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 : انؼذد 2041 رقى اإلػالٌ :

  تاريخ اصذار شهادج انتسجيم: 24201 : انؼاليحرقى 

 14/9/1411تاريخ تقذيى طهة انتغييز: 2/4/1442 َافذج نغايح: 2/4/1412 : تسجيهها تأريخ

  ج (  - 19 ) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

 انشزكح انىطُيح انؼزاقيح نهذواجٍ وانتجارج انؼايح وانىكاالخ انتجاريح انًحذودج :اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انقذيى 
 

 انشزكح انىطُيح انؼزاقيح نهذواجٍ وانتجارج انؼايح انًحذودج  : اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انجذيذ

تغذاد -انؼزاق  ػُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح :    

 
 

 

 



 : انؼذد 2041 رقى اإلػالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  24202 انؼاليح :رقى 

 14/9/1411تاريخ تقذيى طهة انتغييز: 2/4/1442َافذج نغايح:  2/4/1412 : تسجيهها تأريخ

  د ر ي (  - 44)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

 يح انؼزاقيح نهذواجٍ وانتجارج انؼايح وانىكاالخ انتجاريح انًحذودجانشزكح انىطُ :اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انقذيى 
 

 انشزكح انىطُيح انؼزاقيح نهذواجٍ وانتجارج انؼايح انًحذودج  : اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انجذيذ

تغذاد -ػُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح : انؼزاق     

 
 

 

 



 : انؼذد 2041 رقى اإلػالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  27178 انؼاليح :رقى 

 0/9/1411 تاريخ تقذيى طهة انتغييز: 24/4/1441:  َافذج نغايح 24/4/1411 : تسجيهها تأريخ

 أ (  - 21و ( )   – 8أ  ب ( )   – 4)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

 يؼًم أكذ الَتاج انًُظفاخ وانًؼقًاخ وانحفاظاخ  :اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انقذيى 
 

 شزكح انًًيز نصُاػح انًُظفاخ وانحفاظاخ انًحذودج   : اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انجذيذ

تغذاد -انؼزاق ػُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح :   

 
 

 

 



 : انؼذد 2041 رقى اإلػالٌ :

 27/7/1411ر شهادج انتسجيم: تاريخ اصذا 24499 انؼاليح :رقى 

 19/2/1411تاريخ تقذيى طهة انتغييز:  22/1/1442َافذج نغايح :  22/1/1412 : تسجيهها تأريخ

 أ (  - 21)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

 اخ وانحفاظاخحسٍ سهًاٌ وشزيكّ الَتاج انًُظفاخ وانًؼقًيؼًم   :اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انقذيى 
 

 شزكح انًًيز نصُاػح انًُظفاخ وانحفاظاخ انًحذودج   : اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انجذيذ

تغذاد -ػُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح : انؼزاق   

 
 

 

 



 : انؼذد 2041 رقى اإلػالٌ :

 27/7/1411تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  24414 انؼاليح :رقى 

 19/2/1411تاريخ تقذيى طهة انتغييز:  22/0/1442َافذج نغايح :  22/0/1412 : تسجيهها ختأري

 أ (  - 21)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

 يؼًم حسٍ سهًاٌ وشزيكّ الَتاج انًُظفاخ وانًؼقًاخ وانحفاظاخ  :اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انقذيى 
 

 شزكح انًًيز نصُاػح انًُظفاخ وانحفاظاخ انًحذودج   : نؼاليح انتجاريح انجذيذاسى انجهح يانكح ا

تغذاد -ػُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح : انؼزاق   

 
 

 

 



 : انؼذد 2041 رقى اإلػالٌ :

 27/7/1411تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  24410 انؼاليح :رقى 

 19/2/1411تاريخ تقذيى طهة انتغييز:  22/0/1442ح : َافذج نغاي 22/0/1412 : تسجيهها تأريخ

 أ (  - 21)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

 يؼًم حسٍ سهًاٌ وشزيكّ الَتاج انًُظفاخ وانًؼقًاخ وانحفاظاخ  :اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انقذيى 
 

 نًًيز نصُاػح انًُظفاخ وانحفاظاخ انًحذودج شزكح ا  : اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انجذيذ

تغذاد -ػُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح : انؼزاق   

 
 

 

 



 : انؼذد 2041 رقى اإلػالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  27171 انؼاليح :رقى 

 0/9/1411تاريخ تقذيى طهة انتغييز:  24/4/1441َافذج نغايح :  24/4/1411 : تسجيهها تأريخ

 أ (  - 21و ( )   – 8)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

 يؼًم أكذ الَتاج انًُظفاخ وانًؼقًاخ وانحفاظاخ  :اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انقذيى 
 

