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 . و العيذجتي لببن اليىظسف و ظميت البذسر  عبذ الصمذاخشيبش العحى العيذبححىس  و اللطيف صكىد بشئاظت العيذ عبذالثانيت بعذ الضوال  افتتحت الجلعت بملش العصبت بالتاسيخ املشاس إليه أعاله ورلك على العاعت 

12/01/2023 بتاسيخ 15  مححش سكم  

 السشيـــــــــم ظببـــــــــــــها مـــذة العلىبت والغشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــصت    كمس

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة السئت الاظــــــم والنعب

 اللعم املمتاص

02/01/2023  جىهشة العشائش/ شباب جشجيعت  كباس محمذ سض ن لبنانف LA187855 جىهشة العشائش الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

12/01/2023  
مباسياث 3+ مباسياث نافزة 3

 مىكىفت التنسيز
ط العشائش.ف.ا ظب الحكم  LA95129 

اظماعيل الععذانف 

 بنعالل
 ط العشائش.ف.ا/ سجاء ببي مكادة  سئيغ

12/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
ط العشائش.ف.ا ظب الحكم  LA99158 ط العشائش.ف.ا/ سجاء ببي مكادة  كباس عبذ املجيذ جشابف 

12/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
ط العشائش.ف.ا ظب الحكم  L014759M99 ط العشائش.ف.ا/ سجاء ببي مكادة  كباس وديع حكى 

12/01/2023  
مباسياث 3+ مباسياث نافزة 3

 مىكىفت التنسيز
 نادر السنيذق/ شباب ادسادب  مشافم ظليماي كيىسر K572936 شباب ادسادب ظب الحكم

 اللعم  ول 

02/01/2023  سجاء البىغاص/ الشجاء اللصشر  كبار عمش الشياحي LB243720 الشجاء اللصشر  جكعتر فشصت ظانحت للتسجيل مباساة نافزة 

02/01/2023  سجاء البىغاص/ الشجاء اللصشر  كبار محمذ بن طاهش LB83692 الشجاء اللصشر  احتجاج عنيف مباساة نافزة 

05/01/2023  
مباسياث 3+ مباسياث نافزة 3

 مىكىفت التنسيز
 املاط بف/ نهحت طنجت  إداري سضىاي بىحذيذر L573355 املاط بف ظب الحكم

09/01/2023  نهحت طنجت/ الشمال اللصشر  كبار محمذ بىلعيش K604367 نهحت طنجت جكعتر فشصت ظانحت للتسجيل مباساة نافزة 

09/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 شباب املالليتي/  فتح الشواض ي  كبار حمضة البصشر  RLG41651 شباب املالليتي ظب جهاص التحكيم

09/01/2023  
 مباساة مىكىفت+ مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 النجم الشياض ي الطنجي/ شباب  صهش  كبار محمذ املجىل  L616906 شباب  صهش ظب الخصم

09/01/2023  
 مباساة مىكىفت+ مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 النجم الشياض ي الطنجي/ شباب  صهش  كبار عصام ملتي EF777985 النجم الشياض ي  الطنجي ظب الخصم



 

 

 

ء معاالعاعت الخامعت والنصفو سفعت الجلعت على   

 

09/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 النجم الشياض ي  الطنجي/ شباب  صهش  كبار عبذ هللا سياض K546068 النجم الشياض ي  الطنجي إهانت الحكم

09/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 النصش الشياض ي/ نهحت باب بشد  كبار كشيم أمشحال LE36616 النصش الشياض ي ضشب الخصم

09/01/2023  الىفاء الشياض ي/ النادر الحعيمف  كبار ياظتي الحكىسر 048849M98 الىفاء الشياض ي الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

09/01/2023  الىفاء الشياض ي/ النادر الحعيمف  كبار محمذ العيادر KB222333 الىفاء الشياض ي الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

09/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 الىفاء الشياض ي/ النادر الحعيمف  كبار عمش ظمخي K612995 الىفاء الشياض ي ظب الحكم

12/01/2023  
 مباساة مىكىفت+ مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
ابن بطىطت.ج ظب الخصم  033369M04 شباب حيحشة/ ابن بطىطت .ج كبار عمشاي أصداو 

12/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 شباب حيحشة/ ابن بطىطت .ج كبار عبذ العالم البباسر  LF84570 شباب حيحشة ظب الحكم

12/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 نهحت ببي عمشاي/ سجاء البىغاص  كبار سض ن شخيبم L636263 نهحت ببي عمشاي ضشب الخصم

12/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 نهحت ببي عمشاي/ سجاء البىغاص  كبار محمذ حجاج L656047 نهحت ببي عمشاي ظب الحكم


