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أفؽاظ ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ػٓ 15452 ثؽلُ 25105352 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكبْ ػجعاٌّسكٓ ػجعاٌٛ٘بة ظا١ٌب -  1

اٌؼجٛؼ ِع٠ٕخ اثٛؾ٠ع ِسّع قبٌُ/ ٍِه اٌؽاثغ اٌسٝ -10522 ثٍٛن 33ق:  ثدٙخ ،(  غػائ١ٗ ِٛاظ رٛؼ٠عاد)  ػبِٗ رٛؼ٠عاد  

 ِىزت ػٓ 15421 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ِٙٛة ػجعاٌّد١ع ػجعاٌفؼ١ً ضبٌع -  2

ِسّع ػ١ٍٖٛ ٠ٛقف/ ٍِه اثٛؾػجً ػج١بْ وفؽ:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛخ ِمبٚالد  

 ػٓ 15455 ثؽلُ 25105356 فٝ ل١ع ، 12555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌّشزٌٛٝ ا١ِٓ ػجعاٌفزبذ طالذ خ١ٙبْ -  3

إِبَ ػجعاٌؼؿ٠ؿ طالذ ػ١ٍٗ/ ثٍّه اٌدّٙٛؼ٠خ شبؼع:  ثدٙخ ، ِظـٛغـبد ِسـً  

 ِىزت ػٓ 15425 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  إثؽا١ُ٘ ػجعاٌطبٌك خّؼٗ ِسّع -  4

ازّع ػجعإٌّؼُ ِٚظـفٝ ػجعاٌؽز١ُ ِسّع زكٓ اقبِٗ/ثٍّه اٌطظٛص األقالَ ٔٛؼ. ل4:  ثدٙخ ، ق١بؼاد رؤخ١ؽ  

 ، وبفز١ؽ٠ب ػٓ 15456 ثؽلُ 25105352 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ػجعاهلل ِظـفٝ وؽ٠ُ -  5

اٌّٙعٜ ػجعاٌكالَ شسبرٗ ازّع/ ٍِه اٌطبطخ ق١ٕب اثٓ ِعؼقخ ثدٛاؼ ِظٍر اٌش١ص:  ثدٙخ  

 ٚؼشخ ػٓ 15424 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 255555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌط١بؽ طبثؽ ٌـفٝ وّبي ِسّٛظ -  6

اٌؼٛفٝ أٛؼ ِسّع ػّبظ/ ٍِه اٌثمبفٗ ظاؼ ثدٛاؼ اٌمع٠ُ اٌّسبوُ ِدّغ. ل:  ثدٙخ ، خب٘ؿٖ ِالثف رظ١ٕغ  

 ِؿؼػخ ػٓ 15412 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِؽاظ ِسّع ا١ِٓ ػبظي ازّع -  7

اٌٛو١ً ازّع ِسّع خّبي/ ٍِه اٌجٍع اثٛؾػجً - إٌظؽ خّؼ١خ اؼع:  ثدٙخ ، ظٚاخٓ  

 رٛؼ٠ع ػٓ 15425 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛقف اثؽا١ُ٘ ١ٌُٚ و١ؽٌف -  8

 اٌزبقغ اٌسٝ اٌثمبفخ ل 2 ؼلُ لـؼخ12501 ثٍٛن 3 شمخ 2 ؼلُ ػمبؼ:  ثدٙخ ، االٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ف١ّب اٌىزؽ١ٔٚخ اخٙؿح ٚرؽو١ت

١ِطبئ١ً ٠ٛقف اثؽا١ُ٘ ١ٌُٚ/  ٍِه ل١ٍٛث١خ - اٌؼجٛؼ ِع٠ٕخ  

 رٛؼ٠عاد ػٓ 15412 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٛقٝ شؽف ػٕزؽ ازّع -  9

ػٍٝ ؾ٠ع ػجعاٌكزبؼ اٌع٠ٓ ػظبَ/  ثٍّه اٌؼبثع٠ٓ ؾ٠ٓ شبؼع  اٌؼ١ب٠عح ػؽة:  ثدٙخ ، االٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ف١ّب ػ١ِّٛخ  

 ٚؼشخ ػٓ 15452 ثؽلُ 25105352 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٘عٜ ػجعاٌس١ّع فؤاظ ق١ّؽ فؤاظ -  10

 اثٛػجً - اال١ٍ٘خ اٌشؽوخ ل 125 ِٓ 101 اٌمـؼخ ػّٓ 4 ؼلُ ْاثٛطٛا زٛع:  ثدٙخ ، ثٍٝ ؼٌّٚبْ ٚرٛؼ٠عاد وؽ٠زبي زعاظٖ

٘عٜ ػجعاٌس١ّع فؤاظ ق١ّؽ فؤاظ/  ٍِه  

 ، زعاظٖ ٚؼشخ ػٓ 15410 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 12555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اِبَ قؼ١ع فزسٝ ازّع -  11

ػ١ٍبْ ػجعاٌؽزّٓ ازّع ضبٌع/ ٍِه اثٛػ١بظٖ رمك١ُ ثدٛاؼ اٌزؼجئخ ِظٕغ ضٍف االطفؽ اٌدجً:  ثدٙخ  

 اظٚاد ردبؼح ػٓ 15454 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ زكٓ ِسكٓ ٚز١ع -  12

ػجعاٌس١ّع ِسّعٜ وّبي/  ٍِه(  32 ػّبؼاد) اال٠ٛاء ِكبوٓ ل 22:  ثدٙخ ، طس١خ  

 رؼجئخ ػٓ 15426 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌك١ع ض١ًٍ ق١ع ق١ّؽ اقالَ -  13

ض١ًٍ اٌك١ع فٛؾٜ ػبظي/ ٍِه اثٛؾػجً إٌظؽ خّؼ١خ اؼع:  ثدٙخ ، ٚاٌّـٙؽاد إٌّظفبد ٚردبؼح  

 ٚؼشخ ػٓ 15416 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 255555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٘بشُ ػـ١ٗ ٘بشُ ػظبَ -  14

 ِسّٛظ ِسّع ؿٍؼذ ِسّع/ ٍِه اثٛؾػجً - اٌطبطخ اٌؽ٠بع ِعؼقخ  ضٍف طمؽ ؿبؼق ل:  ثدٙخ ، اٌّدبؾؼ ِكزٍؿِبد ضؽاؿخ

 طمؽ
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 ػظؽ ػٓ 15435 ثؽلُ 25105331 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌشبِٝ ق١ٍّبْ ازّع طالذ اًِ -  15

قؼع ازّع قؼع/ ٍِه اٌّؽوؿٜ اٌّكزشفٝ ل ِٓ اٌظٕب٠غ ِعؼقخ ل:  ثدٙخ ، رد١ًّ ِٚكزسؼؽاد ؾ٠ٛد  

 ِىزت ػٓ 15416 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 1555555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٘بشُ ػـ١ٗ ٘بشُ ػظبَ -  16

اقّبػ١ً زكٓ خّبي ضبٌع/ ٍِه اثٛؾػجً اٌطبطخ اٌؽ٠بع ِعؼقخ ضٍف:  ثدٙخ ، االٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ف١ّب ػ١ِّٛخ رٛؼ٠عاد  

 ِىزت ػٓ 15416 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 1555555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٘بشُ ػـ١ٗ ٘بشُ ػظبَ -  17

 اثٛؾػجً اٌؽ٠بع ِعؼقخ ضٍف طمؽ ؿبؼق ل ثبٌؼٕٛاْ ؼئ١كٝ ِسً ٌٍزبخؽ:  ثدٙخ ، االٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ف١ّب ػ١ِّٛخ رٛؼ٠عاد

 15416 ثؽلُ ٚل١ع  14/53/2510 فٝ 452 ثؽلُ اٚظع ٚلع ِدبؾؼ ِكزٍؿِبد ضؽاؿخ ٚؼشخ/ ِسّٛظثٕشبؽ ؿٍؼذ ِسّع/ ٍِه

 اٌطبٔىخ

 فَٛ رظ١ٕغ ػٓ 15412 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػـب اثؽا١ُ٘ ػجعاٌؼبي ػـب -  18

اٌؼجٛؼ - اٌشّبٌٝ اِزعاظ  اٌظٕبػ١خ إٌّـمخ 12544 ثٍٛن 12 ؼلُ لـؼخ:  ثدٙخ ،  

 فَٛ رظ١ٕغ ػٓ 15412 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػـب اثؽا١ُ٘ بيػجعاٌؼ ػـب -  19

 ف2502ٝ ثؽلُ اٌّٛظع طبج اخؿاء رظ١ٕغ -ثٕشبؽ - ا١ٌٙٛظ زبؼح اٌؼـبؼ ظؼة 5 اٌدّب١ٌٗ/ ثبٌؼٕٛاْ ؼئ١كٝ ِسً ٌٍزبخؽ:  ثدٙخ ،

اٌمب٘ؽح غؽفخ 25410  ثؽلُ ٚاٌّم١ع 2514/6/1  

 رع٠ٚؽ ػٓ 15415 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌكجبػٝ خبظ فبؼـ ِسّٛظ -  20

اٌظ١ض ازّع ِسّع/ ٍِه االطفؽ اٌدجً ِبٌه األِبَ. ل:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ٚرٛؼ٠عاد ضؽظٖ ٚردبؼح  

 ِظٕغ ػٓ 15415 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثشبؼٖ ازّع ق١ع زكٓ ؼؾق -  21

قبٌُ ازّع زكٓ/ ٍِه  اٌجٍع اثٛؾػجً - اٌّظبٔغ ل ا٠ٛة اؼع:  ثدٙخ ، ثالقز١ه  

 رؼجئخ ػٓ 15420 ثؽلُ 25105331 فٝ ل١ع ، 12555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل ٔظؽ ؼٚفبئ١ً ١ِٕؽ أ١ًِ -  22

اهلل ٔظؽ ؼٚفبئ١ً ١ِٕؽ ا١ًِ/  ثٍّه اٌؼجٛؼ ِع٠ٕخ(  ج ة،_ )  طغ١ؽح طٕبػبد 243 لـؼخ:  ثدٙخ ، غػائ١خ ِٛاظ ٚرغ١ٍف  

 رظ١ٕغ ػٓ 15453 ثؽلُ 25105354 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  شٕٛظٖ زج١ت لع٠ف ِؽلف -  23

ثؽقَٛ فىؽٜ فٛؾ٠ٗ/ ٍِه اٌؼّؽأٝ. ل ِٓ ػجعاٌؽاؾق ِسّع. ل3 اٌطظٛص:  ثدٙخ ، ؿج١ٗ ِكزٍؿِبد  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 15414 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌك١ع اٌك١ع خّبي -  24

اٌك١ع خّبي ق١ع/  ثٍّه اٌدّبي اؼع:  ثدٙخ ، االٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ػ١ِّٛخ ٚرٛؼ٠عاد ٚظ٠ىٛؼاد ٚرشـ١جبد  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 15422 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ػجعؼثٗ ِسّٛظ اقّبء -  25

اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ٘بٔٝ/ ٍِه اثٛؾػجً اٌّسـٗ. ل2:  ثدٙخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

