
ترجو بلدية مسقط من أصحاب المركبات والمعدات المهملة على الشوارع الرئيسية أو الطرقات أو الميادين العامة الواقعة في نطاق المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى الموضح مواصفاتها بالكشف أدناه والتي أصبح وجودها 
مشوهًًا للمظهر العام بأن عليهم نقلها خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن أو مراجعة المديرية العامة لبلدية مسقط  بمطرح بشأنها .  

وبخالفه فإن للبلدية الحق في نقلها بالطريقة التي تراها مناسبة دون تحملها أية مسؤولية عن األضرار التي تلحق بالمركبات أثناء النقل وكذلك عن أية مطالبات قد ترد بعد نـشر هـذا اإلعالن وذلك استنادًا إلى نص المادة رقم )5( من 
األمر المحلي رقم ) 1/ 2001 ( الخاص بـتـنـظـيم األسواق بـمحافـظة مسقط ، وكذلك الـمادة رقم ) 18 ( من األمر المحلي رقم )1/ 2006( الخاص بوقاية الصحة العامة .

ونأمل من الجميع التعاون خدمة للصالح العام .

كشف بالسيارات المهملة ٢٠١٧م

 إعــالن رقم: )2018/14(

منطقة مطرح الكبرى
تاريخ املل�سقرقم املل�سقاملوقعرقم ال�سيارةاللوننوع ال�سيارةم

2108 ب �ساأزرق�سوزوكي �سالون1.    
2017/7/12م2431دار�سيت الطويانمن خلف فقط

2017/10/30م610حي النور 9209اأ راأخ�سرجاكور �سالون2.    
2017/10/30م606حي النور80690 در�سا�سي ني�سان �سني3.    
2017/10/30م611حي النوربدون رقماأبي�سعربة4.    
2017/10/30م612حي النور5277 ط باأبي�ستويوتا الند كورز 5.    
2017/10/30م613حي النور6794 حر�سا�سيفورد �سالون6.    
2017/10/30م614حي النوربدون رقماأبي�سعربة7.    
2017/10/30م615حي التجاري7639 ياأزرقبيجوت �سالون8.    
2017/10/30م616حي التجاري9859 ي  داأبي�سهايونداي �سالون9.    

2017/10/30م617حي التجاري2373 ر �سر�سا�سيهايونداي �سالون10.         
2017/10/30م618حي التجاري9836 اأ �سذهبيمري�سيد�س �سالون11.         
2017/11/20م0965مرتفعات دار�سيت31398 حر�سا�سيبيجوت �سالون12.         
2017/11/20م0964مرتفعات دار�سيتبدون رقماأبي�س�سفروليه13.         
6172017/10/30حي التجاري3373/ر �سر�سا�سيهايونداي �سالون14.         
6202017/11/30املمتاز8739/ررذهبيهوندا �سالون15.         
6212017/11/30املمتاز5849/بابي�سمازدا �سالون 16.         
6222017/11/30املمتاز9640/بابي�سميت�سوبي�سي �سالون17.         
6232017/11/30املمتاز62301/بابي�سبي اأم دبليو �سالون18.         
6242017/11/30املمتاز83755/اأا�سودفلوك�س واجن بيرت19.         
6252017/11/30املمتاز1679/ت�سديرف�سيتويوتا كوروال 20.         
6262017/11/30املمتاز23544/رف�سيني�سان الدفع الرباعي 21.         
6272017/11/30املمتاز92376/حابي�سفورد الدفع الرباعي22.         
2017/12/6م361بيت الفلجبدون رقماأبي�س�ساحنة اأي�سوزو23.         
2017/12/6م362بيت الفلج7079 د واأخ�سر�سفروليه الدفع الرباعي24.         
2017/12/6م636بيت الفلج9476 ر ير�سا�سيمازدا �سالون 25.         
2017/12/6م637بيت الفلج94490 بر�سا�سيهايونداي �سوناتا26.         
2017/12/6م633بيت الفلج70059 ببنيمري�سيد�س �سالون27.         
2017/12/6م639بيت الفلجبدون رقماأزرقبي اأم دبليو �سالون28.         
2017/12/6م638بيت الفلج8135 دبياأ�سودباجريو فورويل29.         
2017/12/6م628بيت الفلج5941 ر ياأحمردوج الدفع الرباعي30.         
2017/12/6م635بيت الفلج95998 رف�سيفورد �سالون31.         
2017/12/6م634بيت الفلجبدون رقم اأبي�سدايو �سالون32.         
2017/12/6م630بيت الفلج75997 باأبي�س حافلة دايهات�سوا  33.         
2017/12/6م629بيت الفلج75981 باأبي�سبيكاب دايهات�سوا  34.         

