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خ املؽاس إليه أعاله ورلك على العاعت الثالثت معاء بشئاظت ت العادة عمش ػيالن العيذ افخخحذ الجلعتبملش العصبت عبر جلىيت الفيذًى بالخاٍس . عبذاللطيف العافيت ،محمذ مىصىس الصبيحي و كصاب هىسالذًً : وعضٍى

 

. الخامعت معاءو سفعذ الجلعت على العاعت 

 

 

 

 

 
 

 

خ01محضش سكم  02/11/2021: بخاٍس  

ــــــخ بذاًتها  ظببـــــــــــــها جاٍس
مـــذة العلىبت 

 والؼشامت املاليت
ـــــــــم  الفٍش

س الشخــصت    

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

 هأط العشػ

28/11/2021 
مىع فشصت ظاهحت 

 للدسجيل
  هافزةمباساة

اجحاد طلبت 

(اظخىدًاهطيغ)  
KB187823  حمضة هشو اجلخيك العىامت / (اظخىدًاهطيغ)اجحاد طلبت  هباس  

29/11/2021 ً  K588941 هجىم البىػاص  هافزةمباساة لحصىله على اهذاٍس
محمذ ًاظين 

م  هٍش
هامبىسغ طىجت/ هجىم البىػاص  هباس  
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ت العادة خ املؽاس إليه أعاله ورلك على العاعت الثالثت معاء بشئاظت العيذ عمش ػيالن  وعضٍى  .عبذ اللطيف العافيت ،محمذ مىصىس الصبيحي و كصاب هىسالذًً: افخخحذ الجلعت بملش العصبت عبر جلىيت الفيذًى بالخاٍس

الخامعت والىصف معاء و سفعذ الجلعت على العاعت 

 

 

 

 

 

خ02محضش سكم  29/12/2021: بخاٍس  

ــــــخ بذاًتها  ظببـــــــــــــها جاٍس
مـــذة العلىبت والؼشامت 

 املاليت
ـــــــــم  الفٍش

س الشخــصت    

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

 اللعم املمخاص

 ظب الحىم 20/12/2021
اث03  03+ هافزة  مباٍس

اث مىكىفت الخىفيذ  مباٍس
ًاظين الجشاي  KB61185 اجلخيك العىامت طىجت اجلخيك العىامت طىجت/ معخلبل مشجيل  مذسب  

26/12/2021 ً فيصل البرواوي  R356393 املؼشب الحعيمي  هافزةمباساة للحصىله على اهذاٍس املؼشب الحعيمي/ اظىد جطىان  هباس  

حمال ابشاهيمي  L661943 باًش باب الىىادس  هافزةمباساة مىع فشصت ظاهحت للدسجيل 27/12/2021 طلبت جطىان/ باًش باب الىىادس  هباس  

 اللعم الثالث

20/12/2021 ً اظامت الؼبز  LB257931 الىجم اللصشي   هافزةمباساة للحصىله على اهذاٍس الىجم اللصشي / اجحاد اسجً وصان  هباس  

 ظب الحىم 26/12/2021
اث03  03+ هافزة  مباٍس

اث مىكىفت الخىفيذ  مباٍس
 مىلىدًت وصان

GM13936

6 
محمذ صادي 

م 

 مذسب
مىلىدًت وصان/ اوملبي املضيم   

حعً البلالي  L621309 ؼباب الاصهش جطىان  هافزةمباساة احخجاج عىيف على الحىم 27/12/2021 اجحاد اسجً وصان/ ؼباب الاصهش جطىان  ممشض  
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ت العادة خ املؽاس إليه أعاله ورلك على العاعت الثالثت معاء بشئاظت العيذ عمش ػيالن  وعضٍى  .عبذ اللطيف العافيت ،محمذ مىصىس الصبيحي و كصاب هىسالذًً: افخخحذ الجلعت بملش العصبت عبر جلىيت الفيذًى بالخاٍس

 

 .الخامعت معاءو سفعذ الجلعت على العاعت 

 

 

 

 

 

 