شؽوبد ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌظسٝ ٚاٌظؽف ا١ٌّبٖ ٌٍّسـبد ١بٔٗاٌظ ٚػمٛظ االٌىزؽ١ِٚىب١ٔى١ٗ اٌّمبٚالد أػّبي   ،  شؽوخ   ٚشؽ٠ىٗ ػجعاٌكزبؼ ٠بقؽ -  1

 إٌظ١فٗ ٚاٌـبلخ اٌىٙؽثبء ِسـبد ٚرؽو١ت ٚط١بٔخ ٚا١ٌّىب١ٔى١ٗ اٌىٙؽثبئ١ٗ اٌّٛاظ ٚرٛؾ٠غ ٚردبؼح ٚاٌكىب١ٔٗ اٌظٕبػ١خ ٚإٌّشؤد

 ٚػمٛظ االٌىزؽ١ِٚىب١ٔى١ٗ اٌّمبٚالد أػّبي ػٓ ، 15422 ثؽلُ 25105325 فٝ ،ل١عد 12555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ  ٚاٌّزدعظٖ

 ٚط١بٔخ ٚا١ٌّىب١ٔى١ٗ اٌىٙؽثبئ١ٗ اٌّٛاظ ٚرٛؾ٠غ ٚردبؼح ٚاٌكىب١ٔٗ اٌظٕبػ١خ ٚإٌّشؤد اٌظسٝ ٚاٌظؽف ا١ٌّبٖ ٌٍّسـبد اٌظ١بٔٗ

اٌؼجٛؼ.َ اٌؼبئٍٝ اٌسٝ -12561 ة( 15) لـؼٗ:  ثدٙخ ، ٚاٌّزدعظٖ إٌظ١فٗ ٚاٌـبلخ اٌىٙؽثبء ِسـبد ٚرؽو١ت  

   ــــــــــــــــــــــ  



 التجارة الداخلية جهاز تنمية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

أفؽاظ اٌزدبؼٜ اٌكدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشـت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105353 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11034:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زك١ٕٓ زكٓ ؿٍؼذ ِسّٛظ   - 1

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع ِسٛ رُ  

 رؽن  اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105356 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   3224:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػجعاٌد١ًٍ اثؽا١ُ٘ ِسّع   - 2

ٔٙبئ١آ اٌزدبؼح  

 شـت/ِسٛ رُ   25105352 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   1162:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌّؼالٜٚ ازّع ػجعاٌؽاؾق أشؽف   - 3

ٔٙبئ١آ اٌزدبؼح رؽن  اٌكدً  

 ِسٛ رُ  اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105315 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   2525:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ؼؾق ض١ًٍ ػ١بظ ثبثذ   - 4

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع  

 شـت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   0055:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِزٌٛٝ ِسّع ازّع ِسّع ِعزذ   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌكدً  

  اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105312 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15556:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  شٕٛظح ثكبٌٝ ٔظسٝ اقبِخ   - 6

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع ِسٛ رُ  

 رؽن  اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   12515:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  قٛؼ٠بي ؾوٟ قٛؼ٠بي   - 7

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح  

 اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13516:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌدٛاظ ػجع ٚف١ك ِسّع قؼبظ   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع ِسٛ رُ   

 ِسٛ رُ  اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   2122:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػجعٖ ؾ٠ع أثٛ ِسّع   - 9

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع  

 شـت/ِسٛ رُ   25105312 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   1121:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  طج١ر ِسّع اٌدٛاظ ػجع قؼ١ع   - 10

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌكدً  

 شـت/ِسٛ رُ   25105310 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   12203:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌس١ّع ػجع ِسّع زّعٞ خّبي   - 11

2510/3/10 فٝ        ؼلُ رؤش١ؽ ثـٍت اٌفؽع إاٌغبء رُ  اٌكدً  

 شـت/ِسٛ رُ   25105324 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   6506:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  إٌدبؼ ِسّع ػجعاٌفزبذ ِسّع ٠ٛ٘عا   - 12

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ رؽن  اٌكدً  

 رؽن  اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105326 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   4251:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ّ٘بَ اٌس١ٍُ ػجع ؾغٍٛي   - 13

ٌٍٛفبٖ ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح  
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شـت/ِسٛ رُ   25105326 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13651:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِظـفٝ رٙبِٝ فبؼٚق اٌك١ع   - 14

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌكدً  

 اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105326 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15245:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ضـبة ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ اِبي   - 15

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع ِسٛ رُ   

 رُ  اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105326 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   14363:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػجعاهلل اٌؼ١ٍُ ػجع ِسّع   - 16

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح ٌزؽن اٌم١ع ِسٛ  

 اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105331 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   5305:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِٕظٛؼ اٌكؼ١ع ِسّع ؿبؼق   - 17

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح ٌزؽن اٌم١ع ِسٛ رُ   

 رُ  اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105331 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   1222:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌٛو١ً زّٛظٖ اٌك١ع ػّؽ   - 18

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح ٌزؽن اٌم١ع ِسٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25105353 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  11634 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِؼجع ػٍٝ اقّبػ١ً ثـٗ -  1

خ١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

 ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25105353 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  5440 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ثىؽٜ ض١ًٍ فؤاظ اثؽا١ُ٘ -  2

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25105315 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  1122 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌط١ؽ اثٛ زبِع ػٍٝ -  3

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً    

 ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25105315 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12236 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع زك١ٓ اقّبػ١ً ِسّع -  4

خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

 ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  2252 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌؼٛػٝ اٌّزٌٛٝ ِسّع ِزسذ -  5

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15452 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٘عٜ ػجعاٌس١ّع فؤاظ ق١ّؽ فؤاظ -  6

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25105313 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12226 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ث١ِٟٛ ِسّع ِسفٛف ق١ع -  7

خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

 رُ  25105312 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15222 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌج١ئ١خ ٌٍطعِبد اٌع٠ٓ ػالء ِؤقكخ -  8

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً   

:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  11245 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٠ٛٔف ق١ٍّبْ ػؿٖ -  9

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً    

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25105324 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  13155 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اهلل ػجع اٌؽزّٓ ػجع ػٍٝ وؽَ -  10

خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف   
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 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رؼع٠ً رُ  25105324 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  14251 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثٛاٌكؼٛظ ِسّع ِسّٛظ زّعٜ اشؽف ِسّع -  11

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌّبي ؼأـ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15425 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  إثؽا١ُ٘ ػجعاٌطبٌك خّؼٗ ِسّع -  12

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25105326 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15225 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌعِجٛلٝ ا١ِٓ اثٛؾ٠ع ٠س١ٟ -  13

خ١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

 ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25105331 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12425 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌدٛاظ ػجع اثٛثىؽ ٚائً -  14

خ١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 11634    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؼجع ػٍٝ اقّبػ١ً ثـٗ -  1

زك١ٓ ؿٍت ؼخت/ ٍِه قؽ٠بلٛـ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 15453    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، شٕٛظٖ زج١ت لع٠ف ِؽلف -  2

ثؽقَٛ فىؽٜ فٛؾ٠ٗ/ ٍِه اٌؼّؽأٝ. ل ِٓ ػجعاٌؽاؾق ِسّع. ل3 اٌطظٛص ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 15454    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ زكٓ ِسكٓ ٚز١ع -  3

ػجعاٌس١ّع ِسّعٜ وّبي/  ٍِه(  32 ػّبؼاد) اال٠ٛاء ِكبوٓ ل 22  ،:   اٌـزؤش١ؽ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 0022    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ ازّع إٌّؼُ ػجع ػ١ع -  4

اٌفمٝ ِسّع ػجعإٌّؼُ ِسّع/ اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 15455    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّشزٌٛٝ ا١ِٓ ػجعاٌفزبذ طالذ خ١ٙبْ -  5

إِبَ ػجعاٌؼؿ٠ؿ طالذ ػ١ٍٗ/ ثٍّه اٌدّٙٛؼ٠خ شبؼع ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105352 ربؼ٠ص ٚفٟ 11634    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؼجع ػٍٝ اقّبػ١ً ثـٗ -  6

زك١ٓ ؿٍت ؼخت زكبَ/ اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105352 ربؼ٠ص ٚفٟ 15452    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكبْ ػجعاٌّسكٓ ػجعاٌٛ٘بة ظا١ٌب -  7

اٌؼجٛؼ ِع٠ٕخ اثٛؾ٠ع ِسّع قبٌُ/ ٍِه اٌؽاثغ اٌسٝ -10522 ثٍٛن 33ق ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105352 ربؼ٠ص ٚفٟ 15456    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ػجعاهلل ِظـفٝ وؽ٠ُ -  8

اٌّٙعٜ ػجعاٌكالَ شسبرٗ ازّع/ ٍِه اٌطبطخ ق١ٕب اثٓ ِعؼقخ ثدٛاؼ ِظٍر اٌش١ص  ،:   اٌـزؤش١ؽ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105352 ربؼ٠ص ٚفٟ 15452    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘عٜ ػجعاٌس١ّع فؤاظ ق١ّؽ فؤاظ -  9

 ػجعاٌس١ّع فؤاظ ق١ّؽ فؤاظ/  ٍِه اثٛػجً - اال١ٍ٘خ اٌشؽوخ ل 125 ِٓ 101 اٌمـؼخ ػّٓ 4 ؼلُ اثٛطٛاْ زٛع  ،:   اٌـزؤش١ؽ

  ٘عٜ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 15415    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكجبػٝ خبظ فبؼـ ِسّٛظ -  10

اٌظ١ض ازّع ِسّع/ ٍِه االطفؽ اٌدجً ِبٌه األِبَ. ل ،:   اٌـزؤش١ؽ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:   اٌـزؤش١ؽ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 2642    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، شف١ك طجسٝ فٛؾٜ -  11

اٌؼك١ٍٝ ػجعاٌس١ّع ازّع/ٍِه اٌشؽفبء. ل2/ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،  

 فٚط،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 15412    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػـب اثؽا١ُ٘ ػجعاٌؼبي ػـب -  12

اٌؼجٛؼ - اٌشّبٌٝ اِزعاظ  اٌظٕبػ١خ إٌّـمخ 12544 ثٍٛن 12 ؼلُ لـؼخ ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 15412    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػـب اثؽا١ُ٘ ػجعاٌؼبي ػـب -  13

 ثؽلُ اٌّٛظع طبج اخؿاء رظ١ٕغ -ثٕشبؽ - ا١ٌٙٛظ زبؼح اٌؼـبؼ ظؼة 5 اٌدّب١ٌٗ/ ثبٌؼٕٛاْ ؼئ١كٝ ِسً ٌٍزبخؽ ،:   اٌـزؤش١ؽ

اٌمب٘ؽح غؽفخ 25410  ثؽلُ ٚاٌّم١ع 2514/6/1 ف2502ٝ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 0645    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعٖ اثٛاٌّؼبؿٝ ٚخعٜ ؿبؼق -  14

