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   2016/01
تسٍٍُ ووضع سٍبج ولبئً ِن أجً بنبء وإعبصة تأهًٍ اٌسىق األسبىعً 

إلٍٍُ سطبث- ٌىٍسز بجّبعت وٍسز 
NIZAOUI2016/09/01562.200,00100شهزٌن%

   2016/02
تسٍٍُ ووضع األعّضة و ِصببٍخ اإلنبرة اٌعّىٍِت وجٍّع ِستٍشِبتهب و 

إلٍٍُ سطبث– ِعضاتهب بجّبعت وٍسز 
ALLIANCE CEI2016/09/01423.420,00100شهزٌن%

   2017/02

تعضًٌ تصٍُّ اٌىتٍت اٌّصبصق عٍٍه، إنجبس اٌضراسبث اٌّعّبرٌت ووثبئك 

 C وبٍىن Aبٍىن – اٌتنفٍذ وتتبع أشغبي بنبء اٌّذالث اٌتجبرٌت اٌجّبعٍت 

إلٍٍُ سطبث- بتجشئت اإلسالص بّزوش وٍسز بجّبعت وٍسز

LOUDGHIRI 

RACHAD

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2017/07/03219.331,00100%

   2017/03
اٌضراست اٌّعّبرٌت وتتبع أشغبي تأهًٍ عٍن وٍسز وفضبء ِىي اٌىزِت 

إلٍٍُ سطبث- بجّبعت وٍسز

ZEMRAG EL 

HASSANIA

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2017/06/08250.000,0035%

   2017/04

 31 واٌشنمت رلُ PL1اٌضراست اٌّعّبرٌت وتتبع أشغبي تهٍئت اٌسبدت 

إلٍٍُ - واٌّسبدبث اٌّذٍطت ببٌّزوش اٌتجبري بّزوش وٍسز، جّبعت وٍسز

سطبث

LOUDGHIRI 

RACHAD

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2018/07/1059.966,0095%

   2017/05
: اٌضراست اٌّعّبرٌت ِن أجً بنبء وإعبصة تأهًٍ اٌسىق األسبىعً ٌىٍسز 

إلٍٍُ سطبث- اٌتهٍئت اٌشبرجٍت واألشغبي اٌتىٍٍٍّت بجّبعت وٍسز

LOUDGHIRI 

RACHAD

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2017/11/03299.552,00100%

   2017/08
إنجبس اٌضراسبث اٌتمنٍت وتتبع أشغبي بنبء وإعبصة تأهًٍ اٌسىق األسبىعً 

إلٍٍُ سطبث- اٌتهٍئت اٌشبرجٍت واألشغبي اٌتىٍٍٍّت، بجّبعت وٍسز: ٌىٍسز 

AYMEN 

CONSEIL

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2017/11/02588.000,00100%

   2017/08
إنجبس اٌضراسبث اٌتمنٍت وتتبع أشغبي تأهًٍ عٍن وٍسز وفضبء ِىي اٌىزِت 

إلٍٍُ سطبث-  بجّبعت وٍسز

AYMEN 

CONSEIL

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2017/11/02720.000,0035%

   2017/10
 31 واٌشنمت رلُ PL1إنجبس اٌضراسبث اٌتمنٍت وتتبع أشغبي تهٍئت اٌسبدت 

إلٍٍُ سطبث-  واٌّسبدبث اٌّذٍطت ببٌّزوش اٌتجبري بجّبعت وٍسز

AYMEN 

CONSEIL

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2018/08/01199.200,0095%
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   2017/11
إنجبس اٌضراسبث اٌتمنٍت وتتبع تسٍٍُ ووضع وتزوٍب تجهٍشاث اٌّجشرة 

