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. بىكػيج  وغبذاللادس- اخشيبؾ غبذ الصمذ: افخخحذ الجلعت بملش الػصبت بالخاسيخ املؽاس إليه أغاله ورلً غلى العاغت الخامعت والىصف معاءبشئاظت العيذ غبذاللطيف صهىدوبحضىسألاغضاءالعادة

  معاءالعادظت والىصفو سفػذ الجلعت غلى 

 

2021-10-14 : بخاسيخ01محضش سكم   

 ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
مـــذة الػلىبت والغشامت 

 املاليت
 الفشيـــــــــم

س الشخــصت    

 أوالبطاكت
ــــم واليعب  املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــ

 هأط الػشػ

02-10-2021 محمذ الػؽاب الىبير  K531236 فخح طىجت مباساة هافزة احخجاج غىيف   فخح طىجت/ الىادي الغىذوسي  مذسب  

ب مغشب  طىجت .إ .ط مباساة هافزة جىعير فشصت ظاهحت للدسجيل 02-10-2021 KB 233987  غادٌ البىخاسي الىادي الطىجي/ ب مغشب  طىجت .إ .ط هباس  

03-10-2021  ٌ  ظب اللىم املعاغذ الاو
مباسجان + مباسجان هافزجان 

 مىكىفت  الخىفيذ
هبيل غىالي  DN430600 ؼباب طىجت ؼباب طىجت/ ؼباب غلم طىجت  هباس  

 ظب الخصم 03-10-2021
مباساة + مباسجان هافزجان 

 مىكىفت  الخىفيذ
ًىظف حمان  KB 124590 ظبىسجيىغ اسيج طىجت ظبىسجيىغ اسيج طىجت/  سحاء بني ميادة  هباس  

11-10-2021 حمضة بىمفضل  K541657 اطلغ طىجت مباساة هافزة  احخجاج غىيف غلى اللىم  نهضت طىجت/ اطلغ طىجت  هباس  

وفاق العاحل  مباساة هافزة لللصىله غلى اهزاسيً 10-10-2021 LA124461  سؼيذ اللشاق وفاق العاحل/ وفاء الػشائؾ  هباس  

سحاء طىجت  مباساة هافزة لللصىله غلى اهزاسيً 11-10-2021 K593748  حفيظ الػمشي سحاء طىجت/  ؼباب املذًىت  هباس   



                                                                                              

 

 

. وغبذاللادسبىكػيج - غبذ الصمذ اخشيبؾ : افخخحذ الجلعت بملش الػصبت بالخاسيخ املؽاس إليه أغاله ورلً غلى العاغت الخامعت والىصف معاءبشئاظت العيذ غبذاللطيف صهىدوبحضىسألاغضاءالعادة

  معاءالعادظت والىصفو سفػذ الجلعت غلى 

 

 

2021-10-21: بخاسيخ02محضش سكم   

 الفشيـــــــــم مـــذة الػلىبت والغشامت املاليت ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
س الشخــصت    

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

 اللعم املمخاص 
18-10-2021 اسيًرلللصىله غلى ان  ؼباب الذغاليين/ ؼباب غلم طىجت  هباس احمذ بىىػ KA71326 ؼباب الذغاليين مباساة هافزة   

20-10-2021  ظب اللىم 
مباسياث 3 - هافزةمباسياث3

 مىكىفت الخىفيذ
 باب جاصة. ط.ف/ سحاء بني ميادة  مذسب غبذالشحيم الىسدي CD181376 باب جاصة. ط.ف

17-10-2021 اسيًرلللصىله غلى ان   طلبت جطىان/ الػشائؾ . ف هباس صهشيا هىيت LA183631 الػشائؾ. ف مباساة هافزة 

17-10-2021 اسيًرلللصىله غلى ان   طلبت جطىان/ الػشائؾ . ف هباس غبذالخالم غبى 166413 طلبت جطىان مباساة هافزة 

 حىهشة معىاهت/ ؼباب املضيم  هباس اًمً غضوص LG47856 ؼباب املضيم مباساة هافزة اظخػماٌ كىة صائذة 18-10-2021

 واط الػشػ

18-10-2021 اسيًرلللصىله غلى ان  هادي الغىذوسي/ ظبىسجيىغ طىجت  هباس هىسالذًً البىسيس ي GM223148 هادي الغىذوسي مباساة هافزة   