/  ٍِه اٌؼجٛؼ ِع٠ٕخ اٌؼجٛؼ ٔؿ٘خ اٌثبِٓ اٌسٝ - اٌطعِبد ِٕـمخ  2 لـؼخ اٌزدبؼ٠خ ثبٌّجبٔٝ االؼػٝ اٌعٚؼ 3 ِسً ،:   اٌـزؤش١ؽ

ػجعٖ اثٛاٌّؼبؿٝ ٚخعٜ   

: اٌـزؤش١ؽ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 15414    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌك١ع اٌك١ع خّبي -  15

اٌك١ع خّبي ق١ع/  ثٍّه اٌدّبي اؼع  ،     

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 0645    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعٖ اٌّؼبؿٟ أثٛ ٚخعٜ ؿبؼق -  16

 ِع٠ٕخ اٌؼجٛؼ ٔؿ٘خ  اٌثبِٓ اٌسٝ اٌطعِبد ِٕـمخ 2 لـؼخ اٌزدبؼ٠خ ثبٌّجبٔٝ االؼػٝ اٌعٚؼ 3 ِسً ثبٌؼٕٛاْ فؽع افززبذ ،:   اٌـزؤش١ؽ

اٌطبٔىٗ 0645 ربثغ ثؽلُ ٚل١ع 12/3/2510 فٝ 320 ثؽلُ اٚظع ٚلع ػبِخ ط١ع١ٌخ/ ثٕشبؽ ػجعٖ ٌّؼبؿٝاثٛا ٚخعٜ/ ثٍّه اٌؼجٛؼ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 15416    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بشُ ػـ١ٗ ٘بشُ ػظبَ -  17

اقّبػ١ً زكٓ خّبي ضبٌع/ ٍِه اثٛؾػجً اٌطبطخ اٌؽ٠بع ِعؼقخ ضٍف ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 15416    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بشُ ػـ١ٗ ٘بشُ ػظبَ -  18

 ٚؼشخ/ ِسّٛظثٕشبؽ ؿٍؼذ ِسّع/ ٍِه اثٛؾػجً اٌؽ٠بع ِعؼقخ ضٍف طمؽ ؿبؼق ل ثبٌؼٕٛاْ ؼئ١كٝ ِسً ٌٍزبخؽ ،:   اٌـزؤش١ؽ

اٌطبٔىخ 15416 ثؽلُ ٚل١ع  14/53/2510 فٝ 452 ثؽلُ اٚظع ٚلع ِدبؾؼ ِكزٍؿِبد ضؽاؿخ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 15416    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بشُ ػـ١ٗ ٘بشُ ػظبَ -  19

طمؽ ِسّٛظ ِسّع ؿٍؼذ ِسّع/ ٍِه اثٛؾػجً - اٌطبطخ اٌؽ٠بع ِعؼقخ  ضٍف طمؽ ؿبؼق ل ،:   اٌـزؤش١ؽ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 15415    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثشبؼٖ ازّع ق١ع زكٓ ؼؾق -  20

قبٌُ ازّع زكٓ/ ٍِه  اٌجٍع اثٛؾػجً - اٌّظبٔغ ل ا٠ٛة اؼع  ،:   اٌـزؤش١ؽ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 15412    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ شؽف ػٕزؽ ازّع -  21

ػٍٝ ؾ٠ع ػجعاٌكزبؼ اٌع٠ٓ ػظبَ/  ثٍّه اٌؼبثع٠ٓ ؾ٠ٓ شبؼع  اٌؼ١ب٠عح ػؽة  ،:   اٌـزؤش١ؽ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 15412    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽاظ ِسّع ا١ِٓ ػبظي ازّع -  22

اٌٛو١ً ازّع ِسّع خّبي/ ٍِه اٌجٍع اثٛؾػجً - إٌظؽ خّؼ١خ اؼع ،:   اٌـزؤش١ؽ   

: اٌـزؤش١ؽ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 15410    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِبَ قؼ١ع فزسٝ ازّع -  23

ػ١ٍبْ ػجعاٌؽزّٓ ازّع ضبٌع/ ٍِه اثٛػ١بظٖ رمك١ُ ثدٛاؼ اٌزؼجئخ ِظٕغ ضٍف االطفؽ اٌدجً ،     

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 15421    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِٙٛة ػجعاٌّد١ع ػجعاٌفؼ١ً ضبٌع -  24

ِسّع ػ١ٍٖٛ ٠ٛقف/ ٍِه اثٛؾػجً ػج١بْ وفؽ  ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 12203    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌس١ّع ػجع ِسّع زّعٜ خّبي -  25

 اٌكىٛ ثدٛاؼ اٌـ١ؽاْ ل ثٕبز١خ اٌطبٔىخ 12203 ربثغ ثؽلُ ٚاٌّم١ع 2515/4/10 فٝ 414 ثؽلُ اٌّٛظع ااٌفؽع اٌغبء  ،:   اٌـزؤش١ؽ

ط١ع١ٌخ ثٕشبؽ اٌسعاظ اقّبػ١ً ِظٍر ٔدبذ/ ٍِه اٌسع٠ع   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 12203    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌس١ّع ػجع ِسّع زّعٜ خّبي -  26

 ػّؽ رمك١ُ ل 13 اٌؼجٛؼثٕبز١خ ردبؼٜ قدً 21250 ثؽلُ ٚاٌّم١ع 2512/3/21 فٝ 1525 ثؽلُ اٌّٛظع اٌفؽع اٌغبء ،:   اٌـزؤش١ؽ

ط١ع١ٌخ ثٕشبؽ اٌكالَ ِع٠ٕخ اٌطـبة ثٓ    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 12203    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌس١ّع ػجع ِسّع زّعٜ خّبي -  27

 ػجعاٌس١ّع ِسّع زّعٜ/ ٍِه ل١ٍٛث١خ اٌؼجٛؼ ِع٠ٕخ اٌطبِف اٌسٝ 16525 ثٍٛن 24 ؼلُ لـؼخ ثبٌؼٕٛاْ فؽع افززبذ ،:   اٌـزؤش١ؽ

اٌطبٔىخ 12203 ربثغ ثؽلُ ٚل١ع 10/3/2510 فٝ 423 ثؽلُ اٚظع ٚلع ط١ع١ٌخ ثٕشبؽ شىشه   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 12203    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، شىشه اٌس١ّع ػجع ِسّع  زّعٜ خّبي -  28

شىشه ػجعاٌس١ّع ِسّع زّعٜ/ ٍِه اٌؼجٛؼ ِع٠ٕخ اٌطبِف اٌسٝ 16525 ثٍٛن 24 ؼلُ لـؼخ ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص فٟٚ 15422    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛؼ٠بي اٌمّض ا١ٍ٠ب ِعزذ -  29

اٌزؽف١ٙٗ ٌٍطعِبد اٌّظؽ٠ْٛ إٌّٙعقْٛ شؽوخ/ ٍِه األؼػٝ اٌعٚؼ اٌؼجٛؼ ق١زٝ خٌٛف ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 15425    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف اثؽا١ُ٘ ١ٌُٚ و١ؽٌف -  30

 ٠ٛقف اثؽا١ُ٘ ١ٌُٚ/  ٍِه ل١ٍٛث١خ - اٌؼجٛؼ ِع٠ٕخ اٌزبقغ اٌسٝ اٌثمبفخ ل 2 ؼلُ لـؼخ12501 ثٍٛن 3 شمخ 2 ؼلُ ػمبؼ ،:   اٌـزؤش١ؽ

  ١ِطبئ١ً

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 15423    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، أزّع ِسّع ػجعاهلل ازّع -  31

اٌطظٛص - ػجعاٌؽاؾق ِسّع ل 10 ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13244    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌعقٛلٝ اثؽ١ُ٘ ٘شبَ ِسّع -  32

اٌعقٛلٝ اثؽا١ُ٘ ٘شبَ/  اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ   

:   اٌـزؤش١ؽ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 11245    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛٔف ق١ٍّبْ ػؿٖ -  33

/ 2510/3 فٝ      ثؽلُ اٚظع ػّبي ٚٔمً ؼزالد ِىزت/ ثٕشبؽ - فؽزبد فزسٝ طالذ/ ثٍّه ؿٛش -اٌع٠ؽ/ ثبٌؼٕٛاْ فؽع إفززبذ ،

ثؽلُ ٚل١ع   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 15424    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌط١بؽ طبثؽ ٌـفٝ وّبي ِسّٛظ -  34

اٌؼٛفٝ أٛؼ ِسّع ػّبظ/ ٍِه اٌثمبفٗ ظاؼ ثدٛاؼ اٌمع٠ُ اٌّسبوُ ِدّغ. ل ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13505    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل زٕب ؼ٠بع ِؽاظ ِب٠ىً -  35

 فٝ     ثؽلُ اٚظع ٚلع ط١ع١ٌخ ثٕشبؽ إٌطً ػؿثخ اٌـٛا٠ٍخ ػؽة شبؼع اٌظع٠ك اثٛثىؽ شبؼع 20 ٛاْثبٌؼٕ فؽع افززبذ ،:   اٌـزؤش١ؽ

اٌمب٘ؽح ردبؼٜ قدً     ثؽلُ ٚل١ع/ 2510/3   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 15422    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ػجعؼثٗ ِسّٛظ اقّبء -  36

اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ٘بٔٝ/ ٍِه اثٛؾػجً اٌّسـٗ. ل2 ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 15426    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ض١ًٍ ق١ع ق١ّؽ اقالَ -  37

ض١ًٍ اٌك١ع فٛؾٜ ػبظي/ ٍِه اثٛؾػجً إٌظؽ خّؼ١خ اؼع ،:   اٌـزؤش١ؽ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105335 ربؼ٠ص ٚفٟ 15425    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، إثؽا١ُ٘ ػجعاٌطبٌك خّؼٗ ِسّع -  38

ازّع ػجعإٌّؼُ ِٚظـفٝ ػجعاٌؽز١ُ ِسّع زكٓ اقبِٗ/ثٍّه اٌطظٛص األقالَ ٔٛؼ. ل4 ،:   اٌـزؤش١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 15435    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌشبِٝ ق١ٍّبْ ازّع طالذ اًِ -  39

قؼع ازّع قؼع/ ٍِه اٌّؽوؿٜ اٌّكزشفٝ ل ِٓ اٌظٕب٠غ ِعؼقخ ل ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 14045    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زك١ٓ أزّع ِٕبي -  40

اٌمب٘ؽح ٔظؽ ِع٠ٕخ اٌشؽ٠ف زكٓ شبؼع 51 ،:   اٌـزؤش١ؽ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 14045    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زك١ٓ أزّع ِٕبي -  41

شسبرٗ اٌسفٕٝ ؿٍؼذ ٚؼثخ/  ٍِه اٌؼجٛؼ االٚي اٌسٝ ق١ٍُ طبٌر 2 ِس١ٍخ  ،:   اٌـزؤش١ؽ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 12425    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدٛاظ ػجع اثٛثىؽ ٚائً -  42

زكٓ ػجعاٌس١ّع ِسّع ازّع/ٍِه اٌطظٛص اٌجؽٔف ل ِٓ ِزفؽع ؾوؽ٠ب زكٓ ل 32/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 15420    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ٔظؽ ؼٚفبئ١ً ١ِٕؽ أ١ًِ -  43

