليم  عامل  السيد  م�كاتب  ف�ي 
املهندس�  أظرف�ة  ف�ت�ح  خنيفرة 
باالستشارة  املتعلقة  املعماري� 
املعمارية ألج�ل: الدراسة املعمارية 
املركز  تأهيل  أشغال  وتتبع 
(م.�.ق.)  القروي  الصحي 

تيغزى - إقليم خنيفرة .
االستشارة  م�ل�ف  س�ح�ب  ي�م�ك�ن 
الصفقات  بمصلحة  املعمارية 
كذلك  ويمكن  خنيفرة.  لعمالة 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

صفقات الدولة:
  www.marchéspublics.gov.ma
تحدد امليزانية اإلجمالية املتوقعة 
في  باملشروع  املتعلقة  ل�شغال 
ألف  وخمس�  سبعمائة  مبل� 
دون  درهم)   750.000,00) درهم 

احتساب الرسوم.
م�ن  ك�ل  ي�ك�ون  أن  ي�ج�ب 
وإيداع  وت�ق�دي�م  مح�ت�وى 
امل�ت�ناف�س�� ورقمنة  م�ل�ف�ات 
الصفقات  تفويت  إجراءات 
ل�م�ق�ت�ض�ي�ات  م�طاب�قا  العمومية 
 ،148  ،102  ،101  ،100 ال�م�واد 
رقم  ال�م�رس�وم  م�ن  و150   149
2.12.349 الصادر في 08 جمادى 
(20مارس2013)  1434 األولى 
العمومية،  بالصفقات  املتعلق 
واملالية  االقتصاد  وزير  ومرسوم 
ذو   08 في  الصادر   20-14 رقم 

القعدة 1435 (04شتنبر2014).
وقد تقرر القيام بزيارة إلى املوقع 
املوعد   .2021 يناير   19 يوم 
الساعة  على  خنيفرة  عمالة  بمقر 

العاشرة صباحا 
وي�م�ك�ن لل�مهندس� املعماري�:

م�ق�اب�ل  أظ�رف�ت�ه�م،  إي�داع  إم�ا   -
لهده  الضبط  بمكتب  وص�ل 

العمالة.
- إم�ا إرس�ال�ه�ا ع�ن ط�ري�ق ال�بري�د 
ال�م�ض�م�ون ب�إف�ادة باالستالم إلى 

ال�م�ك�ت�ب ال�م�ذك�ور.
م�ب�اش�رة  ت�س�ل�ي�م�ه�ا  إم�ا   -
املباراة  لجنة  م�ك�ت�ب  ل�رئ�ي�س 
ع�ن�د ب�داي�ة ال�ج�ل�س�ة وق�ب�ل ف�ت�ح 

األظرفة.
- إما إرسالها إلكتروني�ا عبر بوابة 

الصفقات العمومية. 
ال�واج�ب  ال�م�ث�ب�ت�ة  ال�وث�ائ�ق  إن 
املنصو�  ت�ل�ك  ه�ي  ب�ه�ا  اإلدالء 
نظام  من   05 ال�مادة  ف�ي  عليها 

االستشارة املعماري.
ع.س.ن /049/إ.د

*************
ال�م�م�ل�ك�ة ال�م�غ�رب�ي�ة

وزارة ال�داخ�ل�ي�ة
عمالة إقليم خنيفرة

الكتابة العامة
م.�/ق.م.�

إع���الن ع�ن استشارة معمارية
رقم: 2021/03/إ.م.�.ت.ق

على   2021 فبراير   03 يوم  ف��ي 
صباحا،  عشر  الحادية  الساعة 
عامل  السيد  م�كاتب  ف�ي  سيتم 
أظرف�ة  ف�ت�ح  خنيفرة  إقليم 
املتعلقة  املعماري�  املهندس� 
ألج�ل:  املعمارية  باالستشارة 
أشغال  وتتبع  املعمارية  الدراسة 
تأهيل املركز الصحي القروي كاف 

النسور - إقليم خنيفرة.
االستشارة  م�ل�ف  س�ح�ب  ي�م�ك�ن 
الصفقات  بمصلحة  املعمارية 
كذلك  ويمكن  خنيفرة.  لعمالة 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