 الفئاث الصغشي 
20-10-2021 اسيًرلللصىله غلى ان  حعييت طىجت/ وفاق طىجت  فخيان صالال اللشاسي  CC015 حعييت طىجت مباساة هافزة   

20-10-2021 اسيًرلللصىله غلى ان  حىهشة معىاهت/ اجحاد طىجت  فخيان محمذ افطاط 183851 حىهشة معىاهت مباساة هافزة   

20-10-2021 فخح طىجت / طلبت طىجت  فخيان غثمان كشمىػ 168888 طلبت طىجت مباساة هافزة جىعير فشصت ظاهحت للدسجيل   

20-10-2021  ظب اللىم 
مباسياث 2 - هافزةمباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
ؼباب الػىامت/ الىادي الطىجي  فخيان بذس الذًً الليس ي CC006 ؼباب الػىامت  



 

 

 

. وغبذاللادسبىكػيج - غبذ الصمذ اخشيبؾ : افخخحذ الجلعت بملش الػصبت بالخاسيخ املؽاس إليه أغاله ورلً غلى العاغت الخامعت والىصف معاءبشئاظت العيذ غبذاللطيف صهىدوبحضىسألاغضاءالعادة

 

  معاءالعادظت والىصفو سفػذ الجلعت غلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-10-28: بخاسيخ03محضش سكم   

 الفشيـــــــــم مـــذة الػلىبت والغشامت املاليت ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
س الشخــصت    

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

 اللعم املمخاص 

24-10-2021 اسيًرلللصىله غلى ان  سحاء بني ميادة/  حىهشة معىاهت  هباس محمذ افلير K563161 حىهشة معىاهت مباساة هافزة   

24-10-2021  ظب اللىم 
مباسياث 2 - هافزةمباسياث2

 مىكىفت الخىفيذ
 الشحاء اللصشي / طلبتطىجت ة  هباس غادٌ امللياوي LB182371 الشحاء اللصشي 

25-10-2021  الؽباب الاصيلي/  طلبت جطىان  هباس طاسق غبذ الهادي L629463 طلبت جطىان مباساة هافزة جىعير فشصت ظاهحت للدسجيل 



 

 

 

 .وغبذاللادسبىكػيج - غبذ الصمذ اخشيبؾ : افخخحذ الجلعت بملش الػصبت بالخاسيخ املؽاس إليه أغاله ورلً غلى العاغت الخامعت والىصف معاءبشئاظت العيذ غبذاللطيف صهىدوبحضىسألاغضاءالعادة

 و سفػذ الجلعت غلى العادظت والىصف معاء

 

 

 

 

 

 

 

2021-11-04: بخاسيخ04محضش سكم   

 الفشيـــــــــم مـــذة الػلىبت والغشامت املاليت ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
س الشخــصت    

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

اللعم املمخاص  

01/11/2021 ب مغشب طىجت.ا.ط مباساة هافزة احخجاج غىيف غلى اللىم   K419563  خالذ بىطاهش ب مغشب طىجت.ا.ط/ وفاق العاحل  مذسب  

 ظب اللىم 31/10/2021
مباسياث 3-مباسياث هافزة 3

 مىكىفت الخىفيذ
سحاء مىال باهى  K412278  غبذاللادس بىكػيج حىهشة معىاهت / سحاء مىال باهى  معير

01/11/2021 طلبت طىجت  مباساة هافزة لللصىله غلى اهزاسيً  غثمان اللىجشي  167897 طلبت طىجت / ط الػشائؾ .ف هباس

31/10/2021  ظب اللىم 
مباسياث 3-مباسياث هافزة 3

 مىكىفت الخىفيذ
نهضت باب بشد  L382891  هشيم اليىظفي نهضت باب بشد / امل الفىيذق  مذسب

31/10/2021 طلبت جطىان  مباساة هافزة لللصىله غلى اهزاسيً  اهىاس الػباس ي  166554 طلبت جطىان / ؼباب امضوسن  هباس

01/11/2021 ط باب جاصة .ف مباساة هافزة لللصىله غلى اهزاسيً  LC362641  صهشياء اللاظمي ط باب جاصة .ف/ الشحاء اللصشي  هباس

اللعم الثالث 

31/10/2021 اجحاد هخامت  مباساة هافزة لللصىله غلى اهزاسيً  RC35052  الياط الػطالحي اجحاد هخامت / الىادي اللعيمي  هباس