اهلل ٔظؽ ؼٚفبئ١ً ١ِٕؽ ا١ًِ/  ثٍّه اٌؼجٛؼ ِع٠ٕخ(  ج ة،_ )  طغ١ؽح طٕبػبد 243 لـؼخ ،:   اٌـزؤش١ؽ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشبؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 11634   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؼجع ػٍٝ اقّبػ١ً ثـٗ -  1

ِٛاشٝ رؽث١خ ِؿؼػخ/  اٌٝ إٌشبؽ رؼع٠ً  

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 11232   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ اٌكالَ ػجع اٌّؼؿ ػجع ػبؿف -  2

اٌٝ ٔظف ثٍعٜ ِطجؿ/  اٌٝ إٌشبؽ رؼع٠ً:  اٌزؤش١ؽ  

: اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12513   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٌٛف اهلل ػـب ػبظي ػٕزؽ -  3

اٌٝ ٔظف ثٍعٜ ِطجؿ/  اٌٝ إٌشبؽ رؼع٠ً   

 رؼع٠ً:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 2642   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، شف١ك طجسٝ فٛؾٜ -  4

االٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ف١ّب)  ػبِٗ رٛؼ٠عاد ِىزت/ اٌٝ إٌشبؽ ) 

 ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌج١ئ١خ ٌٍطعِبد اٌع٠ٓ ػالء ِؤقكخ -  5

وبٍِخ 10 ٚاٌفمؽح 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 اٌفمؽح ػعا ف١ّب ٚرظع٠ؽ اقز١ؽاظ/ ٌٍٕشبؽ ٠ؼبف:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً  

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15425   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، إثؽا١ُ٘ ػجعاٌطبٌك خّؼٗ ِسّع -  6

األٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ف١ّب ػ١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد/ إٌشبؽ اٌٝ إػبفخ:  اٌزؤش١ؽ  

:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105331ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12425   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدٛاظ ػجع اثٛثىؽ ٚائً -  7

غػائ١خ ِٛاظ ردبؼح/  اٌٝ إٌشبؽ رؼع٠ً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشؽوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15423   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، أزّع ِسّع ػجعاهلل ازّع -  1

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15453   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، شٕٛظٖ زج١ت لع٠ف ِؽلف -  2

ضبص: اٌزؤش١ؽ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15454   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ زكٓ ِسكٓ ٚز١ع -  3

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15412   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػـب اثؽا١ُ٘ ػجعاٌؼبي ػـب -  4

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15416   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بشُ ػـ١ٗ ٘بشُ ػظبَ -  5

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

: اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15414   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌك١ع اٌك١ع خّبي -  6

 ضبص

،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15424   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌط١بؽ طبثؽ ٌـفٝ وّبي ِسّٛظ -  7

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚطف  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15416   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بشُ ػـ١ٗ ٘بشُ ػظبَ -  8

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15412   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽاظ ِسّع ا١ِٓ ػبظي ازّع -  9

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15426   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ض١ًٍ ق١ع ق١ّؽ اقالَ -  10

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15410   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِبَ قؼ١ع فزسٝ ازّع -  11

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105335ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15425   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، إثؽا١ُ٘ ػجعاٌطبٌك خّؼٗ ِسّع -  12

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚطف  

،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 0645   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعٖ اثٛاٌّؼبؿٝ ٚخعٜ ؿبؼق -  13

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚطف  

،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105352ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15452   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكبْ ػجعاٌّسكٓ ػجعاٌٛ٘بة ظا١ٌب -  14

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚطف  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15412   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ شؽف ػٕزؽ ازّع -  15

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15422   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ػجعؼثٗ ِسّٛظ اقّبء -  16

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚطف  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15422   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛؼ٠بي اٌمّض ا١ٍ٠ب ِعزذ -  17

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15425   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف اثؽا١ُ٘ ١ٌُٚ و١ؽٌف -  18

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105352ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15452   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘عٜ ػجعاٌس١ّع فؤاظ ق١ّؽ فؤاظ -  19

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚطف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105352ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15456   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ػجعاهلل ِظـفٝ وؽ٠ُ -  20

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚطف  

،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15421   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِٙٛة ػجعاٌّد١ع ػجعاٌفؼ١ً ضبٌع -  21

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚطف  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15415   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثشبؼٖ ازّع ق١ع زكٓ ؼؾق -  22

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12203   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، شىشه اٌس١ّع ػجع ِسّع  زّعٜ خّبي -  23

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌشؽوخ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15455   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّشزٌٛٝ ا١ِٓ ػجعاٌفزبذ طالذ خ١ٙبْ -  24

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌشؽوخ  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105331ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15420   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ٔظؽ ؼٚفبئ١ً ١ِٕؽ أ١ًِ -  25

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚطف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15415   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكجبػٝ خبظ فبؼـ ِسّٛظ -  26

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25105331ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15435   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌشبِٝ ق١ٍّبْ ازّع طالذ اًِ -  27

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚطف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ف١دٓ ا٠دٛ/  اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّخ رؼع٠ً: اٌٝ 15245 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ ر25105352ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌّؼبظْ ٌزظ١ٕغ  .   

 ٕ٘عقخ/  اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّخ رؼع٠ً: اٌٝ 12236 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ ر25105315ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2

ٚاٌفٛؼخ١ٗ اٌىؽ٠زبي ٚاػّبي ٌٍسعاظٖ اٌشؽ٠ف    

ٌٍزٛؼ٠عاد اثبٌٝ/ اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّٗ إػبفخ: اٌٝ 2642 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ ر25105311ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3    

 ِؼدٕبد/  اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّخ رؼع٠ً: اٌٝ 11255 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ ر25105314ُ:  ؼ٠صرب فٝ  ،  -  4

اٌؼّعح ٚقّجٛقخ    

 ِظٕغ/  اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّخ رؼع٠ً: اٌٝ 13244 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ ر25105325ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  5

اٌجؽا٠ٚؿ اػٛاظ ٌزظ١ٕغ خب١ٌؽٜ    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشطبص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

14045   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ،   ِسّع زك١ٓ ازّع ِٕبي -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شؽوبد اٌزدبؼٜ اٌكدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشـت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فكص  اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105354 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   0236:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رؼبِٓ شؽوخ ،  ٚشؽوبٖ ِؽلض   - 1

ٔٙبئ١آ ٚرظف١زٙب اٌشؽوٗ  

  اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   2121:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رؼبِٓ شؽوخ ،  ٚشؽوبٖ ِؽاظ زك١ٓ ِسّع   - 2

2510/3/11 فٝ 320 ؼلُ رؤش١ؽ ثـٍت اٌفؽع ِسٛ رُ  

 ،   2121:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رؼبِٓ شؽوخ ،  ٚاٌزظع٠ؽ ٚاألقز١ؽاظ اٌّدّعٖ نٚاألقّب ٚاٌعٚاخٓ اٌٍسَٛ ٌسفق اٌدٙبظ شؽوخ   - 3

2510/3/11 فٝ 320 ؼلُ رؤش١ؽ ثـٍت اٌفؽع ِسٛ رُ  اٌكدً شـت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ  

 شـت/ِسٛ رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   2254:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ـخ رٛط١خ ،  ٚشؽوبٖ اٌّالن ػجع طعلٝ ٔشؤد   - 4

ٔٙبئ١آ ٚرظف١زٙب اٌشؽوٗ فكص  اٌكدً  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اٌّبي ؼأـ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼع٠ً رُ 25105356،   ربؼ٠ص ٚفٟ 15103، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ـخ رٛط١خ ٚشؽ٠ىزٗ اٌطٌٛٝ ػجعاٌس١ّع ِسّع زكبَ -  1

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌّبي ؼأـ   

   ربؼ٠ص ٚفٟ 15103، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ـخ رٛط١خ ٚشؽوبٖ اٌطٌٛٝ اٌس١ّع ػجع ِسّع زكبَ/ اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  2

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25105356،   

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25105325،   ربؼ٠ص ٚفٟ 2122، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رؼبِٓ شؽوخ ٚشؽوبٖ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع -  3

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف،    

 ِٚشٙؽ ِكدً ٍِطظخ ٌٍشؽوخ رؼع٠ً ػمع ثّٛخت ثك١ـخ رٛط١خ شؽوخ اٌٝ رؼبِٓ شؽوخ ِٓ ٌٍشؽوخ اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً -  4

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 25105325،   ربؼ٠ص ٚفٟ 2122، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رؼبِٓ شؽوخ اٌط١ّخ شجؽا 2512 ٌكٕٗ 353 ؼلُ رسذ ػٕٗ

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌّبي   

   ربؼ٠ص ٚفٟ 2122، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رؼبِٓ شؽوخ ٚشؽ٠ىٗ ٠ٛٔف ١ُاثؽا٘ ؼخت ازّع/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ  رؼع٠ً -  5

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25105325،   

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25105325،   ربؼ٠ص ٚفٟ 2122، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رؼبِٓ شؽوخ ٚشؽوبٖ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع -  6

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف،    

 ِٚشٙؽ ِكدً ٍِطظخ ٌٍشؽوخ رؼع٠ً ػمع ثّٛخت ثك١ـخ رٛط١خ شؽوخ اٌٝ رؼبِٓ شؽوخ ِٓ ٌٍشؽوخ اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً -  7

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 25105325،   ربؼ٠ص ٚفٟ 2122، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رؼبِٓ شؽوخ اٌط١ّخ شجؽا 2512 ٌكٕٗ 353 ؼلُ رسذ ػٕٗ

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌّبي   

   ربؼ٠ص ٚفٟ 2122، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رؼبِٓ شؽوخ ٚشؽ٠ىٗ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ  رؼع٠ً -  8

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌظجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚطف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25105325،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 2121    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رؼبِٓ شؽوخ ، ٚشؽوبٖ اٌىبشف ِؽاظ زك١ٓ ِسّع -  1

 زفق/ ثٕشبؽ اٌؼجٛؼ.َ االٌٚٝ اٌظٕبػ١ٗ إٌّـمٗ 13532 ؼلُ ثٍٛن 0 ؼلُ اٌمـؼٗ/ ثبٌؼٕٛاْ اٌىبئٓ اٌفؽع اٌغبء ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚطف

اٌطبٔى2121ٗربثغ ثؽلُ ٚاٌّم١ع2513/12/24 ف1136ٝثؽلُ اٌّٛظع ٚاٌزظع٠ؽ ٚاٌكز١ؽاظ اٌّدّعٖ ٚاالقّبن ٚاٌعٚاخٓ اٌٍسَٛ  

 ربؼ٠ص ٚفٟ 2121    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رؼبِٓ شؽوخ ، ٚشؽوبٖ ِؽاظ زك١ٓ ِسّع/ اٌٝ ٌٍشؽوخ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  2

 إٌّـمٗ 13532 ؼلُ ثٍٛن 0 ؼلُ اٌمـؼٗ/ ثبٌؼٕٛاْ اٌىبئٓ اٌفؽع اٌغبء ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25105311