منطقة مطرح
تاريخ املل�سقرقم املل�سقاملوقعرقم ال�سيارةاللوننوع ال�سيارةم

1312017/9/26الطويان53900/اأذهبيني�سان مك�سيما 35.         
1322017/9/26الزباديةـابي�سخزان مياه36.         
63212017/10/1حارة ال�سمالبدون رقماحمرهايونداي  �سالون37.         
63222017/10/16الزباديةبدون رقما�سودكومارو38.         
63242017/10/17الزاهية2846/ ا ارماديفورد فورويل39.         
63312017/10/17وادي عي�سى مطرح78922/داأبي�سدايهات�سوا �سالون40.         
63292017/10/17الو�سلبدون رقمف�سيني�سان تيداأ 41.         
63302017/10/17الو�سلبدون رقماأبي�سني�سان �سني42.         
63272017/10/17الو�سل93310/بف�سيبي اأم دبليو �سالون43.         
63262017/10/17الو�سل3663/ك اأابي�س + برتقايلتويوتا كامري )اأجرة(44.         
63252017/10/17الو�سل8673/ك بابي�س + برتقايلهايونداي �سوناتا )اأجرة(45.         
63282017/10/17الو�سلبدون رقماأ�سودهايونداي  �سالون46.         
63232017/10/17الزاهية51611/�ساأبي�ساكورد �سالون 47.         
63322017/10/19جيدان4959/ك اأابي�س + برتقايلتويوتا كوروال ) اأجرة ( 48.         
63332017/10/25الزاهية6083/و وابي�سمري�سيد�س �سالون49.         
63342017/11/5الزاهيةبدون رقمف�سي�سوبارو �سالون50.         
63352017/11/5الزاهية2714/طابي�ستويوتا بيكاب51.          
63422017/11/14الزاهية23878/يف�سيجني بوتن �سالون52.         
63412017/11/14الزاهية94483/يف�سيجني بوتن �سالون53.         
63362017/11/14الزاهية2843/ب كابي�سمازدا بيكاب فورويل54.         
63372017/11/14الزاهيةبدون ارقامابي�س وازرقحافلة كبري55.         
63402017/11/14الزاهيةبدون رقمذهبيكروز �سالون56.         
63382017/11/14الزاهيةبدون رقمابي�سبيجوت 57.         
63392017/11/14الزاهية5079/ح رابي�سباجريو فورويل58.         
63432017/11/22حي امليناء 9670ح وا�سفر�ساحنة 24طن59.         

منطقة مسقط 
تاريخ املل�سقرقم املل�سقاملوقعرقم ال�سيارةاللوننوع ال�سيارةم

2017/7/31م2961حلة النادي28810 / اابي�سني�سان �سني60.         
2017/7/31م2959حلة النادي442 / رازرقبي اأم دبليو �سالون61.         
2017/7/31م2960حلة النادي6679 / كابي�س + برتقايلتويوتا يار�س ) اأجرة (62.         
2017/9/21م2967ميابنيبدون رقما�سود�سفروليه كورفت63.         
2017/9/21م2966ميابني8110 ك بابي�س + برتقايلتويوتا كوروال ) اأجرة ( 64.         

�سداب مواقف نفط 6473 / ر رابي�سجيب الدفع الرباعي65.         
2017/9/21م2965عمان

�سداب مواقف نفط 2613 / م مابي�ستويوتا كورونا66.         
2017/9/20م2964عمان

2017/9/25م2970كلبوه79220 / بابي�ستويوتا كوروال67.         
2017/9/25م2971املدبغة59022 / در�سا�سيمازدا �سالون68.         
2017/10/11م2976طويان59819 / بابي�سجيلى69.         
2017/10/11م2974التكية11388 / �سابي�سبيكاب مازدا70.         
2017/10/11م2975الب�ستان3923 / م ور�سا�سيني�سان التيما71.         
2017/10/11م2973طويان2078 / ب وابي�سهوندا �سيفك72.         
2017/10/15م2980�سداب حلة ال�ساحل35249/ در�سا�سيني�سان الدفع الرباعي73.         
2017/10/15م2977الب�ستانبدون رقمازرقهيكل ال�سيارة74.         
2017/10/15م2978الب�ستان96035 /حذهبيلكز�س �سالون75.         
2017/10/15م2979�سداب 32994 / يازرقبي اأم دبليو �سالون76.         
2017/10/17م2985قنتب3552 / م كابي�سحافلة تاتا77.         
2017/10/17م2984قنتب794 / ا بابي�س + ازرقحافلة تاتا78.         
2017/10/17م2982قنتب3933 / م كابي�س + ازرقحافلة دايو79.         
2017/10/17م2981قنتب5546 / ح كابي�سحافلة ا�سوك ليندا80.         
29892017/10/18حرامل95281/راخ�سرني�سان �سني81.         
29862017/10/18ميابني98523/حابي�سايكو تويوتا82.         
29882017/10/18حرامل2985/دعنابيكورفت83.         
29872017/10/18�سداب55258/را�سودبي اأم دبليو �سالون84.         
29912017/10/25حلة ال�سيخ59821/دف�سي�سالون كالي�سرلر85.         
29932017/10/30التكيةبدون رقمر�سا�سيني�سان مك�سيما86.         
29922017/10/29حلة ال�سيخ45885/اأا�سودجيب الدفع رباعي87.         
29952017/11/2حلة ال�سيخبدون رقماحمربي اأم دبليو �سالون88.         
29942017/11/2ميابني79479/اأاحمرتري�سل تويوتا89.         
29962017/11/5حلة الظفارين13562/رابي�سهايونداي فلو�سرت90.         
29982017/11/5حلة الظفارين4362/ب حابي�ستري�سل تويوتا91.         
30002017/11/6�سداب3194/ب رر�سا�سيدايهات�سو �سالون92.         
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فورد اك�سبور الدفع 

29992017/11/6الراوية9446/�ساحمرالرباعي

50012017/11/6حلة الناديبدون رقما�سودكرو�سيدا �سالون تويوتا94.         
50062017/12/19كلبوه81377 �ساأ�سودرجن روفر95.         