 

 

 

. وغبذاللادسبىكػيج - غبذ الصمذ اخشيبؾ : افخخحذ الجلعت بملش الػصبت بالخاسيخ املؽاس إليه أغاله ورلً غلى العاغت الخامعت والىصف معاءبشئاظت العيذ غبذاللطيف صهىدوبحضىسألاغضاءالعادة

2021-11-11: بخاسيخ05محضش سكم   

 الفشيـــــــــم مـــذة الػلىبت والغشامت املاليت ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
س الشخــصت    

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

اللعم املمخاص  

طلبتطىجت  مباساة هافزة جىعير فشصت ظاهحت للدسجيل 07-11-2021 محمذ الػضوصي  182489 الؽباب الاصيلي / طلبتطىجت  هباس

07-11-2021 طلبتطىجت  مباساة هافزة احخجاج غىيف غلى اللىم  غبذاللطيف حمام  50644 الؽباب الاصيلي / طلبتطىجت  مذسب

09-11-2021 سحاء مىال باهى  مباساة هافزة لللصىله غلى اهزاسيً  محمذ اظيذاه  139556 سحاء مىال باهى / سحاء بني ميادة  هباس

 ضشب الخصم  09/11/2021
مباساة 1+  مباسجان  هافزجان2

 مىكىفت الخىفيذ
سحاء بني ميادة  اظامت البياسي  166610 سحاء مىال باهى / سحاء بني ميادة  هباس

 ضشب الخصم  10/11/2021
مباساة 1+  مباسجان  هافزجان2

 مىكىفت الخىفيذ
ًىظف طىىت  141808 حىهشة معىاهت الشحاء اللصشي  / حىهشة معىاهت هباس

الشحاء اللصشي  مباساة هافزة جىعير فشصت ظاهحت للدسجيل 10-11-2021 صهشياء الىشبت  183889 الشحاء اللصشي  / حىهشة معىاهت هباس

اللعم الثالث 

08-11-2021 ؼباب طىجت    مباساة هافزة لللصىله غلى اهزاسيً  KB 174697  غمش اللذاد املصىسي هالٌ ظيذي ادسيغ / ؼباب طىجت   هباس

08-11-2021 هالٌ ظيذي ادسيغ  مباساة هافزة جذخل غىيف  KB 166608  حمضة بىهىس هالٌ ظيذي ادسيغ / ؼباب طىجت   هباس

08-11-2021 حعام الػمشي  K535131 هادي هشوها مباساة هافزة لللصىله غلى اهزاسيً  هادي هشوها / امل ساط لىطا  هباس



 

. معاءالعادظت والىصفو سفػذ الجلعت غلى   

 

محمذ الذغىغي  LB232669 ظىق الطلبت.ج مباساة هافزة لللصىله غلى اهزاسيً 08-11-2021 ظىق الطلبت .ج/ املغشب الخطىاوي ب  هباس

بىظلهام فىيخح  LB148131 ظىق الطلبت.ج مباساة هافزة احخجاج غىيف غلى اللىم 08-11-2021 ظىق الطلبت .ج/ املغشب الخطىاوي ب  هباس

 ظب اللىم 08/11/2021
مباسياث 2-مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
اجحاد الباسيى  ظػيذ الىافي  177556 ؼباب اصال / اجحاد الباسيى  هباس

08-11-2021 ؼباب الاصهش   مباساة هافزة احخجاج غىيف غلى اللىم  L482341  صهشياء الىهشاوي الىادي الطىجي / ؼباب الاصهش   معير

اللعم الشابؼ 

اجحاد الػىامت  مباساة هافزة لللصىله غلى اهزاسيً 08-11-2021 FE848296 اجحاد الػىامت / الذفاع الشياض ي  هباس غبذالشحيم الػطاس

اجلخيً طىجت  مباساة هافزة لللصىله غلى اهزاسيً 08-11-2021 KB 182080  محمذ الدعىلي اجلخيً طىجت /  هادي ؼشاكت  هباس

07-11-2021  ظب اللىم 
مباسياث 3-مباسياث هافزة 3

 مىكىفت الخىفيذ
محمذ الػذان  LC25552 ظبىسجيىغ الؽاون  حبل دسظت .ج/ ظبىسجيىغ الؽاون  مذسب