 ف1136ٝثؽلُ اٌّٛظع ٚاٌزظع٠ؽ ٚاٌكز١ؽاظ اٌّدّعٖ ٚاالقّبن ٚاٌعٚاخٓ اٌٍسَٛ زفق/ ثٕشبؽ اٌؼجٛؼ.َ االٌٚٝ اٌظٕبػ١ٗ

اٌطبٔى2121ٗربثغ ثؽلُ ٚاٌّم١ع2513/12/24  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشبؽ  



 التجارة الداخلية جهاز تنمية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌّمبٚالد ١ٌظجر اٌشؽوخ غؽع رؼع٠ً  رؼبِٓ شؽوخ ، ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً -  1

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14225   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، االٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ف١ّب إٌظبفخ ٚضعِبد

رؼبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ  

 إٌظبفخ ٚضعِبد ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌّمبٚالد ١ٌظجر اٌشؽوخ غؽع رؼع٠ً  رؼبِٓ شؽوخ ، ٚشؽ٠ىٗ ِسّع ؿبٌت اثٛ ؼاػٝ طبثؽ -  2

رؼبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14225   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، االٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ف١ّب  

 ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌّمبٚالد ١ٌظجر اٌشؽوخ غؽع رؼع٠ً  ثك١ـخ رٛط١خ ، ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً -  3

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14225   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، االٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ف١ّب إٌظبفخ ٚضعِبد

ثك١ـخ رٛط١خ:  اٌزؤش١ؽ  

 إٌظبفخ ٚضعِبد ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌّمبٚالد ١ٌظجر اٌشؽوخ غؽع رؼع٠ً  ثك١ـخ رٛط١خ ، ٚشؽ٠ىٗ ِسّع ؿبٌت اثٛ ؼاػٝ طبثؽ -  4

ثك١ـخ رٛط١خ:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14225   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، االٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ف١ّب  

 ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌّمبٚالد ١ٌظجر اٌشؽوخ غؽع رؼع٠ً  رؼبِٓ شؽوخ ، ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً -  5

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14225   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، االٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ف١ّب إٌظبفخ ٚضعِبد

رؼبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ  

 إٌظبفخ ٚضعِبد ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌّمبٚالد ١ٌظجر اٌشؽوخ غؽع رؼع٠ً  رؼبِٓ شؽوخ ، ٚشؽ٠ىٗ ِسّع ؿبٌت اثٛ ؼاػٝ طبثؽ -  6

رؼبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14225   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، االٔزؽٔذ ضعِبد ػعا ف١ّب  

 ٚاٌزد١ٙؿ ٚاٌظجبغٗ ٚإٌك١ح اٌغؿي ٚاقز١ؽاظ ٚرظع٠ؽ طٕبػخ  رؼبِٓ شؽوخ ، إٌك١د١ٗ ٌٍظٕبػبد ٚشؽوبٖ ِؤِٓ ٚخعٞ -  7

 رؼع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12041   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ٌٙب اٌزى١ٍ١ّٗ ٚاٌظٕبػبد ٚااللّشٗ ِٚكزٍؿِبد اٌدب٘ؿٖ ٚاٌّالثف

رؼبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ  

 ٚاٌغبء ٚاٌظبثْٛ إٌّظفبد ٚضٍؾ رؼجئخ/  ٔشبؽ اػبفخ  ثك١ـخ رٛط١خ ،(  ٚشؽوبٖ اٌك١ع ػٍٝ ِسّٛظ)  ٌّزسعْٚا اٌزدبؼ٠ْٛ -  8

 قجك  ، ٚاٌزظع٠ؽ ٚاٌظبثْٛ إٌّظفبد ٚضٍؾ ٚرؼجئخ ٚاٌى١ّب٠ٚبد إٌّظفبد ٚرٛؼ٠ع ٚرٛؾ٠غ ردبؼح/ إٌشبؽ ١ٌظجر االقز١ؽاظ ٔشبؽ

ثك١ـخ رٛط١خ:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15212   ثؽلُ ل١ع٘ب  

 ٚاٌغبء ٚاٌظبثْٛ إٌّظفبد ٚضٍؾ رؼجئخ/  ٔشبؽ اػبفخ  ثك١ـخ رٛط١خ ،(  ٚشؽوبٖ اٌك١ع ػٍٝ ِسّٛظ)  اٌّزسعْٚ اٌزدبؼ٠ْٛ -  9

 قجك  ، ٚاٌزظع٠ؽ ٚاٌظبثْٛ إٌّظفبد ٚضٍؾ ٚرؼجئخ ٚاٌى١ّب٠ٚبد إٌّظفبد ٚرٛؼ٠ع ٚرٛؾ٠غ ردبؼح/ إٌشبؽ ١ٌظجر االقز١ؽاظ ٔشبؽ

ثك١ـخ رٛط١خ:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15212   ثؽلُ ل١ع٘ب  

 ٚاالقز١ؽاظ ٚاٌظبج اٌسع٠ع ٚردبؼح ث١غ/  ١ٌظجر اٌشؽوخ غؽع رؼع٠ً  رؼبِٓ شؽوخ ، ٚشؽوبٖ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع -  10

 رؼع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 2122   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، وبٍِخ 10 ٚاٌفمؽح 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 اٌفمؽح ػعا ف١ّب ٚاٌزظع٠ؽ

رؼبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ  

 ِٚشٙؽ ِكدً ٍِطظخ ٌٍشؽوخ رؼع٠ً ػمع ثّٛخت ثك١ـخ رٛط١خ شؽوخ اٌٝ رؼبِٓ شؽوخ ِٓ ٌٍشؽوخ اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً -  11

 ٚاٌظبج اٌسع٠ع ٚردبؼح ث١غ/  ١ٌظجر اٌشؽوخ غؽع رؼع٠ً  رؼبِٓ شؽوخ ، اٌط١ّخ شجؽا 2512 ٌكٕٗ 353 ؼلُ رسذ ػٕٗ

 ربؼ٠ص ٚفٟ 2122   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، وبٍِخ 10 ٚاٌفمؽح 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 اٌفمؽح ػعا ف١ّب ٚاٌزظع٠ؽ ٚاالقز١ؽاظ

رؼبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105325ُ  

 ٚردبؼح ث١غ/  ١ٌظجر اٌشؽوخ غؽع رؼع٠ً  رؼبِٓ شؽوخ ، ٚشؽ٠ىٗ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ  رؼع٠ً -  12

 ربؼ٠ص ٚفٟ 2122   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، وبٍِخ 10 ٚاٌفمؽح 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 اٌفمؽح ػعا ف١ّب ٚاٌزظع٠ؽ ٚاالقز١ؽاظ ٚاٌظبج اٌسع٠ع

رؼبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105325ُ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚاالقز١ؽاظ ٚاٌظبج اٌسع٠ع ٚردبؼح ث١غ/  ١ٌظجر اٌشؽوخ غؽع رؼع٠ً  رؼبِٓ شؽوخ ، ٚشؽوبٖ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع -  13

 رؼع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 2122   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، وبٍِخ 10 ٚاٌفمؽح 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 اٌفمؽح ػعا ف١ّب ٚاٌزظع٠ؽ

رؼبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ  

 ِٚشٙؽ ِكدً ٍِطظخ ٌٍشؽوخ رؼع٠ً ػمع ثّٛخت ثك١ـخ رٛط١خ شؽوخ اٌٝ رؼبِٓ شؽوخ ِٓ ٌٍشؽوخ اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً -  14

 ٚاٌظبج اٌسع٠ع ٚردبؼح ث١غ/  ١ٌظجر اٌشؽوخ غؽع رؼع٠ً  رؼبِٓ شؽوخ ، اٌط١ّخ شجؽا 2512 ٌكٕٗ 353 ؼلُ رسذ ػٕٗ

 ربؼ٠ص ٚفٟ 2122   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، وبٍِخ 10 ٚاٌفمؽح 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 اٌفمؽح ػعا ف١ّب ٚاٌزظع٠ؽ ٚاالقز١ؽاظ

رؼبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105325ُ  

 ٚردبؼح ث١غ/  ١ٌظجر اٌشؽوخ غؽع رؼع٠ً  رؼبِٓ شؽوخ ، ٚشؽ٠ىٗ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ  رؼع٠ً -  15

 ربؼ٠ص ٚفٟ 2122   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، وبٍِخ 10 ٚاٌفمؽح 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 اٌفمؽح ػعا ف١ّب ٚاٌزظع٠ؽ ٚاالقز١ؽاظ ٚاٌظبج اٌسع٠ع

رؼبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ ٚطف،  إٌشبؽ رؼع٠ً ر25105325ُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشؽوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌى١بْ رؼع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14225   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً -  1

ثك١ـخ رٛط١خ: اٌزؤش١ؽ ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14225   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚشؽ٠ىٗ ِسّع ؿبٌت اثٛ ؼاػٝ طبثؽ -  2

ثك١ـخ رٛط١خ: اٌزؤش١ؽ ٚطف  

 ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 2122   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚشؽوبٖ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع -  3

رؼبِٓ شؽوخ: اٌزؤش١ؽ  

 ِٚشٙؽ ِكدً ٍِطظخ ٌٍشؽوخ رؼع٠ً ػمع ثّٛخت ثك١ـخ رٛط١خ شؽوخ اٌٝ رؼبِٓ شؽوخ ِٓ ٌٍشؽوخ اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً -  4

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 2122   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، اٌط١ّخ شجؽا 2512 ٌكٕٗ 353 ؼلُ رسذ ػٕٗ

رؼبِٓ شؽوخ: اٌزؤش١ؽ ٚطف  

 رؼع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 2122   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚشؽ٠ىٗ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ  رؼع٠ً -  5

رؼبِٓ شؽوخ: اٌزؤش١ؽ ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ       

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً: اٌٝ 15103 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ رُ  ثك١ـخ رٛط١خ  25105356:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

ٚشؽوبٖ اٌطٌٛٝ اٌس١ّع ػجع ِسّع زكبَ/ اٌٝ  

/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً: اٌٝ 14225 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ رُ  رؼبِٓ شؽوخ  25105314:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2

ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ  

/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً: اٌٝ 14225 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ رُ  رؼبِٓ شؽوخ  25105314:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3

ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ  

 اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً: اٌٝ 14225 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ رُ  ثك١ـخ رٛط١خ  25105314:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  4

ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ/   

/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ  رؼع٠ً: اٌٝ 2122 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ زؼع٠ًث اٌزؤش١ؽ رُ  رؼبِٓ شؽوخ  25105325:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  5

ٚشؽ٠ىٗ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع  

/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ  رؼع٠ً: اٌٝ 2122 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ رُ  رؼبِٓ شؽوخ  25105325:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  6

ٚشؽ٠ىٗ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشطبص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼع٠ً  ثؼمع اقّٗ ِػوٛؼ ِٛطٝ شؽ٠ه ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ ٚشؽ٠ه ِع٠ؽ  ثك١ـخ رٛط١خ  اٌطٌٛٝ ػجعاٌس١ّع ِسّع زكبَ -  1