إلٍٍُ سطبث- اٌجّبعٍت بجّبعت وٍسز

AYMEN 

CONSEIL

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2018/06/01234.000,0090%

   2017/12
اٌتهٍئت اٌشبرجٍت : أشغبي بنبء وإعبصة تأهًٍ اٌسىق األسبىعً ٌىٍسز 

إلٍٍُ سطبث- بجّبعت وٍسز

Groupement 

SLTG-ECBT
%2018/01/306.107.298,00100ستت أشهز

   2017/13
األشغبي اٌتىٍٍٍّت : أشغبي بنبء وإعبصة تأهًٍ اٌسىق األسبىعً ٌىٍسز

إلٍٍُ سطبث- بجّبعت وٍسز

Groupement 

SLTG-ECBT
%2019/01/071.168.494,00100ستت أشهز

   2017/14
إلٍٍُ - أشغبي تهٍئت وتأهًٍ عٍن وٍسز وفضبء ِىي اٌىزِت بجّبعت وٍسز

سطبث

Groupement 

SLTG-ECBT
%2018/06/042.204.574,00100سّست أشهز

   2017/15
إتّبَ اٌصفمت رلُ : إلٍٍُ سطبث - أشغبي تهٍئت اٌّسبٌه بجّبعت وٍسز

01/06/2017 تبعبً ٌمزار اٌفسز اٌّؤرر فً 14/2015

Groupement 

SLTG-ECBT
%2018/07/033.300.276,00100ستت أشهز

   2017/16
 بتجشئت اإلسالص Aبٍىن – أشغبي بنبء اٌّذالث اٌتجبرٌت اٌجّبعٍت 

إلٍٍُ سطبث- بّزوش وٍسز بجّبعت وٍسز

Groupement 

SLTG-ECBT
%2018/09/182.372.922,00100ثّبنٍت أشهز

   2017/17
 بتجشئت اإلسالص Cبٍىن – أشغبي بنبء اٌّذالث اٌتجبرٌت اٌجّبعٍت 

إلٍٍُ سطبث- بّزوش وٍسز بجّبعت وٍسز

Groupement 

SLTG-ECBT

إثنب عشز 
شهزاً

2018/09/183.180.420,72100%

   2018/01
إلٍٍُ سطبث تبعبً ٌمزار فسز - تتبع أشغبي تهٍئت اٌّسبٌه بجّبعت وٍسز

16/2014اٌصفمت رلُ 

groupement 

Aymen conseil- 

Lixus

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2018/07/03216.000,00100%

   2020/03
– إنجبس، تسٍٍُ ووضع ِصببٍخ اإلنبرة اٌعّىٍِت واٌشّسٍت بجّبعت وٍسز 

إلٍٍُ سطبث

ALI AIT EL 

HADJ
%2020/10/02454.920,00100شهزٌن

   2020/05
إلٍٍُ - اٌضراست اٌّعّبرٌت وتتبع أشغبي تىسٍع وإصالح ِمز جّبعت وٍسز

سطبث
SARA BAOUI

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2020/12/11145.082,500%

   2020/06

إنجبس اٌضراسبث اٌّعّبرٌت ووثبئك اٌتنفٍذ وتتبع أشغبي بنبء اٌّذالث 

بتجشئت اإلسالص بّزوش وٍسز  - J وبٍىن Bبٍىن - اٌتجبرٌت اٌجّبعٍت 

إلٍٍُ سطبث- بجّبعت وٍسز

LOUDGHIRI 

RACHAD

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2021/02/25172.910,0010%

   2020/07
واٌفضبءاث اٌّذٍطت ببٌّزوش   31 واٌشنمت رلُ PL1أشغبي تهٍئت اٌسبدت 

إلٍٍُ سطبث- اٌتجبري بجّبعت وٍسز

ALI AIT EL 

HADJ
%2020/10/123.100.100,0095سّست أشهز
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   2020/08

 Dبٍىن - اٌضراست اٌّعّبرٌت وتتبع أشغبي بنبء اٌّذالث اٌتجبرٌت اٌجّبعٍت 

إلٍٍُ - بتجشئت اإلسالص بّزوش وٍسز بجّبعت وٍسز  - F وبٍىن Eوبٍىن 

سطبث

LOUDGHIRI 

RACHAD

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2021/02/25179.760,000%

   2020/09

 Gبٍىن - اٌضراست اٌّعّبرٌت وتتبع أشغبي بنبء اٌّذالث اٌتجبرٌت اٌجّبعٍت 

إلٍٍُ - بتجشئت اإلسالص بّزوش وٍسز بجّبعت وٍسز  - I وبٍىن Hوبٍىن 

سطبث

LOUDGHIRI 

RACHAD

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
2021/02/25163.520,000%

   2020/10
إنجبس أشغبي، تسٍٍُ، وضع وتزوٍب تجهٍشاث اٌّجشرة اٌجّبعٍت وِذً 

بجّبعت وٍسز إلٍٍُ سطبث-  1اٌّزدٍت - بٍع األسّبن 

ALI AIT EL 

HADJ
%2020/09/285.071.200,0080سّست أشهز

   2020/11
إتّبَ - أشغبي بنبء سشانبث ِبئٍت ِجهشة بجّبعت وٍسز إلٍٍُ سطبث

األشغبي واٌتجهٍشاث

AFRICAN 

SMART 

TECHNOLOGY

%2021/06/17461.703,60100شهزٌن

%2021/05/18338.591,6450شهزٌنEDMإلٍٍُ سطبث- أشغبي وهزبت ِن اٌفئت األوٌى ٌٍىىانٍن اٌتببعت ٌجّبعت وٍسز 2020/13   

   2021/01
إلٍٍُ - إنجبس أشغبي وهزبت اٌسىق األسبىعً ٌىٍسز اٌتببع ٌجّبعت وٍسز

سطبث

ALI AIT EL 

HADJ
%975.750,000/شهزٌن

   2021/04
إنجبس اٌضراسبث اٌتمنٍت وتتبع أشغبي تهٍئت دً ببَ بّزوش وٍسز جّبعت 

إلٍٍُ سطبث- وٍسز
CINTRAV

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
/708.000,000%

   2021/05
 اٌىبئنت بتجشئت اإلسالص EV6 و EV5أشغبي تهٍئت اٌّنبطك اٌشضزاء 

إلٍٍُ سطبث- بجّبعت وٍسز

AFRICAN 

SMART 

TECHNOLOGY

%2.924.280,000/سّست أشهز

   2021/06
إلٍٍُ - اٌضراست اٌّعّبرٌت وتتبع أشغبي تىسٍع وإصالح ِمز جّبعت وٍسز

سطبث

LOUDGHIRI 

RACHAD

رهٍنت بّضة 

ببألشغبي
/168.000,000%
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