85742 اأ من اأزرق هوندا �سيفك96.         
50072017/12/19ميابنيخلف 

63472017/12/6قنتب6894 و داأ�سودحافلة مري�سيد�س 97.         

منطقة الوادي الكبير )السكنية(
تاريخ املل�سقرقم املل�سقاملوقعرقم ال�سيارةاللوننوع ال�سيارةم

قرب حديقة االأطفال 25812 بابي�سمري�سيد�س �سالون98.         
2017/11/8م3270بالوادي الكبري

قرب حديقة االأطفال 22812 باأزرقجي ام �سي99.         
2017/11/8م3271بالوادي الكبري

2017/11/8م3272اإمام مدر�سة اأبن نفي�س5676 ب درمادي�سوزوكي الدفع الرباعي100.     

2017/11/8م3273اإمام مدر�سة اأبن نفي�س21165 �ساأبي�س�سفروليه �سالون101.     

قرب من م�سجد 59307 بف�سي�سوزوكي الدفع الرباعي102.     
2017/11/8م3274الكويتي

قرب من م�سجد بدون رقماأبي�سميت�سوبي�سي الن�سر 103.     
2017/11/8م3275الكويتي

اإمام مركز �سحي 37882 حابي�سكامري104.     
2017/11/8م3276بالوادي الكبري

اإمام مركز �سحي 2386 اأ اأبني�سوبارو �سالون105.     
2017/11/11م3277بالوادي الكبري

قرب من مدر�سة 7315 ط بف�سي هايونداي  �سالون106.     
2017/11/11م3278بالوادي الكبري

قرب من مدر�سة 38047 �ساأ�سودانفنتي �سالون107.     
2017/11/11م3279بالوادي الكبري

2017/11/11م3280اإمام مدر�سة الهندية3675 اأ درماديميت�سوبي�سي الن�سر 108.     
2017/11/2م3257اإمام بناية بيت ن�سيب92409 اأر�سا�سيمري�سيد�س �سالون109.     
2017/11/2م3259اإمام بناية بيت ن�سيب1184 ك بابي�س + برتقايل�سفروليه )اأجرة(110.     
2017/11/2م3260اإمام بناية بيت ن�سيب7295 راأبي�سني�سان األتيما 111.     
2017/11/2م3262اإمام بناية بيت ن�سيب80258 اأاأ�سودمري�سيد�س �سالون112.     
2017/11/2م3263اإمام بناية بيت ن�سيب32524 داأزرق�سفروليه113.     
2017/11/7م3264قرب حمالت �سناءبدون رقماأزرقمري�سيد�س �سالون114.     
2017/11/7م3266اإمام  مركز مار�س5992 م وف�سيني�سان تيداأ 115.     

اإمام مركز �سحي بدون رقماأبي�س مري�سيد�س �سالون116.     
2017/11/7م3267بالوادي الكبري

تاريخ املل�سقرقم املل�سقاملوقعرقم ال�سيارةاللوننوع ال�سيارةم

قرب من م�سجد 4483 ب كر�سا�سيهايونداي �سالون117.     
2017/11/7م3268الكويتي

قرب حديقة االأطفال 93340 ماأزرقبي اأم دبليو �سالون118.     
2017/11/8م3269بالوادي الكبري

قرب حمطة املها 27484 بف�سيني�سان مك�سيما 119.     
2017/11/20م3281بالوادي الكبري
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مري�سيد�س الدفع 

قرب حمطة املها بدون رقمعنابيالرباعي
2017/11/20م3284بالوادي الكبري

قرب حمطة املها 7919 د واأ�سودمري�سيد�س �سالون121.     
2017/11/20م3285بالوادي الكبري

قرب حمطة املها 6606 د كاأبي�سمازدا بيكاب122.     
2017/11/20م3286بالوادي الكبري

قرب حمطة املها 3706 اأ باأبي�سفورد �سالون123.     
2017/11/20م3288بالوادي الكبري

2017/11/20م3289�سوق اجلمعة5392 �س �ساأبي�سبي اأم دبليو �سالون124.     
2017/11/20م3290اأمام �سكنات بهوان9718 ر بف�سي�سفروليه 125.     
2017/11/20م3291اأمام �سكنات بهوان5892 ر ماأبي�سني�سان الدفع الرباعي126.     