 شزكح انًًيز نصُاػح انًُظفاخ وانحفاظاخ انًحذودج   : اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انجذيذ

تغذاد -ُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح : انؼزاق ػ  

 
 

 

 



 : انؼذد 2041 رقى اإلػالٌ :

 27/7/1411تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  24921 انؼاليح :رقى 

 19/2/1411تاريخ تقذيى طهة انتغييز:  1/2/1442َافذج نغايح :  1/2/1412 : تسجيهها تأريخ

 أ ب (  - 4)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

 يؼًم حسٍ سهًاٌ وشزيكّ الَتاج انًُظفاخ وانًؼقًاخ وانحفاظاخ  :اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انقذيى 
 

 شزكح انًًيز نصُاػح انًُظفاخ وانحفاظاخ انًحذودج   : اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انجذيذ

تغذاد -: انؼزاق  ػُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح  

 
 

 

 



 : انؼذد 2041 رقى اإلػالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  72982 انؼاليح :رقى 

 12/22/1412تاريخ تقذيى طهة انتغييز:  10/0/1419َافذج نغايح :  10/0/1429 : تسجيهها تأريخ

 ب (  – 41)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

 يؼًم انثهىر الَتاج انًياِ انصحيح  :كح انؼاليح انتجاريح انقذيى اسى انجهح يان
 

 شزكح انثهىر نهصُاػاخ انغذائيح وانثالستيكيح وانتجارج انؼايح يحذودج انًسؤونيح  : اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انجذيذ

انُجف االشزف –ػُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح : انؼزاق   

 
 

 

 



 : انؼذد 2041 إلػالٌ :رقى ا

   تاريخ اصذار شهادج انتسجيم: 22010 انؼاليح :رقى 

 10/0/1411تاريخ تقذيى طهة انتغييز:  11/2/1444َافذج نغايح :  11/2/1414 : تسجيهها تأريخ

 ج ( -41ج ( ) -4ح ( ) -19) : انصُف وانًادج 

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

 يحم حسيٍ جًؼح حطيحظ  :اريح انقذيى اسى انجهح يانكح انؼاليح انتج
 

 يؼًم صحاري انثاديح ألَتاج انخم وياء انىرد وانؼصائز   : اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انجذيذ

تغذاد  -انؼزاق ػُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح :   

 
 

 

 



 : انؼذد 2041 رقى اإلػالٌ :

 24/2/1411دج انتسجيم: تاريخ اصذار شها 21129 انؼاليح :رقى 

 18/2/1411تاريخ تقذيى طهة انتغييز:  11/8/1411َافذج نغايح :  11/8/1421 : تسجيهها تأريخ

 ب (  – 41)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

 يؼًم انًؼيٍ الَتاج انًياِ انصحيح   :اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انقذيى 
 

 شزكح َثغ كزيستال الَتاج انًياِ انصحيح انًحذودج  : ح انؼاليح انتجاريح انجذيذاسى انجهح يانك

كزكىك -انؼزاق ػُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح :   

 
 

 

 



 : انؼذد 2041 رقى اإلػالٌ :

 2/2/1411تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  24224 انؼاليح :رقى 

 9/24/1411تاريخ تقذيى طهة انتغييز:  11/1/1442يح : َافذج نغا 11/1/1412 : تسجيهها تأريخ

 أ ب ج (  - 4و ( )   - 8 ): انصُف وانًادج 

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

 يؼًم َذي انصثاح الَتاج انًُظفاخ وانؼطىر ويستحضزاخ انتجًيم وانًؼقًاخ  :اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انقذيى 
 

 يؼًم َذي انصثاح الَتاج انًُظفاخ وانؼطىر  : انتجاريح انجذيذاسى انجهح يانكح انؼاليح 

تغذاد  -انؼزاق ػُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح :   

 
 

 

 



 : انؼذد 2041 رقى اإلػالٌ :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  24918 انؼاليح :رقى 

 4/4/1411خ تقذيى طهة انتغييز: تاري 4/2/1442َافذج نغايح :  4/2/1412 : تسجيهها تأريخ

 أ ب ج د (  - 4 ): انصُف وانًادج 

 َىع انتغييز: تغييز اسى 

  شزكح وساو انكزو نهتجارج انؼايح يحذودج انًسؤونيح  :اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انقذيى 

 ودج انًسؤونيح شزكح انًًيز نهتجارج انؼايح يحذ  : اسى انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح انجذيذ

تغذاد -انؼزاق  ػُىاٌ انجهح يانكح انؼاليح انتجاريح :  
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