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 إعالن
 عن بيع منقوالت بالمزاد العلني

 478/2017 - 1101/2020) : فمل(

***** 
 الدارالبيضاء-الطابق الرابع  36شارع باريس رقم  -ةقضائي ةمفوض -كوثر زهران السيدة

 و

 الدارالبيضاء -شارع المطي بن زياد حي السدري "D"  عمارة 36رقم  -مفوض قضائي- محمد الطالب السيد

 و

 الدار البيضاء–السيد عنور زكرياء عون التبليغ والتنفيذ للخزينة بقباضة الراشيدي  
***** 

الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه  الراشديينهى إلى علم العموم، أنه بناًء على طلب السيد قابض اإلدارة الجبائية 

، سيقع، إبتداءاً من الساعة العاشرة الراشديشارع  6بالمديرية اإلقليمية لضرائب المقاوالت الكبرى بالدار البيضاء 

 SOCIETE M'DINA "صباحا، بيع منقوالت بالمزاد العلني لفائدة قباضة اإلدارة الجبائية في مواجهة شركة "نقل المدينة

BUS " و الكائن مقرها 155111" ، المسجلة بالسجل التحليلي تحت رقم "1151111ات التعريف الضريبي رقم "ذ "

لفائدة قباضة اإلدارة يشمل هذا البيع، بيع منقوالت محجوزة   شارع بئر إنزران الدار البيضاء. و 355اإلجتماعي ب 

 :  خ التاليةيوفق التوارغير قابلة للسير و الجوالن  ( Ferraille )عبارة عن حافالت متالشيةالجبائية الراشدي 

 تاري    خ البيع إسم المركز العنوان عدد الحافالت

 حافلة(138) 
الشق الحي الحسني طريق  عمالة عين

 .أزمور دار بوعزة الدار البيضاء
 DEPOTمركز راحة "

RAHA" 
26/02/2020 

 حافلة(58) 
إنزران دائرة المعارييف الدار  شارع بئر

 .البيضاء
 DEPOTمركز المعارييف  "

MAARIF" 
27/02/2020 

 حافلة(164) 
الحزام الكبير دائرة الصخور  شارع

 .السوداء الدار البيضاء
 DEPOT BENمركز بن مسيك "

M'SIK" 
03/03/2020 

 حافلة(66) 
الرباط القديمة دائرة البرنوصي  طريق

 .الدار البيضاء
 DEPOTمركز البرنوصي "

BERNOUSSI" 
04/03/2020 

 .المحمدية زنقة سوس حافلة(11) 
 DEPOTمركز المحمدية "

MOHAMMEDIA" 
05/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و نلفت إنتباه المتزايدين إلى أن األداء يكون حاالً نقداً أو بواسطة شيك مضمون األداء و أن عملية النقل و الوضع تكون 

كما أن أبواب المراكز ستضل مفتوحة في وجه المتزايدين داخل  .مع إلزامية نقلها في أقرب وقت على عاتق المشتري

 .أوقات العمل قصد األطالع على المنقوالت المحجوزة
     و األستاذ محمد طالب   (06.66.76.88.22)و للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال باإلستاذة كوثر زهران

مفوض قضائي بالمحكمة   بالدار البيضاء و األستاذمفوضين قضائيين لدى المحكمة اإلبتدائية (06.61.75.19.35)

الدار –عون التبليغ والتنفيذ للخزينة بقباضة الراشيدي    (06.14.00.47.60)السيد عنور زكرياء االبتدائية المحمدية

 البيضاء

***** 
 : ءإمضا

 قضائي ةمفوض -كوثر زهران السيدة
 مفوض قضائي- محمد الطالب السيد

 عون التبليغ والتنفيذ للخزينةالسيد عنور زكرياء 


