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 . و العيذجتي لببن اليىظسف و ظميت البذسر  عبذ الصمذاخشيبؾ العحى العيذبدحىس  و اللطيف صهىد بشئاظت العيذ عبذ معاءالشابعت افتتدت الجلعت بملش العصبت بالتاسيخ املؽاس إليه أعاله ورلك على العاعت 

09/12/2022 بتاسيخ 09  مدحش سكم  

 السشيـــــــــم ظببـــــــــــــها مـــذة العلىبت والغشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــصت    كمس

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة السئت الاظــــــم والنعب

 اللعم املمتاص

05/12/2022  مباساة نافزة 
جىعتر فشصت ظاندت 

 للتسجيل
ؼباب الذسادب/ سجاء الحعيمت  هباس مشواي الطىيل 027198M91 ؼباب الذسادب  

05/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
ؼباب الذسادب/ سجاء الحعيمت  هباس أؼشف بن جاوث 027200M74 ؼباب الذسادب ظب الحىم  

05/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
ؼباب الذسادب/ سجاء الحعيمت  هباس منتر هميلت 033508M93 ؼباب الذسادب ظب الحىم  

05/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
الؽباب الاصيلي/ أمل السنيذق  اداسر  مصطسى أسواص LF18166 أمل السنيذق مداولت ضشب الخصم  

05/12/2022 الؽباب الاصيلي/ أمل السنيذق  هباس وائل الادسيس ي 032572M02 الؽباب الاصيلي الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة   

06/12/2022 جىهشة العشائؾ/ طلبت جطىاي  هباس عبذ الشصاق بشيك LB218251 جىهشة العشائؾ الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة   

 اللعم  ول 

30/10/2022  مباساة نافزة 
جىعتر فشصت ظاندت 

 للتسجيل
 سجاء البىغاص/ النادر الحعيمف  هباس ظهيل الغضيىر  K371636 النادر الحعيمف

30/10/2022  سجاء البىغاص/ النادر الحعيمف  هباس الحعن أوساخىا R374527 النادر الحعيمف الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

21/11/2022  النجم الشياض ي الطنجي/ ظبىسجينغ طنجت  هباس عمش الؽتىوف K451770 النجم الشياض ي الطنجي اختجاج عنيف مباساة نافزة 

21/11/2022  
مباسياث مىكىفت 3+مباسياث نافزة3

 التنسيز
 النجم الشياض ي الطنجي/ ظبىسجينغ طنجت  مذسب يىنغ سميؾ K505024 النجم الشياض ي الطنجي ظب الحىم

05/12/2022  ظبىسجينغ أسيج طنجت/ أطلغ طنجت  مذسب ياظتي بىصيذ KB51981 أطلغ طنجت اختجاج عنيف مباساة نافزة 



05/12/2022  
مباسياث مىكىفت 3+مباسياث نافزة3

 التنسيز
 أطلغ مشجيل/ املذ  صسق  مذسب صهشياء ببزهشر  LE14742 أطلغ مشجيل اتهام الحىم بالتدبز

05/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 أطلغ مشجيل/ املذ  صسق  هباس مدعن بنعياد LE28258 أطلغ مشجيل ظب الحىم

05/12/2022 مباسياث نافزة4   أطلغ مشجيل/ املذ  صسق  هباس اظامت خشوػ LE32933 أطلغ مشجيل مداولت ضشب الحىم 

05/12/2022 مباسياث نافزة4   أطلغ مشجيل/ املذ  صسق  هباس أمجاد بن جلىي  LE36258 أطلغ مشجيل مداولت ضشب الحىم 

05/12/2022 مباسياث نافزة4   أطلغ مشجيل/ املذ  صسق  هباس إلياط اللشيؽا LE35814 أطلغ مشجيل البصم على الحىم 

05/12/2022  مباساة نافزة 
جىعتر فشصت ظاندت 

 للتسجيل
 ؼباب طنجت/ املديط الاصيلي  هباس ابشاهيم الىاصيذ KA71389 املديط الاصيلي

05/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 ؼباب طنجت/ املديط الاصيلي  هباس عمش ؼاون KA73727 املديط الاصيلي ظب الحىم