صفقات الدولة:
  www.marchéspublics.gov.ma
تحدد امليزانية اإلجمالية املتوقعة 
في  باملشروع  املتعلقة  ل�شغال 
وأربعة  وثالثمائة  مليون  مبل� 
وأربعمائة  ألفا  وخمس� 
درهما  وعشرين  وثمانية 
دون  (1.354.428,00درهم) 
احتساب الرسوم. ي�ج�ب أن ي�ك�ون 
ك�ل م�ن مح�ت�وى وت�ق�دي�م وإيداع 
امل�ت�ناف�س�� ورقمنة  م�ل�ف�ات 
الصفقات  تفويت  إجراءات 
ل�م�ق�ت�ض�ي�ات  م�طاب�قا  العمومية 
 ،148  ،102  ،101  ،100 ال�م�واد 
رقم  ال�م�رس�وم  م�ن  و150   149
2.12.349 الصادر في 08 جمادى 
(20مارس2013)  1434 األولى 
العمومية،  بالصفقات  املتعلق 
واملالية  االقتصاد  وزير  ومرسوم 
ذو   08 في  الصادر   20-14 رقم 

القعدة 1435 (04شتنبر2014).
وقد تقرر القيام بزيارة إلى املوقع 
املوعد   .2021 يناير   19 يوم 
الساعة  على  خنيفرة  عمالة  بمقر 

العاشرة صباحا 
وي�م�ك�ن لل�مهندس� املعماري�:

م�ق�اب�ل  أظ�رف�ت�ه�م،  إي�داع  إم�ا   -
وص�ل بمكتب الضبط لهده العمالة

- إم�ا إرس�ال�ه�ا ع�ن ط�ري�ق ال�بري�د 
ال�م�ض�م�ون ب�إف�ادة باالستالم إلى 

ال�م�ك�ت�ب ال�م�ذك�ور،
م�ب�اش�رة  ت�س�ل�ي�م�ه�ا  إم�ا   -
املباراة  لجنة  م�ك�ت�ب  ل�رئ�ي�س 
ع�ن�د ب�داي�ة ال�ج�ل�س�ة وق�ب�ل ف�ت�ح 

األظرفة.
- إما إرسالها إلكتروني�ا عبر بوابة 

الصفقات العمومية. 
ال�واج�ب  ال�م�ث�ب�ت�ة  ال�وث�ائ�ق  إن 

املنصو�  ت�ل�ك  ه�ي  ب�ه�ا  اإلدالء 
نظام  ال�مادة05من  ف�ي  عليها 

االستشارة املعماري.
ع.س.ن /050/إ.د

*************
ال�م�م�ل�ك�ة ال�م�غ�رب�ي�ة

وزارة ال�داخ�ل�ي�ة
عمالة إقليم خنيفرة

الكتابة العامة
م.�/ق.م.�

إع���الن ع�ن استشارة معمارية
رقم: 2021/04/إ.م.�.ت.ق

على   2021 فبراير   03 يوم  ف��ي 
زواال، سيتم  الثانية عشر  الساعة 
إقليم  عامل  السيد  م�كاتب  ف�ي 
املهندس�  أظرف�ة  ف�ت�ح  خنيفرة 
باالستشارة  املتعلقة  املعماري� 
املعمارية ألج�ل: الدراسة املعمارية 
املركز  توسيع  أشغال  وتتبع 
إقليم   - سعدلي  آيت  الصحي 

خنيفرة .
االستشارة  م�ل�ف  س�ح�ب  ي�م�ك�ن 
الصفقات  بمصلحة  املعمارية 
كذلك  ويمكن  خنيفرة.  لعمالة 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

صفقات الدولة:
  www.marchéspublics.gov.ma
تحدد امليزانية اإلجمالية املتوقعة 
في  باملشروع  املتعلقة  ل�شغال 
وثالث�  وثالثة  ثالثمائة  مبل� 
وثالث�  وأربعة  وثالثمائة  ألفا 
دون  (333.334,00درهم)  درهما 

احتساب الرسوم
م�ن  ك�ل  ي�ك�ون  أن  ي�ج�ب 
وإيداع  وت�ق�دي�م  مح�ت�وى 
امل�ت�ناف�س�� ورقمنة  م�ل�ف�ات 
الصفقات  تفويت  إجراءات 
ل�م�ق�ت�ض�ي�ات  م�طاب�قا  العمومية 
 ،148  ،102  ،101  ،100 ال�م�واد 
رقم  ال�م�رس�وم  م�ن  و150   149
2.12.349 الصادر في 08 جمادى 
(20مارس2013)  1434 األولى 
العمومية،  بالصفقات  املتعلق 
واملالية  االقتصاد  وزير  ومرسوم 
ذو   08 في  الصادر   20-14 رقم 