قرب من مدر�سة اأبن 638 ي ماأبي�سحافلة بيجوت127.     
2017/11/20م3293خلدون

2017/11/20م3292اأمام �سكنات بهوان48013 داأ�سودني�سان األتيما 128.     
2017/11/20م811اأمام �سكنات بهوان2904 اأ داأبي�س تويوتا الند كورز129.     
2017/11/20م812اأمام جامع اجلاللة6712 ير�سا�سيمري�سيد�س �سالون130.     
2017/11/20م813قرب من م�سنع االألبان1139 و واأبي�سميت�سوبي�سي جلنت131.     
2017/11/20م815قرب من م�سنع االألبان7393 ر �سر�سا�سي�سوبارو �سالون132.     

اأمام �سركة ظفار 9295 ر �ساأحمرميت�سوبي�سي الن�سر 133.     
2017/11/20م816للتامني

اأمام �سركة ظفار 3804 د داأبي�سجم�س بيكاب134.     
2017/11/20م817للتامني

اأمام �سركة ظفار 57882 حذهبي�سوزوكي الدفع الرباعي135.     
2017/11/20م819للتامني

اأمام �سركة ظفار بدون رقمعنابيمري�سيد�س �سالون136.     
2017/11/20م821للتامني

اأمام �سركة ظفار 54485 باأحمردوج �سالون137.     
2017/11/20م822للتامني

اأمام �سركة ظفار 13556 حر�سا�سيجاكور �سالون138.     
2017/11/20م823للتامني

اأمام �سركة ظفار 99117 دبياأبي�س �ساحنة مري�سيد�س139.     
2017/11/20م824للتامني

اأمام �سركة ظفار 2308 ي  راأبي�س واأزرق�ساحنة فولفو140.     
2017/11/20م825للتامني

قرب من مدر�سة اأبن 25520 بف�سيبيجوت �سالون141.     
2017/11/20م3294خلدون

قرب من مدر�سة اأبن 69973 حاأ�سودبي اأم دبليو �سالون142.     
2017/11/20م3295خلدون

2017/11/20م3296�سوق اجلمعة6731 �سذهبيميالن من نوع اأمريكي143.     

     .144
مريكوري من نوع 

2017/11/20م814قرب من م�سنع االألبان6731 ح  دعنابياأمريكي

اأمام �سركة ظفار بدون رقم اأبي�سحافلة مازدا145.     
2017/11/20م820للتامني

اأمام �سركة ظفار 1573 ب داأبي�سديورجنور146.     
2017/11/20م818للتامني

اأمام �سركة ظفار 3706 اأ وف�سيميت�سوبي�سي جلنت147.     
2017/11/20م819للتامني

اأمام �سركة ظفار بدون رقم اأبي�ستويوتا اأفلون148.     
2017/11/20م3281للتامني

منطقة الوادي الكبير )الصناعية(
تاريخ املل�سقرقم املل�سقاملوقعرقم ال�سيارةاللوننوع ال�سيارةم

