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 هعلىهاخ الرزخيص العالهح الوزخصح

 : العذد 7319 رقن اإلعالى :

 73/6/2176ذاريخ اصذار شهادج الرسجيل:  64234العالهح: رقن 

 2/5/2179ذاريخ ذقذين طلة الرزخيص:  25/3/2123 ًافذج لغايح: 25/3/2173 : ذسجيلها ذأريخ

جي ()64234: هٌخ الرزخيص للعالهح الوزقوح )الرزخيص هىضىع ا ب ( -35ا ب () -39أ() -37ح() -31ب س() -29) الصٌف والوادج :
شزكح ذهزاى  :اسن الجهح هالكح العالهح الرجاريح )هاًذح الرزخيص(  فقط (أ -37ح() -31( تالصٌف ) تلد

  ديٌا الوساهوح الخاصح 

  1/1/2179اعرثاراً هي   فقط سٌح وادذج(  7: ) هذج الرزخيص   27رقن  1شارع كاًذي سقاق  –طهزاى عٌىاًها :

  هعول قيس دكود هادي للجثس :  اسن الجهح )الوزخص لها (

العٌة الجٌىتيح  6م   6/7ق –الكىفح  –الٌجف  –العزاق عٌىاًها :    
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 هعلىهاخ الرزخيص العالهح الوزخصح

 : العذد 7319 رقن اإلعالى :

 72/6/2176ذاريخ اصذار شهادج الرسجيل:  64472العالهح: رقن 

 2/5/2179ذاريخ ذقذين طلة الرزخيص:  75/4/2123ًافذج لغايح:  75/4/2173 : ذسجيلها ذأريخ

ب ج(  -32)أ( -37()ط ي ح -31ب س() -29) الصٌف والوادج :
: هٌخ الرزخيص للعالهح الوزقوح الرزخيص هىضىع ا ب ( -35ا ب () -39)

 أ( فقط -37ح() -31( تالصٌف )سًيىذاهيك()64472)
شزكح ذهزاى  :اسن الجهح هالكح العالهح الرجاريح )هاًذح الرزخيص( 

  ديٌا الوساهوح الخاصح 

  1/1/2179( سٌح وادذج فقط  اعرثاراً هي  7: ) هذج الرزخيص   27رقن  1شارع كاًذي سقاق  –طهزاى  عٌىاًها :

  ود هادي للجثس : هعول قيس دك اسن الجهح )الوزخص لها (

العٌة الجٌىتيح  6م   6/7ق –الكىفح  –الٌجف  –عٌىاًها : العزاق    

 
 

 

 

 

 

 

 هسجل العالهاخ الرجاريح

 



 هعلىهاخ الرزخيص العالهح الوزخصح

 : العذد 7319 رقن اإلعالى :

 22/3/2171ذاريخ اصذار شهادج الرسجيل:  51336العالهح: رقن 

 2/5/2179ذاريخ ذقذين طلة الرزخيص:  76/8/2121ًافذج لغايح:  76/8/2171 : ذسجيلها ذأريخ

: هٌخ الرزخيص للعالهح الوزقوح الرزخيص هىضىع ح ( -31) الصٌف والوادج :
شزكح ذهزاى  :اسن الجهح هالكح العالهح الرجاريح )هاًذح الرزخيص(  ح( فقط -31( تالصٌف )هاًجيثس()51336)

  ديٌا الوساهوح الخاصح 

  1/1/2179( سٌح وادذج فقط  اعرثاراً هي  7: ) هذج الرزخيص   27رقن  1شارع كاًذي سقاق  –طهزاى اًها :عٌى

  : هعول قيس دكود هادي للجثس  اسن الجهح )الوزخص لها (

العٌة الجٌىتيح  6م   6/7ق –الكىفح  –الٌجف  –عٌىاًها : العزاق    
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