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انخرخيص ببنًشبركت غير يطببك )انهيئت 

انًسخخذيت نيسج  يؤسست عًىييت راث 

 طببع إداري(
 2019/001334 الُيُي بالل 1991/07/08

َبلص وثيمت إثببحب نىضعيت إزاء انخذيت   

 انىطُيت 
 2019/03544 انعسهي دمحم يُصف 1994/11/08

حجبوز  -انخرخيص ببنًشبركت غير يطببك 

 انسٍ انمبَىَيت انًحذدة
 2019/04766 انعيسبوي نًيبء 1986/08/31

 2019/01929 آيج َىري ريبض 1995/09/28 فرع نيسبَس عهىو سيبسيت غير يطببك

    انخرخيص ببنًشبركت غير يطببك          

 (8102عىض  8102) ًَىرج يسببمت 
 2019/001526 بٍ انضيف َجبة 1988/09/21

انهيئت  -انخرخيص ببنًشبركت غير يطببك 

انًسخخذيت نيسج  يؤسست عًىييت راث 

 طببع إداري
 2019/003688 بٍ داود حبج حكيى 1988/06/14

انخرخيص ببنًشبركت غير يطببك) انهيئت 

يؤسست عًىييت راث انًسخخذيت نيسج  

 طببع إداري(
 8102/ة/1200 جُذني عبير 1987/05/21

  َسخت يٍ بطبلت انخعريف انىطُيت           
 ) حجبوز انسٍ انمبَىَيت(

 2019/002539 حفُبوي عبذ هللا 1991/03/22

انخرخيص ببنًشبركت غير يطببك) ًَىرج 

 (8102عىض  8102يسببمت 
 2019/003547 خهفبوي عبذ انًبنك 1990/01/23

 لبئًت انًخرشحيٍ انًرفىضيٍ بعذ انطعٍ
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 8102/ة/1222 زوبير يىَيت 1986/11/06 شهبدة ييالد

انهيئت  -انخرخيص ببنًشبركت غير يطببك 

انًسخخذيت نيسج  يؤسست عًىييت راث 

 طببع إداري
 2019/000414 سبلي دمحم 1988/07/05

 2019/03506 سهيًبٌ سهيهت 1991/04/28 حجبوز انسٍ انمبَىَيت انًحذدة

 2019/000900 شراد ريًت 1991/03/16 بطبلت انخعريف انىطُيت 

ال حخضًٍ وثيمت اثببث انىضعيت إزاء انخذيت 

 انىطُيت  اإلعفبء انُهبئي
 2019/001024 طبجيٍ دمحم 1994/09/21

عذو إرفبق وثيمت إثببث انىضعيت إزاء 

 انخذيت انىطُيت
 2019/003248 طهحبوي عبذ انعبني 1993/08/01

 2019/001138 عبذي يحُذ سعيذ 1986/06/05 حجبوز انسٍ انمبَىَيت انًحذدة

انخرخيص ببنًشبركت غير يطببك ) انهيئت 

يؤسست عًىييت راث انًسخخذيت نيسج  

 طببع إداري(
 8102/ة/1821 عطري فبرس 1991/07/15

عذو إرفبق وثيمت إثببث انىضعيت إزاء 

 انخذيت انىطُيت
 2019/000409 عالوة يبسيٍ 1995/11/20

 2019/004849 غرزوني َسيى 1996/06/23 َسخت يٍ بطبلت انخأجيم

انخرخيص  -انجبيعيت غير يطببمت انشهبدة 

ببنًشبركت )انهيئت انًسخخذيت نيسج 

 يؤسست عًىييت راث طببع إداري(
 2019/004296 غرييج ريى 1991/08/06

 2019/004088 فىَذو عبذ انًجيذ 1992/10/09 َسخت يٍ شهبدة اإلرجبء غير صبنحت

انخرخيص ببنًشبركت غير يطببك ) انهيئت 

انًسخخذيت نيسج  يؤسست عًىييت راث 

 طببع إداري(
 2019/001317 لبدة دَىٌ إبراهيى 1988/11/09



 2019/003859 نعىر سُبء 1991/06/04 شهبدة جبيعيت  غير يطببمت

انخرخيص ببنًشبركت غير يطببك ( انهيئت 

يؤسست عًىييت راث انًسخخذيت نيسج  

 طببع إداري(
 8102/ة/0108 يسعىدي دمحم 1987/06/12

 
 

  
  