2017/8/1م3760قرب مطبعة العقيدة7655 م لاأبي�س�ساحنة اأي�سوزو149.     
2017/8/1م3767قرب مطبعة العقيدة11328 اأر�سا�سيتويوتا كامري 150.     
2017/8/1م3766قرب مطبعة العقيدة25149 اأاأزرق ميت�سوبي�سي جلنت151.     
2017/8/1م3765قرب مطبعة العقيدة58978 باأ�سودجم�س الدفع الرباعي152.     
2017/8/1م3763قرب مطبعة العقيدة1658 اأ واأزرق اأوبيل �سالون153.     
2017/8/1م3772قرب مطبعة العقيدة48039 واأبي�س تويوتا كوروال 154.     
2017/8/1م3770قرب مطبعة العقيدة33934 اأاأبي�س �سوزوكي الدفع الرباعي155.     
2017/8/1م3756قرب مطبعة العقيدة3918 ي راأبي�سمازدا بيكاب156.     
2017/8/1م3755قرب مطبعة العقيدةبدون رقم اأزرق و اأبي�س�ساحنة مان157.     
2017/8/1م3759قرب مطبعة العقيدة3043/ي �ساأبي�سميت�سوبي�سي �ساحنة158.     
2017/8/1م3758قرب مطبعة العقيدة1685/م رعنابيمري�سيد�س �سالون159.     
2017/8/1م3757قرب مطبعة العقيدة9812/روعنابيجيلي �سالون160.     
2017/8/1م3762قرب مطبعة العقيدة6559/ركبرتقايل�ساحنة فولفو161.     
2017/8/1م3761قرب مطبعة العقيدة3761/�ساأبي�سفورد فوك�س162.     
2017/8/1م3738قرب مطبعة العقيدة6153/ب �سف�سيفورد �سالون163.     
2017/8/1م3737قرب مطبعة العقيدة9189/ماأبي�سمازدا �سالون164.     
2017/8/1م3768قرب مطبعة العقيدة6734/دذهبيلكز�س �سالون165.     
2017/8/1م3754قرب مطبعة العقيدة4335 م راأبي�ستويوتا بيكاب 166.     
2017/8/1م3753قرب مطبعة العقيدة3960 م راأبي�س�ساحنة تاتا 167.     
2017/8/1م3752قرب مطبعة العقيدة5706 ح اأاأبي�ستويوتا بيكاب 168.     
2017/8/1م3750قرب مطبعة العقيدة3750 اأ در�سا�سيتويوتا كامري 169.     
2017/8/1م3749قرب مطبعة العقيدة1377 ب ور�سا�سيهايونداي �سالون170.     
2017/8/1م3748قرب مطبعة العقيدة5710 ب واأحمركيا �سالون 171.     
2017/8/1م3743قرب مطبعة العقيدة7872 اأ ير�سا�سيتويوتا كوروال 172.     
2017/8/1م3742قرب مطبعة العقيدة8694 د داأحمركيا الدفع الرباعي 173.     
2017/8/1م3741قرب مطبعة العقيدة6418 اأاأخ�سرميت�سوبي�سي باجريو174.     
2017/8/1م3740قرب مطبعة العقيدة77582 حاأحمر�سفروليه �سالون175.     
2017/8/1م3739قرب مطبعة العقيدة57696 حر�سا�سيهايونداي �سالون176.     
2017/8/1م3727قرب مطبعة العقيدة32816 بر�سا�سيكيا دفع الرباعي 177.     
2017/8/1م3747قرب مطبعة العقيدة50460 اأاأبي�سكيا �سالون 178.     
2017/8/1م3746قرب مطبعة العقيدةبدون رقم اأبي�س�سيارة اإ�سعاف �سفروليه 179.     
2017/8/1م3745قرب مطبعة العقيدة18208 ماأبي�سني�سان �سالون180.     
2017/8/1م3744قرب مطبعة العقيدة4910 د واأبي�ستويوتا كوروال 181.     
2017/8/1م3736قرب مطبعة العقيدة48342 باأزرقفولك�س واجن �سالون182.     
2017/8/1م3735قرب مطبعة العقيدة1627 ح �ساأخ�سرهوندا اكورد183.     
2017/8/1م3734قرب مطبعة العقيدةبدون رقم ر�سا�سيرجن روفر184.     
2017/8/1م3732قرب مطبعة العقيدة73845 باأبي�س�سفروليه �سالون185.     
2017/8/1م3731قرب مطبعة العقيدة98064 اأذهبيكيا �سالون 186.     
2017/8/1م3729قرب مطبعة العقيدة1247 طر�سا�سيكيا �سالون 187.     
2017/8/1م3728قرب مطبعة العقيدة9270 ب باأ�سودبيجوت �سالون188.     
2017/8/1م3721قرب مطبعة العقيدة45178 وذهبيني�سان الدفع الرباعي 189.     
2017/8/1م3720قرب مطبعة العقيدة4070 ط باأزرقمازدا �سالون 190.     
2017/8/1م3718قرب مطبعة العقيدة31026 باأحمرني�سان �سالون 191.     
2017/8/1م3717قرب مطبعة العقيدة280 ك باأبي�س وبرتقايلهوندا اأجرة192.     
2017/8/1م3716قرب مطبعة العقيدة87908 داأخ�سر اأي�سوزو الدفع الرباعي193.     
2017/8/1م3726قرب مطبعة العقيدة2878 م ياأزرقمازدا �سالون 194.     
2017/8/1م3704قرب مطبعة العقيدة3224 ي اأاأ�سودكيا الدفع الرباعي 195.     
2017/8/1م3703قرب مطبعة العقيدة25612 حر�سا�سيهايونداي �سالون196.     
2017/8/1م3724قرب مطبعة العقيدة68572 باأ�سوددوج �سالون197.     
2017/8/1م3723قرب مطبعة العقيدة6938 اأ واأبي�سمازدا بيكاب198.     
2017/7/30م3709قرب مطبعة العقيدة7954 ب راأبي�س�سوبارو �سالون199.     
2017/7/30م3708قرب مطبعة العقيدةبدون رقمعنابيني�سان مك�سيما 200.     
2017/7/30م3707قرب مطبعة العقيدةبدون رقماأبي�سفورد �سالون201.     
2017/7/30م3706قرب مطبعة العقيدةبدون رقماأزرقهوندا202.     
2017/7/30م3705قرب مطبعة العقيدةبدون رقماأبي�ساأي�سوزو بيكاب203.     
2017/8/1م3714قرب مطبعة العقيدة72302 باأبي�ستويوتا كامري 204.     
2017/8/1م3713قرب مطبعة العقيدة57254 اأر�سا�سيهوندا اكورد205.     
2017/7/30م3710قرب مطبعة العقيدة3007 اأ كاأبي�س�ساحنة تويوتا206.     
2017/8/1م3751قرب مطبعة العقيدة4858 ر واأحمر�سوزوكي �سالون207.     
2017/8/1م3771قرب مطبعة العقيدة2752 اأ راأبي�سني�سان �سني 208.     
2017/8/1م3764قرب مطبعة العقيدةبدون رقماأبي�س وعنابيتويوتا اأيكو209.     