15103   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌشؽوخ  

 رؼع٠ً  ثؼمع اقّٗ ِػوٛؼ ِٛطٝ شؽ٠ه ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ ٚشؽ٠ه ِع٠ؽ  ثك١ـخ رٛط١خ  اٌطٌٛٝ ػجعاٌس١ّع ِسّع زكبَ -  2

15103   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌشؽوخ  

 رؼع٠ً ثؼمع اقّٗ ِػوٛؼ ِٛطٝ شؽ٠ه ٚظضٛي - ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  ثك١ـخ رٛط١خ  لٕع٠ً ِسّٛظ فؽ٠ع فبؿّخ -  3

 ٌٍشؽ٠ه ٚاٌزٛل١غ االظاؼح اطجسذ -ج اٌشؽوخ لجً زمٛلٗ وبفخ ٚاقزالِٗ ق١ع ػٍٝ ازّع ازّع/ اٌك١ع اٌشؽوخ ِٓ ضؽٚج -ج  اٌشؽوخ

 ٚاٌّظبؼف اٌجٕٛن وبفخ ٚاِبَ زى١ِّٛٛ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد وبفخ اِبَ اٌزٛل١غ زك فٍٗ ِسّع اثٛؿبٌت ؼاػٝ طبثؽ/  االٚي

 اٌزٛل١غ زك ٌٚٗ اٌؼّبْ ضـبثبد ػٍٝ ٚاٌسظٛي اٌّكزٕع٠خ ٚاالػزّبظاد اٌجٕى١خ اٌسكبثبد فزر زك ٌٚٗ اٌجٕى١خ اٌزؼبِالد وبفخ ٚفٝ

14225   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ثؼّبْ اٌزدبؼٜ ٚاٌؽ٘ٓ االلزؽاع ٠طض ف١ّب اِب اٌش١ىبد ػٍٝ  

 رؼع٠ً ثؼمع اقّٗ ِػوٛؼ ِٛطٝ شؽ٠ه ٚظضٛي - ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  ثك١ـخ رٛط١خ  لٕع٠ً ِسّٛظ فؽ٠ع فبؿّخ -  4

 ٌٍشؽ٠ه ٚاٌزٛل١غ االظاؼح اطجسذ -ج اٌشؽوخ لجً زمٛلٗ وبفخ ٚاقزالِٗ ق١ع ػٍٝ ازّع ازّع/ اٌك١ع اٌشؽوخ ِٓ ضؽٚج -ج  اٌشؽوخ

 ٚاٌّظبؼف اٌجٕٛن وبفخ ٚاِبَ زى١ِّٛٛ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد وبفخ اِبَ اٌزٛل١غ زك فٍٗ ِسّع اثٛؿبٌت ؼاػٝ طبثؽ/  االٚي

 اٌزٛل١غ زك ٌٚٗ اٌؼّبْ ضـبثبد ػٍٝ ٚاٌسظٛي اٌّكزٕع٠خ ٚاالػزّبظاد اٌجٕى١خ اٌسكبثبد فزر زك ٌٚٗ اٌجٕى١خ اٌزؼبِالد وبفخ ٚفٝ

14225   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ثؼّبْ اٌزدبؼٜ ٚاٌؽ٘ٓ االلزؽاع ٠طض ف١ّب اِب اٌش١ىبد ػٍٝ  

 رؼع٠ً ثؼمع اقّٗ ِػوٛؼ ِٛطٝ شؽ٠ه ٚظضٛي - ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  لٕع٠ً ِسّٛظ فؽ٠ع فبؿّخ -  5

 ٌٍشؽ٠ه ٚاٌزٛل١غ االظاؼح اطجسذ -ج اٌشؽوخ لجً زمٛلٗ وبفخ ٚاقزالِٗ ق١ع ػٍٝ ازّع ازّع/ اٌك١ع اٌشؽوخ ِٓ ضؽٚج -ج  اٌشؽوخ

 ٚاٌّظبؼف اٌجٕٛن وبفخ ٚاِبَ زى١ِّٛٛ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد وبفخ اِبَ اٌزٛل١غ زك فٍٗ ِسّع اثٛؿبٌت ؼاػٝ طبثؽ/  االٚي

 اٌزٛل١غ زك ٌٚٗ اٌؼّبْ ضـبثبد ػٍٝ ٚاٌسظٛي اٌّكزٕع٠خ ٚاالػزّبظاد اٌجٕى١خ اٌسكبثبد فزر زك ٌٚٗ اٌجٕى١خ اٌزؼبِالد وبفخ ٚفٝ

14225   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ثؼّبْ اٌزدبؼٜ ٚاٌؽ٘ٓ االلزؽاع ٠طض ف١ّب اِب اٌش١ىبد ػٍٝ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رؼع٠ً ثؼمع اقّٗ ِػوٛؼ ِٛطٝ شؽ٠ه ٚظضٛي - ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ خشؽو  لٕع٠ً ِسّٛظ فؽ٠ع فبؿّخ -  6

 ٌٍشؽ٠ه ٚاٌزٛل١غ االظاؼح اطجسذ -ج اٌشؽوخ لجً زمٛلٗ وبفخ ٚاقزالِٗ ق١ع ػٍٝ ازّع ازّع/ اٌك١ع اٌشؽوخ ِٓ ضؽٚج -ج  اٌشؽوخ

 ٚاٌّظبؼف اٌجٕٛن وبفخ ٚاِبَ زى١ِّٛٛ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد وبفخ اِبَ اٌزٛل١غ زك فٍٗ ِسّع اثٛؿبٌت ؼاػٝ طبثؽ/  االٚي

 اٌزٛل١غ زك ٌٚٗ اٌؼّبْ ضـبثبد ػٍٝ ٚاٌسظٛي اٌّكزٕع٠خ ٚاالػزّبظاد اٌجٕى١خ اٌسكبثبد فزر زك ٌٚٗ اٌجٕى١خ اٌزؼبِالد وبفخ ٚفٝ

14225   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ثؼّبْ اٌزدبؼٜ ٚاٌؽ٘ٓ االلزؽاع ٠طض ف١ّب اِب اٌش١ىبد ػٍٝ  

 رؼع٠ً ثؼمع اقّٗ ِػوٛؼ ِٛطٝ شؽ٠ه ٚظضٛي - ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  لٕع٠ً ِسّٛظ فؽ٠ع فبؿّخ -  7

 ٌٍشؽ٠ه ٚاٌزٛل١غ االظاؼح اطجسذ -ج اٌشؽوخ لجً زمٛلٗ وبفخ ٚاقزالِٗ ق١ع ػٍٝ ازّع ازّع/ اٌك١ع اٌشؽوخ ِٓ ضؽٚج -ج  اٌشؽوخ

 ٚاٌّظبؼف اٌجٕٛن وبفخ ٚاِبَ زى١ِّٛٛ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد وبفخ اِبَ اٌزٛل١غ زك فٍٗ ِسّع اثٛؿبٌت ؼاػٝ طبثؽ/  االٚي

 اٌزٛل١غ زك ٌٚٗ اٌؼّبْ ضـبثبد ػٍٝ ٚاٌسظٛي اٌّكزٕع٠خ ٚاالػزّبظاد اٌجٕى١خ اٌسكبثبد فزر زك ٌٚٗ اٌجٕى١خ اٌزؼبِالد وبفخ ٚفٝ

14225   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ثؼّبْ اٌزدبؼٜ ٚاٌؽ٘ٓ االلزؽاع ٠طض ف١ّب اِب اٌش١ىبد ػٍٝ  

 رؼع٠ً ثؼمع اقّٗ ِػوٛؼ ِٛطٝ شؽ٠ه ٚظضٛي - ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  لٕع٠ً ِسّٛظ فؽ٠ع فبؿّخ -  8

 ٌٍشؽ٠ه ٚاٌزٛل١غ االظاؼح اطجسذ -ج اٌشؽوخ لجً زمٛلٗ وبفخ ٚاقزالِٗ ق١ع ػٍٝ ازّع ازّع/ اٌك١ع اٌشؽوخ ِٓ ضؽٚج -ج  اٌشؽوخ

 ٚاٌّظبؼف اٌجٕٛن وبفخ ٚاِبَ زى١ِّٛٛ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد وبفخ اِبَ اٌزٛل١غ زك فٍٗ ِسّع اثٛؿبٌت ؼاػٝ طبثؽ/  االٚي

 اٌزٛل١غ زك ٌٚٗ اٌؼّبْ ضـبثبد ػٍٝ ٚاٌسظٛي اٌّكزٕع٠خ ٚاالػزّبظاد اٌجٕى١خ اٌسكبثبد فزر زك ٌٚٗ اٌجٕى١خ اٌزؼبِالد وبفخ ٚفٝ

14225   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ثؼّبْ اٌزدبؼٜ ٚاٌؽ٘ٓ االلزؽاع ٠طض ف١ّب اِب اٌش١ىبد ػٍٝ  

 اٌشؽوخ اطٛي ث١غ ِٓ ٚاٌؽ٘ٓ االلزؽاع ٚػَّٛ اٌشؽوخ اطٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  ثك١ـخ رٛط١خ  لٕع٠ً ِسّٛظ فؽ٠ع فبؿّخ -  9

14225   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ِؼب اٌثالثخ اٌشؽوبء رٛل١غ ف١ٍؿَ  

 اٌشؽوخ اطٛي ث١غ ِٓ ٚاٌؽ٘ٓ االلزؽاع ٚػَّٛ اٌشؽوخ اطٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  ثك١ـخ رٛط١خ  لٕع٠ً ِسّٛظ فؽ٠ع فبؿّخ -  10

14225   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ِؼب اٌثالثخ اٌشؽوبء رٛل١غ ف١ٍؿَ  

 اٌشؽوخ اطٛي ث١غ ِٓ ٚاٌؽ٘ٓ االلزؽاع ٚػَّٛ اٌشؽوخ اطٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  لٕع٠ً ِسّٛظ فؽ٠ع فبؿّخ -  11

14225   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ِؼب اٌثالثخ اٌشؽوبء رٛل١غ ف١ٍؿَ  

 اٌشؽوخ اطٛي ث١غ ِٓ ٚاٌؽ٘ٓ االلزؽاع ٚػَّٛ اٌشؽوخ اطٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  لٕع٠ً ِسّٛظ فؽ٠ع فبؿّخ -  12

14225   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ِؼب اٌثالثخ اٌشؽوبء رٛل١غ ف١ٍؿَ  

 اٌشؽوخ اطٛي ث١غ ِٓ ٚاٌؽ٘ٓ االلزؽاع ٚػَّٛ اٌشؽوخ اطٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  لٕع٠ً ِسّٛظ فؽ٠ع فبؿّخ -  13

14225   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ِؼب اٌثالثخ اٌشؽوبء رٛل١غ ف١ٍؿَ  

 اٌشؽوخ اطٛي ث١غ ِٓ ٚاٌؽ٘ٓ االلزؽاع ػَّٛٚ اٌشؽوخ اطٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  لٕع٠ً ِسّٛظ فؽ٠ع فبؿّخ -  14

14225   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ِؼب اٌثالثخ اٌشؽوبء رٛل١غ ف١ٍؿَ  