05/12/2022  
مباسياث مىكىفت 3+مباسياث نافزة3

 التنسيز
 ؼباب طنجت/ املديط الاصيلي  مذسب خعام ساجي KA47050 املديط الاصيلي ظب الخصم

05/12/2022  ؼباب ظيذر ادسيغ/ وفاق العىامشة  هباس أنىاس العشوس ي LB251697 وفاق العىامشة الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

05/12/2022  نهحت السنيذق/ ؼباب مغىغت  هباس أناط نسيل LF55152 نهحت السنيذق الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

05/12/2022  وفاق العاخل/ ظبىسجينغ أسيج طنجت  هباس أظامت اليمالحي KB214131 ظبىسجينغ أسيج طنجت جذخل عنيف مباساة نافزة 

05/12/2022   مباسياث نافزة4 
ظب الحىم و اعتراض ظبيله 

 بعذ نهايت املباساة
ابن بطىطت.ج  K582632 ابن بطىطت.ج/ النصش الشياض ي  هباس صهشياء مىس ن 

05/12/2022  اوملبيك وادر الو/ نادر بىهيذاسي  هباس نىفل البىىسر RB15550 نادر بىهيذاسي  الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

08/12/2022  أطلغ طنجت/ نجىم طنجت  هباس يدحن جىدر العؽترر  K577477 نجىم طنجت اختجاج عنيف مباساة نافزة 

 اللعم الثانف

28/11/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 اجساق الباسيى/ نهحت املحيم  هباس هانف الغيبت L666362 نهحت املحيم ظب الحىم

28/11/2022  مباساة نافزة 
جىعتر فشصت ظاندت 

 للتسجيل
 اجساق الباسيى/ نهحت املحيم  هباس مدمذ صابشر  L663281 اجساق الباسيى

28/11/2022  
مباساة مىكىفت +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 اجساق الباسيى/ نهحت املحيم  هباس صهتر الؽبان L625769 اجساق الباسيى ظب الخصم

28/11/2022  
مباسياث مىكىفت 3+مباسياث نافزة3

 التنسيز
 اجساق الباسيى/ نهحت املحيم  مذسب أخمذ الىهابف L459233 اجساق الباسيى ظب الحىم

28/11/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 نهحت بئر الؽساء/ نادر اؼشاكت  هباس عبذ هللا أبذاح KB211759 نهحت بئر الؽساء ظب الحىم املعاعذ

05/12/2022  ميناء مشينا/ مىلىديت طنجت  هباس عبذ الصمذ جشيتى GK121664 ميناء مشينا اختجاج عنيف مباساة نافزة 



 

 

 

 

ء معاالعاعت الخامعت والنصفو سفعت الجلعت على   

 

 

 

05/12/2022  ميناء مشينا/ مىلىديت طنجت  مذسب مدمذ بىظلهام K177750 ميناء مشينا اختجاج عنيف مباساة نافزة 

05/12/2022  مباساة نافزة 
جىعتر فشصت ظاندت 

 للتسجيل
 ؼباب العىامشة/ ؼباب العىامت  هباس أيىب جتاب LB221029 ؼباب العىامشة

05/12/2022  
مباساة مىكىفت +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 سهاي العانيت/ أمل بذسوين  هباس معاد أصلى K557040 سهاي العانيت ظب الخصم

05/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 سجاء طنجت/ نجاح الضيناث  هباس خمضة طالل KB196937 نجاح الضيناث ظب الحىم

05/12/2022  نجم السنيذق/ اجساق الباسيى  هباس خعن العلمانف L631373 اجساق الباسيى ظلىن مؽتي مباساة نافزة 

05/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 اجداد هتامت/ اجداد ببي بىعياػ  هباس مدمذ بىمعلىف RX5819 اجداد ببي بىعياػ ضشب الخصم

05/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 اجداد هتامت/ اجداد ببي بىعياػ  هباس خعام التغذويبي RX7532 اجداد ببي بىعياػ ظب الحىم

05/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 اجداد هتامت/ اجداد ببي بىعياػ  هباس خعام أمهاوػ RC54523 اجداد هتامت ظب الحىم