منطقة )روي أ(
تاريخ املل�سقرقم املل�سقاملوقعرقم ال�سيارةاللوننوع ال�سيارةم

2017/11/21م5501مواقف م�سجد الفالح6395 ب �ساأزرق كيا �سالون 210.     
2017/11/21م5502مواقف م�سجد الفالح5140 د داأبي�ستويوتا كوروال 211.     
2017/11/21م5503مواقف م�سجد الفالح1975 ر ماأبي�سبي اأم دبليو �سالون212.     
2017/11/21م5504مواقف م�سجد الفالح5986 ر يذهبيتويوتا كوروال 213.     
2017/11/21م5505�سارع �سوق مركز خمابدون رقماأبي�سيار�س �سالون214.     
48252017/7/27الوجلة 5297 / ط ياأبي�سميت�سوبي�سي / باجريو215.     
48262017/7/27الوجلة4417 /طاأبي�سميت�سوبي�سي / باجريو216.     
48232017/7/27الوجلة8012 / ط بابي�ستويوتا / كوروال217.     
48242017/7/27الوجلة48906 / بف�سيمازدا �سالون218.     
942017/5/7الوجلة20919 / ياأبي�سميت�سوبي�سي219.     
55072017/11/28القرين4289 / ح حف�سيمري�سيد�س �سالون220.     
55082017/11/28القرين88935 / اأابي�سهايونداي �سالون221.     
55092017/11/28القرين24814 / �سابي�سهوندا �سالون222.     
55102017/11/28القرين8643 / ب دابي�سني�سان �سالون223.     
55112017/11/28القرين40187 / با�سودمري�سيد�س224.     
55122017/11/28القرين3897/ رابي�ستويوتا / كوروال225.     
55132017/11/28القرين7794 / د داحمرني�سان �سالون226.     
55142017/11/28القرين572 / ح كابي�سحافلة ني�سان227.     
55152017/11/28القرين60500 / دا�سودلكز�س228.     
55162017/11/28القرين81845 / دف�سيني�سان �سالون 229.     
55172017/11/28القرين4157 / د رابي�سميت�سوبي�سي230.     
19642017/6/18قرب جممع كي اأم13709 / بابي�سبي ام دبليو231.     
71132017/1/12مواقف احلمريةبدون ارقاماحمرمري�سيد�س232.     

تاريخ املل�سقرقم املل�سقاملوقعرقم ال�سيارةاللوننوع ال�سيارةم
1172016/6/27احلمرية 830755925 / اأف�سي�سوزوكي �سوفت233.     