 ِسّع زكٓ/ اٌك١ع ِٓ وال اٌشؽوخ ِٓ ٚضؽٚج ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت اثؽا١ُ٘ -  15

 االظاؼح ثٕع ٚرؼع٠ً اٌشؽوخ فٝ ِكزسمبرُٙ وبفخ ٚاقزالُِٙ ػف١فٝ ِسّع زكٓ ِسّع/ ٚاٌك١ع ػجعاٌس١ّع ازّع فؽظٚـ/  ٚاٌك١عح ػف١فٝ

 غٌه قج١ً فٝ ٌّٚٙب ِٕفؽظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ٚاثؽا١ُ٘ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع/ اٌك١ع ِٓ ٌىال ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ

2122   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، غوؽ ِب وً اٚ ثؼغ فٝ اٌغ١ؽ رٛو١ً زك ٌّٚٙب اٌشؽوخ غؽع ٌزسم١ك اٌكٍـبد اٚقغ  

 ِسّع زكٓ/ اٌك١ع ِٓ وال اٌشؽوخ ِٓ ٚضؽٚج ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت اثؽا١ُ٘ -  16

 االظاؼح ثٕع ٚرؼع٠ً اٌشؽوخ فٝ ِكزسمبرُٙ وبفخ ٚاقزالُِٙ ػف١فٝ ِسّع زكٓ ِسّع/ ٚاٌك١ع ػجعاٌس١ّع ازّع فؽظٚـ/  ٚاٌك١عح ػف١فٝ

 غٌه قج١ً فٝ ٌّٚٙب ِٕفؽظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ٚاثؽا١ُ٘ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع/ اٌك١ع ِٓ ٌىال ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ

2122   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، غوؽ ِب وً اٚ ثؼغ فٝ اٌغ١ؽ رٛو١ً زك ٌّٚٙب اٌشؽوخ غؽع ٌزسم١ك اٌكٍـبد اٚقغ  

 ِسّع زكٓ/ اٌك١ع ِٓ وال اٌشؽوخ ِٓ ٚضؽٚج ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت اثؽا١ُ٘ -  17

 االظاؼح ثٕع ٚرؼع٠ً اٌشؽوخ فٝ ِكزسمبرُٙ وبفخ ٚاقزالُِٙ ػف١فٝ ِسّع زكٓ ِسّع/ ٚاٌك١ع ػجعاٌس١ّع ازّع فؽظٚـ/  ٚاٌك١عح ػف١فٝ

 غٌه قج١ً فٝ ٌّٚٙب ِٕفؽظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ٚاثؽا١ُ٘ ٠ٛٔف ا١ُ٘اثؽ ؼخت ازّع/ اٌك١ع ِٓ ٌىال ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ

2122   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، غوؽ ِب وً اٚ ثؼغ فٝ اٌغ١ؽ رٛو١ً زك ٌّٚٙب اٌشؽوخ غؽع ٌزسم١ك اٌكٍـبد اٚقغ  



 التجارة الداخلية جهاز تنمية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ِسّع زكٓ/ اٌك١ع ِٓ وال اٌشؽوخ ِٓ ٚضؽٚج ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت اثؽا١ُ٘ -  18

 االظاؼح ثٕع ٚرؼع٠ً اٌشؽوخ فٝ ِكزسمبرُٙ وبفخ ٚاقزالُِٙ ػف١فٝ ِسّع زكٓ ِسّع/ ٚاٌك١ع ػجعاٌس١ّع ازّع فؽظٚـ/  ٚاٌك١عح ػف١فٝ

 غٌه قج١ً فٝ ٌّٚٙب ِٕفؽظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ٚاثؽا١ُ٘ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع/ اٌك١ع ِٓ ٌىال ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ

2122   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، غوؽ ِب وً اٚ ثؼغ فٝ اٌغ١ؽ رٛو١ً زك ٌّٚٙب اٌشؽوخ غؽع ٌزسم١ك اٌكٍـبد اٚقغ  

 ِسّع زكٓ/ اٌك١ع ِٓ وال اٌشؽوخ ِٓ ٚضؽٚج ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت اثؽا١ُ٘ -  19

 االظاؼح ثٕع ٚرؼع٠ً اٌشؽوخ فٝ ِكزسمبرُٙ وبفخ ٚاقزالُِٙ ػف١فٝ ِسّع زكٓ ِسّع/ ٚاٌك١ع ػجعاٌس١ّع ازّع فؽظٚـ/  ٚاٌك١عح ػف١فٝ

 غٌه قج١ً فٝ ٌّٚٙب ِٕفؽظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ٚاثؽا١ُ٘ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع/ اٌك١ع ِٓ ٌىال ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ

2122   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، غوؽ ِب وً اٚ ثؼغ فٝ اٌغ١ؽ رٛو١ً زك ٌّٚٙب اٌشؽوخ غؽع ٌزسم١ك اٌكٍـبد اٚقغ  

 ِسّع زكٓ/ اٌك١ع ِٓ وال اٌشؽوخ ِٓ ٚضؽٚج ثبٌشؽوخ ظضٛي  ِزؼبِٓ شؽ٠ه  رؼبِٓ شؽوخ  ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت اثؽا١ُ٘ -  20

 االظاؼح ثٕع ٚرؼع٠ً اٌشؽوخ فٝ ِكزسمبرُٙ وبفخ ٚاقزالُِٙ ػف١فٝ ِسّع زكٓ ِسّع/ ٚاٌك١ع ػجعاٌس١ّع ازّع فؽظٚـ/  ٚاٌك١عح ػف١فٝ

 غٌه قج١ً فٝ ٌّٚٙب ِٕفؽظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ٚاثؽا١ُ٘ ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ ؼخت ازّع/ اٌك١ع ِٓ ٌىال ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ

2122   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، غوؽ ِب وً اٚ ثؼغ فٝ اٌغ١ؽ رٛو١ً زك ٌّٚٙب اٌشؽوخ غؽع ٌزسم١ك اٌكٍـبد اٚقغ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، رؼبِٓ شؽوخ ػٕٗ ِٚشٙؽ ٍِطض  رؼبِٓ شؽوخ  ٚشؽوبٖ اٌىبشف ِؽاظ زك١ٓ ِسّع -  1

2121 

:  ربؼ٠ص ، رؼبِٓ شؽوخ ػٕٗ ِٚشٙؽ طضٍِ  رؼبِٓ شؽوخ  ٚشؽوبٖ ِؽاظ زك١ٓ ِسّع/ اٌٝ ٌٍشؽوخ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  2

2121   ثؽلُ    25105311  

:  ربؼ٠ص ، رؼبِٓ شؽوخ ػٕٗ ِشٙؽ ٚ ِكدً  رؼبِٓ شؽوخ  ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً -  3

14225   ثؽلُ    25105314  

   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، رؼبِٓ شؽوخ ػٕٗ ِشٙؽ ٚ ِكدً  رؼبِٓ شؽوخ  ٚشؽ٠ىٗ ِسّع ؿبٌت اثٛ ؼاػٝ طبثؽ -  4

14225 

:  ربؼ٠ص ، رؼبِٓ شؽوخ ػٕٗ ِشٙؽ ٚ ِكدً  رؼبِٓ شؽوخ  ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً -  5

14225   ثؽلُ    25105314  

   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، رؼبِٓ شؽوخ ػٕٗ ِشٙؽ ٚ ِكدً  رؼبِٓ شؽوخ  ٚشؽ٠ىٗ ِسّع ؿبٌت اثٛ ؼاػٝ طبثؽ -  6

14225 

:  ربؼ٠ص ، ثك١ـخ رٛط١خ ػٕٗ ِشٙؽ ٚ ِكدً  ثك١ـخ رٛط١خ  ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً -  7

14225   ثؽلُ    25105314  

   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، ثك١ـخ رٛط١خ ػٕٗ ِشٙؽ ٚ ِكدً  ثك١ـخ رٛط١خ  ٚشؽ٠ىٗ ِسّع ؿبٌت اثٛ ؼاػٝ طبثؽ -  8

14225 

:  ربؼ٠ص ، ثك١ـخ رٛط١خ ػٕٗ ِشٙؽ ٚ ِكدً  ثك١ـخ رٛط١خ(   ٚشؽوبٖ اٌك١ع ػٍٝ ِسّٛظ)  اٌّزسعْٚ اٌزدبؼ٠ْٛ -  9

15212   ثؽلُ    25105321  

   ــــــــــــــــــــــ  



 التجارة الداخلية جهاز تنمية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

4225   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 345  2555/51/5451 - ج  ض١ٍفٗ ِشٙٛؼ طالذ اشؽف -  1  

4225   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 341  2515/51/5 -ج  ض١ٍفٗ ِشٙٛؼ طالذ اشؽف -  2  

   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 342  2525/51/55 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2515/51/5 -ج  ض١ٍفٗ ِشٙٛؼ طالذ اشؽف -  3

4225 

1265   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 355  2522/12/6 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع  2512/12/6- ج  اهلل زٕب شسبرٗ ٘بث١ً -  4  

3224   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 352  2512/11/1  ػجعاٌد١ًٍ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  5  

11634   ثؽلُ    25105352:  ربؼ٠ص ، 356  2511/6/13-ج  ؼجعِ ػٍٝ اقّبػ١ً ثـٗ -  6  

11634   ثؽلُ    25105352:  ربؼ٠ص ، 3522  2521/6/13 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/6/13-ج  ِؼجع ػٍٝ اقّبػ١ً ثـٗ -  7  

   ثؽلُ    25105352:  ربؼ٠ص ، 365  2522/2/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/2/25-ج  اٌمبظؼ ػجع ازّع اٌمبظؼ ػجع ٔبطؽ -  8

12424 

2525   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 363  2512/52/53 - ج  ؼؾق ض١ًٍ ػ١بظ ثبثذ -  9  

2525   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 364  2512/52/53 ج  ؼؾق ض١ًٍ ػ١بظ ثبثذ -  10  

  ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 362  2523/52/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/52/25 -ج  اٌشسؽٞ ِسّع اثؽا١ُ٘ ػبئشٗ -  11

 2245  

   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 321  2523/52/22 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع  2512/52/22 -ج  اهلل خبظ شٍجٟ ػؿد فبؿّٗ -  12

2225 

   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 325  2523/12/15 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/12/15 - ج  زك١ٓ فؽج ضؼؽ إثؽا١ُ٘ -  13

14243 

2642   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 362  2523/6/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/6/25-ج  شف١ك طجسٝ فٛؾٜ -  14  

0055   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 321  2515/53/2 -ج  ِزٌٛٝ ِسّع ازّع ِسّع ِعزذ -  15  

0055   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 322  2515/3/2 - ج  ِزٌٛٝ ِسّع ازّع ِسّع ِعزذ -  16  

3622   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 324  2514/53/16 -ج  ػٛاظ اٌمبظؼ ػجع فؽج -  17  

3622   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 325  2524/53/16 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/53/16 -ج  ػٛاظ اٌمبظؼ ػجع فؽج -  18  



 التجارة الداخلية جهاز تنمية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

0645   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 322  2514/12/25 -ج  ػجعٖ اٌّؼبؿٟ أثٛ ٚخعٜ ؿبؼق -  19  