القعدة 1435 (04شتنبر2014).
وقد تقرر القيام بزيارة إلى املوقع 
املوعد   .2021 يناير   20 يوم 
الساعة  على  خنيفرة  عمالة  بمقر 

العاشرة صباحا.
وي�م�ك�ن لل�مهندس� املعماري�:

م�ق�اب�ل  أظ�رف�ت�ه�م،  إي�داع  إم�ا   -
وص�ل بمكتب الضبط لهده العمالة.
- إم�ا إرس�ال�ه�ا ع�ن ط�ري�ق ال�بري�د 
ال�م�ض�م�ون ب�إف�ادة باالستالم إلى 

ال�م�ك�ت�ب ال�م�ذك�ور.
م�ب�اش�رة  ت�س�ل�ي�م�ه�ا  إم�ا   -
املباراة  لجنة  م�ك�ت�ب  ل�رئ�ي�س 
ع�ن�د ب�داي�ة ال�ج�ل�س�ة وق�ب�ل ف�ت�ح 

األظرفة.
- إما إرسالها إلكتروني�ا عبر بوابة 

الصفقات العمومية. 
ال�واج�ب  ال�م�ث�ب�ت�ة  ال�وث�ائ�ق  إن 
املنصو�  ت�ل�ك  ه�ي  ب�ه�ا  اإلدالء 
نظام  من   05 ال�مادة  ف�ي  عليها 

االستشارة املعماري.
ع.س.ن /051/إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف التجارية

بفاس
املحكمة التجارية بوجدة

ملف القيم
 رقم: 2017/09

ملف التبلي� رقم:
2017/50 

تاريخ تعليق االعالن:  
2017/1/24

تبلي� حكم غيابي بقيم في اطار 
الفصل 441 من ق.م.م

من  املرفوعة  الدعوى  على  بناء 
لوجدة  الشعبي  البنك  طرف 
مقره  الكائن  مديره  شخص  في 
االجتماعي بشارع محمد الدرفوفي 
االستاذ  عنه  ينوب  34 وجدة  رقم 
نور الدين قاليجي املحامي بهيئة 

وجدة
ضد: السيدة مكاحلي اسية

رقم  منكو�  بني  بزنقة  عنوانها 
34 حي الداخلة بركان او

boulevard general whalis 
278 be 1030 Bruxelles Bel-
gique
مليلي  السايح  السيد  يعلن 
بصفته قيما قضائيا لدى املحكمة 

التجارية بوجدة انه صدر حكم
عن هذه املحكمة عدد: 15/949

بتاريخ: 2015/10/29
رقم:  التجاري  امللف  في 

8201/2014/883
بما يلي: حكمت املحكمة بجلستها 

العلنية ابتدائيا وغيابيا بقيم
في الشكل: 

بقبول الدعوى
عليها  املدعى  باداء  املوضوع  في 
مكاحلي اسية لفائدة املدعي البنك 
الشعبي لوجدة في شخص ممثلها 
58.889,60درهم،  مبل�  القانوني 
بنسبة  االتفاقية  الفوائد  مع 

.5,67%
تاريخ  من  ابتداء  سنويا 
التنفيذ  يوم  الى   2014/02/22
مدة  وتحديد  الصائر  وتحميلها 
االدنى  الحد  في  البدني  االكراه 

ورفض باقي الطلبات.
اليوم  في  الحكم  صدر  وبهذا 
وبناء  أعاله  والسنة  والشهر 
بتاريخ:  للقيم  القرار  تبلي�  على 

2017/01/13
الطعن  اجل  ان  يعلن  القيم  ان 
اإلعالن  تعليق  بعد  اال  يسري  ال 
يوما   30 لذلك  املعدة  باللوحة 