روي مقابل مطعم عمر 5407 / ي بازرق�ساحنة اأي�سوزو234.     
19302016/11/7اخليام

19992016/9/6روي حلة القلعةبدون ارقاماخ�سرني�سان �سني235.     
19362016/11/15احلمرية �سارع 478759 / داحمرمري�سيد�س236.     
71332017/2/6احلمرية �سكة 49135947 / ح كابي�س�ساحنة ميت�سوبي�سي237.     
1142016/6/27احلمرية �سارع 549059 / ح يابي�سمازدا238.     
71352017/2/6احلمرية �سكة 90025947 / طابي�سمازدا239.     
71342017/2/6احلمرية �سكة 57055947 / م لابي�س�ساحنة مازدا240.     
71032017/1/8احلمرية92371 / دف�سيني�سان مك�سيما241.     
71092017/1/10حلة القلعةبدون ارقامف�سيهايونداي الدفع الرباعي242.     
71562017/2/21قرب مدر�سة الوجلة2752 / اأ رابي�سني�سان / �سني243.     
71502017/2/21الوجلة3792 / يازرق�سوزوكي244.     
71102017/1/10الوجلة8138 / ح دابي�سميت�سوبي�سي �سالون245.     
71522017/2/21الوجلة1941 / اأ اأاحمر�سوزوكي �سالون246.     
71172017/1/12حلة القلعة4137 / ر �ساخ�سرحافلة هايونداي247.     
1432017/9/25الوجلة736 / ا كابي�س�ساحنة مازدا248.     
71072017/1/10الوجلة1418 / د وابي�ستويوتا / كامري249.     
71492017/2/21الوجلة72516 / اأا�سودكيا  �سالون250.     
71222017/11/13احلمرية3835 / د وازرقميت�سوبي�سي / جلنت251.     
71412017/2/21الوجلة9712 / ي اأف�سيميت�سوبي�سي جلنت252.     
71552017/2/21الوجلة3725 / حابي�سميت�سوبي�سي �سالون253.     
71422017/2/21الوجلة28681 / ر ابي�سمري�سيد�س �سالون254.     
71472017/2/21الوجلةبدون ارقامابي�سدايو �سالون255.     
71462017/2/21الوجلةبدون ارقامابي�سرينوت �سالون256.     
71382017/2/23احلمريةبدون ارقامازرق وف�سيمعدة الية 257.     
71402017/2/13احلمرية7684/ ر �سابي�س�سيرتوين �سالون258.     
71602017/2/21الوجلة9408 / ما�سودبي ام دبليو259.     
71392017/2/13 احلمرية4459 / اأ بازرق�سوبارو امربيزا260.     
71582017/2/21الوجلة62984 / اأابي�ستويوتا �سالون261.     
71532017/2/21الوجلة2193 / ر مابي�ستويوتا / كورال262.     
48762017/10/3الوجلة18472 / اأازرقجي ام �سي الدفع الرباعي263.     
57272017/11/16�سارع احلمرية9508 / ي بابي�سهايلك�س بيك اب264.     
402017/11/13قرب حمل غرناطة9115 / مابي�سبيجوت265.     
57032017/11/12قرب جامع احلمرية46700 / بابي�سكامري 266.     
57042017/11/12 احلمرية61840 / اأا�سود�ساب / كوردوبا267.     
57012017/11/12احلمريةبدون ارقاماأخ�سرميت�سوبي�سي �سالون268.     
57062017/11/12احلمرية3041 / م مازرقبي ام دبليو269.     
 412017/11/12الوجلة7156 / ي دابي�سني�سان �سني270.     
57022017/11/12احلمرية5914 / ر �ساخ�سرتويوتا / تري�سل271.     
48032017/7/12الوجلة4286 / ي رابي�ستويوتا كوروال272.     
48012017/7/12الوجلة4414 / طابي�سميت�سوبي�سي / باجريو273.     
48052017/7/12الوجلة7214 / حابي�سني�سان / �سني274.     
48042017/7/12الوجلة5018 / طابي�سني�سان / �سني275.     
48292017/7/27الوجلة98612 / دا�سفر�سوزوكي/ �سوفت276.     
48302017/7/30الوجلة8087 / اأ بابي�ستويوتا / كوروال277.     
48282017/7/27الوجلة49899 / دا�سودبي ام دبليو278.     
71482017/2/21الوجلة6250 / د دابي�ستويوتا / كامري279.     
48692017/10/29الوجلة18500 / دف�سيدودج / ت�سارجر280.     
48562017/10/25الوجلة87260 / با�سودبيجوت �سالون281.     
48892017/10/30مواقف كي ام46686 / حابي�سني�سان / األتيما282.     
48882017/10/30قرب حمل غرناطة2318 / ب رف�سيهايونداي �سالون283.     
48852017/10/30مواقف كي اأم64960 / اأف�سيتويوتا / كامري284.     
48842017/10/30مواقف كي امبدون ارقاماخ�سر غامقكيا �سبورتاج285.     
48462017/10/25الوجلة9055 / وف�سيمري�سيد�س286.     
48452017/10/25الوجلة18631 / اأابي�ستويوتا بيك اب287.     
48792017/10/30الوجلة3197 / ح وبرتقايل�ساحنة كيا288.     
48802017/10/30الوجلة11109 / اأا�سودهايونداي �سالون289.     
48812017/10/30الوجلة7645 / م لابي�س�ساحنة جاك290.     
48702017/10/30الوجلة10702 / �سابي�سهايونداي / �سوناتا291.     
48712017/10/30الوجلة39626/ بابي�س�سوزوكي  �سالون292.     
48592017/10/25الوجلة43277 / بابي�سمازدا293.     
48602017/10/25الوجلة1372 / ر �ساحمرني�سان �سالون294.     
48722017/10/30الوجلة78233 / حازرق غامقهوندا دفع رباعي295.     
48732017/10/30الوجلة89104 / رف�سي�سوزوكي �سالون296.     
48432017/10/25الوجلة16678 / ح ا�سودبي ام دبليو297.     
48542017/10/25الوجلةبدون ارقامابي�سمازدا �سالون298.     
48442017/10/25الوجلة2208 / اأ بازرقهايونداي �سانتايف299.     
48662017/10/25الوجلة49946 / ح ازرقهوندا �سالون300.     
48672017/10/25الوجلة93750 / اأابي�سني�سان  �سالون301.     
48612017/10/25الوجلةبدون ارقاما�سفرمعدة حفار 302.     
48622017/10/25الوجلة9103 / م ياب�ستويوتا /كوروال303.     
48912017/11/2روي8165 / م وف�سيفورد �سالون304.     
48552017/10/25الوجلة8107 / و بابي�سحافلة بيجوت305.     
48902017/10/30الوجلة2612 / دف�سيمري�سيد�س306.     
48352017/10/25الوجلة3922 / م رابي�سني�سان الدفع الرباعي307.     
48682017/10/29الوجلة37173 / رف�سيميت�سوبي�سي باجريو308.     
48632017/10/25الوجلة624 / ب رابي�ستويوتا / كامري309.     
48362017/10/25الوجلة2603 / وبنيهوندا  اكورد310.     
49002017/11/5�سوق روي2010 / اأ وا�سوددايهات�سو الدفع الرباعي311.     
48382017/10/25الوجلةبدون اأرقاماحمربيك اب 312.     
48372017/10/25الوجلةبدون اأرقامازرق�سفروليه �سالون313.     
48512017/10/25الوجلة70981 / بابي�سني�سان �سالون314.     
48522017/10/25الوجلة1926/ اأ كابي�س�ساحنة ميت�سوبي�سي315.     
2017/11/25م4893قرب مركز العائلة33930/ باأبي�س اأي�سوزو الدفع الرباعي316.     
2017/8/15م4831احلمرية7376/ ب كاأبي�سحافلة ني�سان317.     
48412017/10/25قرب اأ�سارات الوجلةبدون اأرقاماأحمركيا �سبورتاج318.     
48772017/10/10الوجلةبدون ارقامف�سيهوندا �سالون319.     
48752017/10/30الوجلة7156 / ح مابي�سميت�سوبي�سي320.     
48482017/10/25الوجلة9789 / ح يابي�ستويوتا / كامري321.     
71052017/1/8الوجلة2146 / اأ بابي�س�سوبارو �سالون322.     
71242017/1/16احلمرية45252 / اأذهبيتويوتا / كامري323.     
71122017/1/16احلمرية1821 / ب يبرتقايلكيا �سالون324.     
71082017/1/16حلة القلعة76038 / حابي�سني�سان / التبما325.     
71152017/1/12حلة القلعة72256 / اأا�سودفولك�س واجن �سالون326.     
71202017/1/12حلة القلعة3493 / ب يازرقهوندا /�سفيك327.     
71142017/1/12القرين3427 / �سف�سي�سيرتوين �سالون328.     
48132017/7/27احلمرية 890359 / ا اابي�ستويوتا �سالون329.     
48152017/7/27احلمرية34559 / �سابي�سني�سان / �سني330.     