13516   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 305  2513/56/10 - ج  اٌدٛاظ ػجع ٚف١ك ِسّع قؼبظ -  20  

13516   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 306  2512/56/10 - ج  اٌدٛاظ ػجع ٚف١ك ِسّع قؼبظ -  21  

12515   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 303  2516/0/14-ج  قٛؼ٠بي ؾوٟ قٛؼ٠بي -  22  

   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 305  2522/2/2 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/52/52 -ج  اٌٛو١ً اٌسف١ق ػجع اثؽا١ُ٘ ِسّع -  23

12236 

    25105314:  ربؼ٠ص ، 455  2525/15/20 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2515/15/20 -ج  ػٍٟ زبفق اٌشؼؽاٚٞ ِسّع شٛلٟ -  24

15212   ثؽلُ  

2661   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 302  2552/12/22 -ج  ق١ٍّبْ ازّع ِظـفٝ ِسّٛظ -  25  

2661   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 302  2513/12/22 -ج  ق١ٍّبْ ازّع ِظـفٝ ِسّٛظ -  26  

 ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 300  2523/12/22 ٝزز قبؼٜ اٌم١ع  2512/12/22 - ج  ق١ٍّبْ ازّع ِظـفٝ ِسّٛظ -  27

  2661  

1121   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 412  2512/55/15 -ج  طج١ر ِسّع اٌدٛاظ ػجع قؼ١ع -  28  

1121   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 413  2512/55/15 -ج  طج١ر ِسّع اٌدٛاظ ػجع قؼ١ع -  29  

6552   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 452  2515/12/31 -ج  اٌؽ٠بْ ِسّع اثؽا١ُ٘ ضبٌع -  30  

   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 452  2525/12/31 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2515/12/31 -ج  اٌؽ٠بْ ِسّع اثؽا١ُ٘ ضبٌع -  31

6552 

4443   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 424  2554/0/22 -ج  اٌٍجبْ اٌـٛضٟ فزسٟ أشؽف -  32  

4443   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 425  2550/50/22 -ج  اٌٍجبْ اٌـٛضٟ فزسٟ فأشؽ -  33  

4443   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 426  2514/0/22 -ج  اٌٍجبْ اٌـٛضٟ فزسٟ أشؽف -  34  

13202   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 416  2522/5/15 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/5/15-ج  ٌٍجالقز١ه ١ِٕؽ ِظٕغ -  35  

11245   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 422  2521/2/15 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/2/15-ج  ٠ٛٔف ق١ٍّبْ ػؿٖ -  36  

13505   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 431  2515/15/54 -ج  اهلل زٕب ؼ٠بع ِؽاظ ِب٠ىً -  37  

   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 433  2524/3/35 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/53/35 -ج  اٌعقٛلٝ اثؽ١ُ٘ ٘شبَ ِسّع -  38

13244 

   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 430  2524/3/2 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/3/2  اٌطبٌك ػجع ِسّع اٌٛ٘بة ػجع طفبء -  39

3653 

2025   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 432  2513/53/12  -ج  ِسّع ػٍٟ اٌكزبؼ ػجع ازّع -  40  

2025   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 432  2523/3/12 قبؼٜ اٌم١ع 2512/53/12 -ج  ِسّع ػٍٟ اٌكزبؼ ػجع ازّع -  41  

2025   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 432  2513/3/12-ج  ِسّع ػٍٟ اٌكزبؼ ػجع ازّع -  42  



 التجارة الداخلية جهاز تنمية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

6506   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 441  2556/1/25  إٌدبؼ ِسّع ػجعاٌفزبذ ِسّع ٠ٛ٘عا -  43  

6506   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 442  2511/1/25  إٌدبؼ ِسّع ػجعاٌفزبذ ِسّع ٠ٛ٘عا -  44  

6506   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 443  2516/1/25  إٌدبؼ ِسّع ػجعاٌفزبذ ِسّع ٠ٛ٘عا -  45  

13254   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 446  2522/2/14 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/2/14-ج  قٕع ِظٍر ػعٜٚ ٠بقؽ -  46  

4251   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 452  2554/11/24 -ج  ّ٘بَ اٌس١ٍُ ػجع ؾغٍٛي -  47  

4251   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 453  2550/11/24 -ج  ّ٘بَ اٌس١ٍُ ػجع ؾغٍٛي -  48  

4251   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 454  2514/11/24 -ج  ّ٘بَ اٌس١ٍُ ػجع ؾغٍٛي -  49  

   ثؽلُ    25105322:  ربؼ٠ص ، 461  2523/11/22 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/11/22 -ج  وؽِبٔٝ أزّع ػبظي ِسّع -  50

14236 

12425   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 466  2512/52/21 -ج  اٌدٛاظ ػجع اثٛثىؽ ٚائً -  51  

   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 462  2522/52/21 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/52/21 -ج  اٌدٛاظ ػجع اثٛثىؽ ٚائً -  52

12425 

2525   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 422  2552/50/2 -ج  ػجعاٌمبظؼ ازّع ِسّع لّؽ -  53  

2525   ُثؽل    25105331:  ربؼ٠ص ، 423  2512/50/2 -ج  ػجعاٌمبظؼ ازّع ِسّع لّؽ -  54  

2525   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 424  2522/50/2 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/50/2 -ج  ػجعاٌمبظؼ ازّع ِسّع لّؽ -  55  

5305   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 460  2555/6/3 -ج  ِٕظٛؼ اٌكؼ١ع ِسّع ؿبؼق -  56  

5305   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 425  2515/56/53 -ج  ِٕظٛؼ اٌكؼ١ع ِسّع ؿبؼق -  57  

5305   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 421  2515/56/3 -ج  ِٕظٛؼ اٌكؼ١ع ِسّع ؿبؼق -  58  

1222   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 462  2512/11/15 -ج  اٌٛو١ً زّٛظٖ اٌك١ع ػّؽ -  59  

1222   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 463  2512/11/15 -ج  اٌٛو١ً زّٛظٖ اٌك١ع ػّؽ -  60  

   ــــــــــــــــــــــ  

شؽوبد ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

6244   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 332  2511/15/21  ٚشؽ٠ىٗ ػجعإٌّؼُ اشؽف -  1  

6244   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 332  2511/15/21  ٚشؽ٠ىٗ ػجعإٌّؼُ اشؽف/  اٌٝ رؼع٠ً -  2  

6244   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 332  2521/15/21 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/15/21  ٚشؽ٠ىٗ ػجعإٌّؼُ اشؽف -  3  

    25105353:  ربؼ٠ص ، 332  2521/15/21 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/15/21  ٚشؽ٠ىٗ ػجعإٌّؼُ اشؽف/  اٌٝ رؼع٠ً -  4

6244   ثؽلُ  



 التجارة الداخلية جهاز تنمية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

6244   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 332  2511/15/21  ٚشؽ٠ىٗ ػجعإٌّؼُ اشؽف -  5  

6244   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 332  2511/15/21  ٚشؽ٠ىٗ ػجعإٌّؼُ اشؽف/  اٌٝ رؼع٠ً -  6  

6244   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 332  2521/15/21 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/15/21  ٚشؽ٠ىٗ ػجعإٌّؼُ اشؽف -  7  

    25105353:  ربؼ٠ص ، 332  2521/15/21 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/15/21  ٚشؽ٠ىٗ ػجعإٌّؼُ اشؽف/  اٌٝ رؼع٠ً -  8

6244   ثؽلُ  

 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/6/15 -ج(   ٚشؽوبٖ زك١ٕٓ ِسّع ػّؽ ِسّع)  اٌطبطخ ػّؽ اٌفبؼٚق ؿالئغ ِعؼقخ شؽوخ -  9

14122   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 362  2523/6/15  

2121   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 322  2512/12/24  ٚشؽوبٖ ِؽاظ زك١ٓ ِسّع -  10  

 25105311:  ربؼ٠ص ، 322  2512/12/24  ٚاٌزظع٠ؽ ٚاألقز١ؽاظ اٌّدّعٖ ٚاألقّبن ٚاٌعٚاخٓ اٌٍسَٛ ٌسفق اٌدٙبظ شؽوخ -  11

2121   ثؽلُ     

   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 323  2524/52/3 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/52/53 -ج  ٚشؽوبٖ لالظح زبفق ػبؿف -  12

3551 

2254   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 301  2512/2/12-ج  ٚشؽوبٖ اٌّالن ػجع طعلٝ ٔشؤد -  13  

:  ربؼ٠ص ، 455  2524/53/23 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/53/23 -ج  ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً -  14

14225   ثؽلُ    25105314  

 25105314:  ربؼ٠ص ، 455  2524/53/23 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/53/23 -ج  ٚشؽ٠ىٗ ِسّع ؿبٌت اثٛ ؼاػٝ طبثؽ -  15

14225   ثؽلُ     

:  ربؼ٠ص ، 455  2524/53/23 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/53/23 -ج  ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً -  16

14225   ثؽلُ    25105314  

 25105314:  ربؼ٠ص ، 455  2524/53/23 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/53/23 -ج  ٚشؽ٠ىٗ ِسّع ؿبٌت اثٛ ؼاػٝ طبثؽ -  17

14225   ثؽلُ     

:  ربؼ٠ص ، 455  2524/53/23 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/53/23 -ج  ٚشؽوبٖ ِسّع ؼاػٝ طبثؽ/  اٌٝ اٌشؽوخ اقُ رؼع٠ً -  18

14225   ثؽلُ    25105314  

 25105314:  ربؼ٠ص ، 455  2524/53/23 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/53/23 -ج  ٚشؽ٠ىٗ ِسّع ؿبٌت اثٛ ؼاػٝ طبثؽ -  19

14225   ثؽلُ     

   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 435  2524/4/13 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/4/13-ج  اٌؿ٠ٕٝ ؼِؼبْ ٚ قؽاؼ إثؽا١ُ٘ -  20

14204 

 2524/4/13 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/4/13-ج  ٚشؽ٠ى١ٗ قؽاؼ زكٓ ػجعاٌؼبي اثؽا١ُ٘/  اٌٝ ٌٍشؽوٗ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  21

14204   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 435   

   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 435  2524/4/13 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/4/13-ج  اٌؿ٠ٕٝ ؼِؼبْ ٚ قؽاؼ إثؽا١ُ٘ -  22

14204 

 2524/4/13 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2510/4/13-ج  ٚشؽ٠ى١ٗ قؽاؼ زكٓ ػجعاٌؼبي اثؽا١ُ٘/  اٌٝ ٌٍشؽوٗ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  23

14204   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 435   



 التجارة الداخلية جهاز تنمية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 456  2523/50/13 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/0/13-ج  ٚشؽ٠ىزٙب اقّبػ١ً اقّبػ١ً ٔج٠ٛٗ -  24

  2423  

    25105322:  ربؼ٠ص ، 452  2525/12/10 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع   2515/12/10 -ج  ٚشؽ٠ىزٗ خبظٚ ػالَ زبِع ازّع -  25

256   ثؽلُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ؼ٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افؽاظ ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شؽوبد ؼ٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شؽوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


