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

13/01/2023 بتاسيخ 16  مححش سكم  

 السشيـــــــــم ظببـــــــــــــها مـــذة العلىبت والغشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــصت    كمس

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة السئت الاظــــــم والنعب

 اللعم الثانف

09/01/2023  
مباساة مىكىفت + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 ؼباب العىامشة/ سابطت طنجت  هباس أظامت اللالور  ZT254740 سابطت طنجت ظب الخصم

09/01/2023  
مباساة مىكىفت + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 ؼباب العىامشة/ سابطت طنجت  هباس عمش الؽكنباح CB226992 ؼباب العىامت ظب الخصم

09/01/2023  اجحاد بئر الؽساء/ نادر اؼشاكت  هباس اللعتي بن حمضة KB259126 اجحاد بئر الؽساء احتجاج عنيف مباساة نافزة 

محعن املعمشر  GK155889 اجحاد الباسيى جكعتر فشصت ظانحت للتسجيل مباساة نافزة 09/01/2023 اجحاد الباسيى / ظبىسجينغ الؽاوي  هباس

09/01/2023 
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
مشواي العطاس  L705242 اجحاد الباسيى ظب اللكم اجحاد الباسيى / ظبىسجينغ الؽاوي  هباس

09/01/2023 
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
منتر الؽعترر  LF59047 نجم السنيذق ظب اللكم نهحت السنيذق / نجم السنيذق  هباس

09/01/2023 
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
صهيب أكشيباح  LF60846 نجم السنيذق ظب اللكم

 هباس
نهحت السنيذق / نجم السنيذق 

09/01/2023 
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
أناط بن معلم  LF57280 نجم السنيذق ظب اللكم

 هباس
نهحت السنيذق / نجم السنيذق 

09/01/2023 
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
مشاد ؼالف حمىث  LF62988 نجم السنيذق ظب اللكم

 هباس
نهحت السنيذق / نجم السنيذق 

11/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 املناس الشياض ي/ ؼباب العىامت  هباس أظامت العمشانف CD935256 ؼباب العىامت ظب اللكم

11/01/2023  املناس الشياض ي/ ؼباب العىامت  معتر محمذ حمىس ي KB128649 ؼباب العىامت احتجاج عنيف مباساة نافزة 

 السئاث الصغشي 

02/01/2023  (أ)نهحت ببي عمشاي/ ظبىسجينغ الؽاوي  فتياي محمذ أمتي بىغلذ CC05 ظبىسجينغ الؽاوي  جذخل عنيف مباساة نافزة 



 

 

 

ءمعاالعاعت الخامعت  و سفعت الجلعت على   

 

02/01/2023 (أ)نهحت ببي عمشاي جكعتر فشصت ظانحت للتسجيل مباساة نافزة   CC017 (أ)نهحت ببي عمشاي/ ظبىسجينغ الؽاوي  فتياي حزيست أجشواس ي 

12/01/2023  هالل ظيذر ادسيغ/ سهاي العانيت  فتياي ظعذ الجباسر  CC013 سهاي العانيت جكعتر فشصت ظانحت للتسجيل مباساة نافزة 

09/01/2023  اجحاد العىامت/ نجاح طنجت  فتياي صيذ سصذاد CC010 نجاح طنجت ظلىن ال سياض ي مباساة نافزة 

09/01/2023 ب مغشب طنجت.ا.ط ظلىن ال سياض ي مباساة نافزة   KB275942  ب مغشب طنجت.ا.ط/ املذ ألاصسق  ؼباي ادد الععيىر 

09/01/2023 ظلىن مؽن  مباساة نافزة  صهتر أهشوػ  CC45 املاط بف املغشب التطىانف أ / املاط بف  صغاس