منطقة )روي ب(
تاريخ املل�سقرقم املل�سقاملوقعرقم ال�سيارةاللوننوع ال�سيارةم

12012017/11/27وادي عدي 8591/د �ساأبي�ستويوتا كوروال331.     
12022017/11/27وادي عديبدون رقماأخ�سرهوندا �سالون332.     
12032017/11/27وادي عدي5224/ح حف�سيرينو اأمريكي فورويل333.     

     .334
�سني �سالون تعليم 

12042017/11/27وادي عديبدون رقمابي�س ا�سود�سياقة

12052017/11/27وادي عدي71307/دا�سودجراند فيجر �سالون335.     
12062017/11/27وادي عدي89758/حر�سا�سيهوندا �سالون336.     
12072017/11/27وادي عدي65480/يعنابيمري�سيد�س �سالون337.     

     .338
�سهريج �سفط مياه 

12082017/11/27وادي عدي6667/ب كاأ�سفرجماري ني�سان

12092017/11/27وادي عدي28090/فح�ساأبي�سهايونداي �سالون339.     
12102017/11/27وادي عدي28785/اأاأحمر�سوبارو �سالون340.     
12112017/11/27وادي عدي49890/اأر�سا�سي�سوزوكي �سالون341.     
12122017/11/27وادي عدي2608/داأخ�سرتري�سل �سالون342.     
12132017/11/27وادي عدي3569/ب كابي�س�ساحنة جم�س343.     
12142017/11/27وادي عديبدون رقماأبي�سكيا �سالون 344.     
12152017/11/27وادي عدي4371/ر ر ا�سودمري�سيد�س �سالون345.     
12162017/11/27وادي عدي28733/اأاأبي�س�سني �سالون346.     
12182017/11/27وادي عدي6125/ي ب اأبي�س�ساحنة تاتا347.     
12192017/11/27وادي عدي1856/د �ساأبي�س�ساحنة مان348.     
12202017/11/28وادي عدي1076/ح كاأخ�سرخزان تنكر ماء349.     
13022017/11/27حلة ال�سد1419/ح �سابي�سمازدا �سالون 350.     
13032017/11/27حلة ال�سد67642/دابي�سبيكاب ني�سان351.     
13042017/11/27حلة ال�سد78678/بف�سيمازدا �سالون 352.     
13052017/11/27حلة ال�سد42582/رابي�سمازدا �سالون 353.     
13062017/11/27حلة ال�سد8621/ح �سف�سيمري�سيد�س �سالون354.     
13072017/11/27حلة ال�سد4716/ح �سابي�سميت�سوبي�سي الن�سر 355.     
13082017/11/27حلة ال�سد6483/طبوينت�ساجر امريكي فورويل356.     
13092017/11/27حلة ال�سد938/طر�سا�سي�سني �سالون357.     
13102017/11/27حلة ال�سدال يوجداأ�سودكيا �سالون358.     
181262017/11/26قرب من دوار احلمرية/18126ياأبي�سمري�سيد�س �سالون359.     
61712017/11/26قرب من دوار احلمرية9347/�سبويندايهات�سو �سالون360.     
61732017/11/26قرب من دوار احلمرية75253/داحمرفورد فورويل361.     
61692017/11/26قرب من دوار احلمرية65485/اأاأخ�سربي اأم دبليو �سالون362.     
61772017/11/26قرب من دوار احلمرية10732/داأخ�سرميت�سوبي�سي الن�سر 363.     
61792017/11/26قرب من دوار احلمريةبدون رقما�سفرمكينة ورور364.     