خ03محضش سكم  06/01/2022: بخاٍس  

ــــــخ بذاًتها  ظببـــــــــــــها جاٍس
مـــذة العلىبت والؼشامت 

 املاليت
ـــــــــم  الفٍش

س الشخــصت    

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

 اللعم املمخاص

محمذ بىحياحي  VM16192 اجحاد طىجت  هافزةمباساة جذخل باللىة الضائذة 02/01/2022  هباس
اضيت / اجحاد طىجت  اللصبت الٍش

 جطىان

احمذ ؼلىس  L617378 وعيم جطىان  هافزةمباساة مىع فشصت ظاهحت للدسجيل 03/01/2022 فخت امضوسن / وعيم جطىان  هباس  

02/01/2022 

سمي كاسوسة بالظخىيت داخل 

م  اللاعت مً طشف معير الفٍش

 املحلي

الؽباب اللصشي / املؼشب الحعيمي  هباس ماسط 3كاعت  ........... املؼشب الحعيمي اهذاس  

 اللعم الثالث

عماد بىذومت  182896 مىلىدًت وصان  هافزةمباساة احخجاج عىيف على الحىم 03/01/2022 مىلىدًت وصان/ لؤلؤة الؽاون  هباس  
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ت العادة خ املؽاس إليه أعاله ورلك على العاعت الثالثت معاء بشئاظت العيذ عمش ػيالن  وعضٍى  عبذ اللطيف العافيت ،محمذ مىصىس الصبيحي و كصاب هىسالذًً : افخخحذ الجلعت بملش العصبت عبر جلىيت الفيذًى بالخاٍس

 .الخامعت والىصف معاءو سفعذ الجلعت على العاعت 

 

خ04محضش سكم  12/01/2022: بخاٍس  

ــــــخ بذاًتها ـــــــــم مـــذة العلىبت والؼشامت املاليت ظببـــــــــــــها جاٍس  الفٍش
س الشخــصت    

 أوالبطاكت
ــــم واليعب  املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــ

 اللعم املمخاص

09/01/2022  
اض ي اججاه الحىم  ظلىن الٍس

 والخصم
اث04 اضيت املضيم  هباس اًمً الشحالي 149731 ابىاء املذًىت اللصشي   هافزة مباٍس ابىاء املذًىت اللصشي / اللذسة الٍش  

09/01/2022  ً اجحاد هىهذٌعت الفىيذق/ الؽباب اللصشي  هباس عبذاملىعم املعادي 150703 الؽباب اللصشي   هافزةمباساة للحصىله على اهذاٍس  

 اللعم الثالث

09/01/2022 لؤلؤة الؽاون /  اوملبي املضيم  معير عبذالىاصش مخؽاوي 182896 لؤلؤة الؽاون   هافزةمباساة احخجاج عىيف على الحىم   

09/01/2022  ظب الحىم 
اث02  02+ هافزة  مباٍس

اث مىكىفت الخىفيذ  مباٍس
ؼباب امل اصمىسن/ سحاء الببىػاص  هباس اؼشف بللاًذ R364461 ؼباب امل اصمىسن  

09/01/2022 ؼباب امل اصمىسن/ سحاء الببىػاص  هباس طاسق الىفشاس ي R355952 ؼباب امل اصمىسن  هافزجانظيخان  ضشب الحىم   

09/01/2022  محاولت ضشب الحىم 
 اؼهش 6+  هافزة  اؼهش6

 مىكىفت الخىفيذ
ؼباب امل اصمىسن/ سحاء الببىػاص  هباس محمذ الىلفاض ي R373934 ؼباب امل اصمىسن  

ؼباب امل اصمىسن  ............... ؼباب امالصمىسن دسهم  500ػشامت  جىعير معذاث اللاعت 09/01/2022 ؼباب امل اصمىسن/ سحاء الببىػاص  هباس  

09/01/2022 اض ي جطىان/ مىلىدًت وصان  هباس حالل الخميس ي 188487 مىلىدًت وصان  هافزةمباساة احخجاج عىيف على الحىم  الهذف الٍش  


