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- عبذ الصمذ اخشيبؾ : افخخدت الجلعت بملش العصبت بالخاسيخ املؽاس إليه أعاله ورلك على العاعت الخامعت والىصف معاءبشئاظت العيذ عبذاللطيف صكىدوبدضىسألاعضاءالعادة

. وعبذاللادسبىكعيج 

2021-12-30: بخاسيخ12مدضش سكم   

 الفشيـــــــــم مـــذة العلىبت والغشامت املاليت ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
س الشخــصت    

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

اللعم املمخاص 

حىهشة العشائؾ  مباساة هافزة للحصىله على اهزاسيً 27-12-2021 اوغ هاجي  185904 ب مغشب طىجت .ا.ط/ حىهشة العشائؾ  كباس

اجداد امضوسن  مباساة هافزة للحصىله على اهزاسيً 26-12-2021 مدمذ الهاوي  186022 اجداد امضوسن / سحاء بني مكادة  كباس

سحاء الحعيمت  مباساة هافزة اخخجاج عىيف على الحكم 20/12/2021 علي حجاج  52593 ؼباب بىذًبان / سحاء الحعيمت  معير

20/12/2021 
سكت في املباساة سغم علىبت ااملؾ

 الخىكيف
حىهشة معىاهت   مباسياث هافزة  4+ مباساة هافزة  ًىظف طىكت  141808 طلبت جطىان / حىهشة معىاهت  كباس

حىهشة معىاهت   مباسياث هافزة  4 حسجيل العب مىكىف 20/12/2021 الؽشقي اليذسة  ........... طلبت جطىان / حىهشة معىاهت  معير

حىهشة معىاهت   دسهم500غشامت  ...................... ...................... حىهشة معىاهت  .............. طلبت جطىان / حىهشة معىاهت  الىادي

اللعم الثالث 

19-12-2021  دفع الحكم  
 اؼهش مىكىفت 6+اؼهش هافزة 6

 الخىفيذ
امل امضوسن  RB17809  سفيم البلىطي فخذ الشواض ي / امل امضوسن  كباس

19-12-2021 امل امضوسن   هافزجان ظيخان 2 ضشب الحكم   RB20614  هؽام املشابط فخذ الشواض ي / امل امضوسن  كباس

18-12-2021  ظب الحكم  
 مباسياث 2+  مباسياث هافزة 2

 مىكىفت الخىفيذ
ؼباب جاسحيعت  R342599  اهىاس الفاطمي  ؼباب جاسحيعت/ مىلىدًت جطىان  كباس

20-12-2021 جىفيم بىعلي  RC45842 دهذوه اظاكً مباساة هافزة للحصىله على اهزاسيً  ؼباب ميرادوس / دهذوه اظاكً  كباس

 ضشب الخصم 20-12-2021
 مباساة مىكىفت 1+مباسياث هافزة 2

 الخىفيذ
خميذ املىدن  RC25501 دهذوه اظاكً ؼباب ميرادوس / دهذوه اظاكً  كباس



. ء معاالعادظت والىصفو سفعت الجلعت على   

 
 

 
 

 
 

 ضشب الخصم 20-12-2021
 مباساة مىكىفت 1+مباسياث هافزة 2

 الخىفيذ
صابش بىعلي  R361378 ؼباب ميرادوس  ؼباب ميرادوس / دهذوه اظاكً  كباس

20-12-2021 بالل مفخاح  186280 ؼباب العاهيت مباساة هافزة للحصىله على اهزاسيً  ؼباب العاهيت / امل ساط لىطا  كباس

 ضشب الخصم 19-12-2021
 مباساة مىكىفت 1+مباسياث هافزة 2

 الخىفيذ
خعً جضكىاث  RX3072 اجداد بىعياػ خعييت جاسحيعت / اجداد بىعياػ  كباس

بالل املجذوبي  K503785 سهان العاهيت مباساة هافزة للحصىله على اهزاسيً 26-12-2021 سحاء العشائؾ / سهان العاهيت  كباس

26-12-2021 عبذهللا اللبت  K338716 سهان العاهيت مباساة هافزة اخخجاج عىيف على الحكم  سحاء العشائؾ / سهان العاهيت  مذسب

26-12-2021 مدمذ الذغىغي  KB232669 ظىق الطلبت.ج مباساة هافزة للحصىله على اهزاسيً  ظىق الطلبت .ج/ هادي املعخلبل  كباس

27-12-2021 مدمذ العيذووي  KB195682 هجىم طىجت مباساة هافزة للحصىله على اهزاسيً  هجىم طىجت  / اهلي العىامت معير

27-12-2021 هالل ظيذي ادسيغ  مباساة هافزة اخخجاج عىيف على الحكم  KB136300  مدمذ الجياللي جذغين كخامت .ج/ هالل ظيذي ادسيغ  كباس

27-12-2021 فخذ طىجت  مباساة هافزة للحصىله على اهزاسيً  اًىب بيخاوث  173083 فخذ طىجت / خعييت طىجت  كباس

26-12-2021  ظب الحكم  
 مباسياث 3+  مباسياث هافزة 3

 مىكىفت الخىفيذ
فخذ طىجت  K531236 فخذ طىجت / خعييت طىجت  معير مدمذ العؽاب

27-12-2021 ظبىسجيىغ اسيج / وفاق العىامشة  كباس اظامت الععشي  KB177801 ظبىسجيىغ اسيج مباساة هافزة للحصىله على اهزاسيً 

27-12-2021 هادي الغىذوسي / اجدادالباسيى  كباس اًمً اضبيب 157548 اجدادالباسيى مباساة هافزة للحصىله على اهزاسيً 

اللعم الشابع 

20-12-2021  ضشب الخصم 
 مباساة مىكىفت 1+مباسياث هافزة 2

 الخىفيذ
سضا الذنهاجي  LB203024 اهذلغ اللصشي  املىاس الشياض ي / اهذلغ اللصشي  كباس

 ضشب الخصم 20-12-2021
 مباساة مىكىفت 1+مباسياث هافزة 2

 الخىفيذ
املىاس الشياض ي  سضا بً الجيذي  180901 املىاس الشياض ي / اهذلغ اللصشي  كباس

 ظب الخصم 20-12-2021
 مباساة مىكىفت 1+مباسياث هافزة 2

 الخىفيذ
جمىدة جطىان  L618461  ًاظين اكؽاس هجم الفىيذق / جمىدة جطىان  كباس

 ظب الخصم 20-12-2021
 مباساة مىكىفت 1+مباسياث هافزة 2

 الخىفيذ
هجم الفىيذق  LF27989  ظفيان عفاقي هجم الفىيذق / جمىدة جطىان  كباس