وإشهاره.
ع.س.ن /053/إ.د

SOCIETE GENE-
RATION SERVICE 

AGRI  SARL
TACHEROUTE 
ZAIDA MIDELT

Capital social:
100.000.00 dh

CONSTITUTION 
D'UNE S.A.R.L

Selon un acte sous 
seing  privé daté le 05 
Mars 2020, à ZAIDA , 
il à  été établi  le statut 
d'une société à res-
ponsabilité limité a 
associée unique dont 
les caractéristiques 
sont les suivants: 
* Raison social:
Société  GENERA-
TION SERVICE 
AGRI  SARL
* Forme  juridique: 
Société à responsabi-
lité limité 
*  Objet: CONSEIL ET 
FORMATION AGRI-
COLE , ENTRE-
PRENEUR DE TRA-
VAUX DIVERS OU 
C O N S T R U C T I O N 
ET NEGOCIANT
* Siege social:  HAY 
TACHAROUTE ZAI-
DA  MIDELT  
* Durée: 99 années à 
compter du jour de 
son immatriculation 
au registre du com-
merce 
* Capital social:
100.000.00 dhs divisés 
en 1000 parts social de 
100 dhs chacune
* Gérance: la société 
est gérée et adminis-
trée par   BOUTZAI-
ZAT YOUSSEF  en sa 
qualité du gérant et 
associée.
Le dépôt légal à été 
effectué au greffé du 
tribunal de première 
instance de MIDELT  
le 15/10/2020  sous 
n°168            
La société est inscrit 
au registre sous nu-
méro Analytique 2495

ع.س.ن/041/ا.د
*************

SOCIETE
SOCHAMED
SARL -  AU

BOULEVARD 
PRINCE HERITIER 

FOUK SAGUIA
ITZER MIDELT
Capital social :
100.000.00 dh

CONSTITUTION 
D'UNE S.A.R.L-AU

Selon un acte sous 
seing  privé daté le 
06 Octobre 2020, à 
ITZER , il à été établi  
le statut d'une société 
à responsabilité limité 
a associée unique dont 
les caractéristiques 
sont les suivants: 
* Raison social : So-
ciété  SOCHAMED   
SARL - AU
* Forme  juridique: 
Société à responsabi-
lité limité a associée 
unique
*  Objet: Espace de 
paiement, marchand 
de produits phytosa-
nitaires et négociant 
* Siege social: BOU-
LEVARD PRINCE 
HERITIER FOUK 
SAGUIA ITZER  MI-
DELT
* Durée: 99 années à 
compter du jour de 
son immatriculation 
au registre du com-
merce 
* Capital social: 
100.000.00 dhs divisés 

en 1000 parts social de 
100 dhs chacune
* Gérance: la société 
est gérée et admi-
nistrée par CHABBI 
MOHAMMED en sa 
qualité du gérant et 
associée.
Le dépôt légal à été 
effectué au greffé du 
tribunal de première 
instance de MIDELT 
le 27/11/2020  sous n° 
197
La société est inscrit 
au registre sous nu-
méro Analytique 2539

ع.س.ن/042/ا.د
*************

Constitution d'une 
SARL AU

Aux termes d'un 
acte SSP en date du 
30/11/2020, il a été 
établi les statuts d?une 
SARL 
D é n o m i n a t i o n : 
Ste ELAMRANY-
C O N S T R U C T I O N 
SARL AU Objet:
-TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION
-TRAVAUX ROU-
TIERS
- TRANSPORT
-AMENAGEMENT 
D'ESPACE VERT
- TRAVAUX DIVERS 
ET NEGOCE
Siège social : N08 EL 
BOUNE VILLE NOU-
VELLE, SEFROU
Capital social: 
100.000,00 DH, Di-
visé en 1000 parts de 
100dh chacune est 
répartie comme suit: 
M R  E L A M R A N Y 
ABDELKRIM: 1000 
PARTS
Durée: 99ans 
La gérance est confiée 
à ELAMRANY AB-
DELKRIM pour une 
durée illimitée.
La société est valable-
ment engagée par la 
signature du gérant 
Dépôt légal : a été 
effectué au greffe du 
tribunal de première 
instance de SEFROU 
le 07/12/2020 sous 
n°3101.

ع.س.ن/043/ا.د
*************

Société à responsabi-
lité limitée : Change-

ment de gérant
STE FUT FIVE

Société à responsabi-
lité limitée:

Au capital de 
100.000.00
DIRHAMS

Siège Social: Rue 
Regrada, Résidence 
La Corniche, Imm.2, 
RDC n°1, Bourgogne 
20000, Casablanca 
R.C:N°369373;
Aux termes d’une dé-
libération en date du 
24 Aout 2020, l’assem-
blée genérale genérale 
extraordinaire a
nommé Radouane 
TARIQUI, demeurant 
au 39 Rue Maurice 
Utrillo 33700 Mer-
gnac 33000 France,
Gérant de la société 
pour une durée illi-
mitée, en remplaçant 
Sabry ELMEKKI SA-
MIR.
Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du 
tribunal de Casablan-
ca en date du 1 Sep-
tembre 2020 sous
le numéro 18751.
Pour avis, le gérant

ع.س.ن/044/ا.د ع.س.ن /047/ إد
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