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 . و السيذجتي لببن اليىسسف و سميت البذسر  عبذ الصمذاخشيبش العحى السيذبححىس  و اللطيف صهىد بشئاست السيذ عبذ مساءالشابعت افتتحت الجلست بملش العصبت بالتاسيخ املشاس إليه أعاله ورلك على الساعت 

15/12/2022 بتاسيخ 10  مححش سكم  

 السشيـــــــــم سببـــــــــــــها مـــذة العلىبت والغشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــصت    كمس

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة السئت الاســــــم والنسب

 الشباي

06/12/2022  مباساة نافزة 
جكستر فشصت سانحت 

 للتسجيل
 اجلتيك مشالوة/ سابطت طنجت  شباي نسيم الىسديغي KB274200 سابطت طنجت

06/12/2022  شباب علم طنجت/ وداد طنجت  شباي أششف سامف LF60651 شباب علم طنجت الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

06/12/2022  هالل طنجت/ نجىم طنجت  شباي سعيذ امللذم CC02 نجىم طنجت سلىن مشتي مباساة نافزة 

 الستياي

05/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 املناس الشياض ي/ ابن بطىطت .ج فتياي حمضة حشاي 185273 املناس الشياض ي ضشب الخصم

05/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
ابن بطىطت.ج ضشب الخصم  C21 املناس الشياض ي/ ابن بطىطت .ج فتياي عبذ الشفيع امسيكت 

05/12/2022  شباب املذينت/ هىهب طنجت  فتياي محمذ صغتر CC01 شباب املذينت الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

08/12/2022 مباسياث نافزة6  اجحاد طنجت / طلبت طنجت  اداسر  دليل اغبالى 035974M86 طلبت طنجت السب و التهجم على الحكم 

09/12/2022  
مباسة مىكىفت +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 ابن بطىطت أ.ج/ هالل سيذر ادسيس  فتياي محمذ سض ن بلكىشيت CC01 هالل سيذر ادسيس سب الخصم

 الصغاس

06/12/2022  مباساة نافزة 
جكستر فشصت سانحت 

 للتسجيل
 أجاهس املحيم/ أمل السنيذق  صغاس عبذ الشحماي الخمف CC10 أجاهس املحيم

06/12/2022  نادر مشجيل/ طلبت جطىاي  مذسب محمذ ستيتى L521542 نادر مشجيل احتجاج عنيف على الحكم مباساة نافزة 



 

 

 

ء مساالساعت الخامست والنصفو سفعت الجلست على   

 

 

 

 مباساة نافزة 2022/12/07
جكستر فشصت سانحت 

 للتسجيل
 هالل سيذر ادسيس/ نهحت طنجت  صغاس معاد اضشاس CC019 هالل سيذر ادسيس

12/12/2022  املاط بف/ شباب املالليتي  صغاس بالل بحمذ CC20 شباب املالليتي الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

12/12/2022  مباساة نافزة 
جكستر فشصت سانحت 

 للتسجيل
 اجحاد مشجيل ب/ املغشب التطىانف ب  صغاس صابش البلالي CC06 اجحاد مشجيل ب

12/12/2022  اجحاد مشجيل ب/ املغشب التطىانف ب  صغاس أيىب عضوص CC07 املغشب التطىانف ب احتجاج عنيف  مباساة نافزة 

12/12/2022  اجساق الباسيى/ نادر مشجيل  صغاس ياسش السماللي CC03 نادر مشجيل الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 


