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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفزاد ل١ٛد  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 رغ١ٍف ِظٕغ ػٓ 3125 ثزلُ 22102421 فٝ ل١ذ ، 222222.222  ، ِبٌٗ رأص ، فزد زربخ ،  ا١ِٓ راشذ طبٌر ِسّٛد -  1

 اهلل ػجذ س٠ُٕٙ ٘ذا٠ب/ ٍِه اٌخ١ز٠ٗ اٌمٕبؿز اٌذ٠ٓ ط١ف ٔشٌٗ ط٠ٍُٛ ػشثٗ ثبطٛص:  ثدٙخ ، طٍه
 ػٓ 32301 ثزلُ 22102412 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربخز ،  س٘زٖ اثٛ ػٛاع اٌذ٠ٓ خ١زٞ طّز -  2

 اٌجٍذ ل١ٍٛة اٌد١ٕٟٙ ارع ٚاٌظٛداْ ِظز ع:  ثدٙخ ، ٌذٌه إٌّظّٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌٍٛائر زذٚد فٟ ٚاٌزظذ٠ز خّزوٟ ٚرخ١ٍض شسٓ
 س٘زٖ اثٛ ػٛاع اٌذ٠ٓ خ١زٞ/ ٍِه

 رغ١ٍف ِظٕغ ػٓ 32306 ثزلُ 22102422 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربخز ،  اثزا١ُ٘ اطؼذ ِدذٜ ِسّذ -  3
 شٍجٝ ازّذ اًِ ٍِه ِزوشاٌمٕبؿزاٌخ١ز٠خ ثبطٛص اٌذ٠ٓ فخز زٛع:  ثدٙخ ، وٙزثبئ١خ وبثالد

 ردبرٖ ػٓ 32302 ثزلُ 22102421 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربخز ،  اٌظالَ ػجذ ٔظز ػٍٟ ِسّذ -  4
 اِجبثٟ اطّبػ١ً اِجبثٟ/ ٍِه اٌـجٟ اٌّزوش اِبَ اٌسز٠ٗ ع اٌخ١ز٠ٗ اٌمٕبؿز:  ثدٙخ ، خب٘شٖ ِالثض

 وزرْٛ ِظٕغ ػٓ 32305 ثزلُ 22102412 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربخز ،  ػٛاد ثس١زٜ فزج ا٠ٙبة -  5
 ل١ٍٛة َ ثٍمض رخت ازّذ شبرع اثٛػجبص ػشثخ:  ثدٙخ ،
 وزرْٛ ِظٕغ ػٓ 32305 ثزلُ 22102412 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربخز ،  ػٛاد ثس١زٜ فزج ا٠ٙبة -  6
 غزفخ 51220 ثزلُ ل١ذ ٚؿجبػخ رظذ٠ز ٚ اطز١زاد ٚ ؿجبػخ ٔشبؿٗ ٚ اٌؼزة ٚراق اٌظس١خ اٌٛزذح ع ِٓ اال١ِز ع 41:  ثدٙخ ،

 اٌدجشح
 ِظٕغ ػٓ 22022 ثزلُ 22102421 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربخز ،  اٌدًّ ٔظزٜ رفؼذ طفٛد -  0

 ِسّذ اثزا١ُ٘ ثبطُ ٍِه ثبْ اٌخ١ّخ شجزا ثٙز١ُ اٌؼزة ػشثخ ع 2 ٔبط١خ ِٛطٝ ؿٍؼذ ع:  ثدٙخ ، ٔظ١ح
 ِظٕغ ػٓ 22022 ثزلُ 22102421 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربخز ،  اٌدًّ ٔظزٜ رفؼذ طفٛد -  2

 زز٠ّٝ ٚ رخبٌٝ ِالثض ث١غ ٔشبؿٗ ٚ اٌخ١ّخ شجزا رطزُ ػشثخ اٌف١شبٜٚ ع 120/  ثدٙخ اخز رئ١ظٝ ِسً ٠ٛخذ:  ثدٙخ ، ٔظ١ح
 اٌخ١ّخ شجزا 22022 ثزلُ ل١ذ داخٍٝ

   ــــــــــــــــــــــ  
   شزوبد ل١ٛد  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 3222.222   ِبٌٙب ،رأص  اٌفٕبدق ِظزٍشِبد ٚ ِٚظزٍشِبرٙب اٌش١شخ رٛر٠ذاد  ،  شزوخ   شز٠ىٗ ٚ ِزطٝ ِسّذ ػبدي -  1

 َ اثٛػ١شخ زّٛدح شبرع:  ثدٙخ ، اٌفٕبدق ِظزٍشِبد ٚ ِٚظزٍشِبرٙب اٌش١شخ رٛر٠ذاد ػٓ ، 32303 ثزلُ 22102414 فٝ ،ل١ذد
 اٌخ١ز٠خ اٌمٕبؿز

   ــــــــــــــــــــــ  
   أفزاد اٌزدبرٜ اٌظدً رؼذ٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌشـت - اٌّسٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 شـت/ِسٛ رُ   22102421 ربر٠خ ٚفٝ ،   21113:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  زظ١ٓ اٌفزبذ ػجذ ِسّذ اٌفزبذ ػجذ   - 1

 ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً
  اٌظدً شـت/ِسٛ رُ   22102422 ربر٠خ ٚفٝ ،   32136:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  ثىز اثٛ ِشزف أٛر ازّذ   - 2
 ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ٌززن اٌم١ذ شـت رُ
 شـت/ِسٛ رُ   22102422 ربر٠خ ٚفٝ ،   12232:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  ػٛع اٌززّٓ ػجذ ِسّذ طبِٝ   - 3

 ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً
 رُ  اٌظدً شـت/ِسٛ رُ   22102412 ربر٠خ ٚفٝ ،   1224:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  ث١ِٛٝ اٌٛ٘بة ػجذ خؼزح   - 4

 ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ٌززن اٌم١ذ شـت
  اٌظدً شـت/ِسٛ رُ   22102411 ربر٠خ ٚفٝ ،   23012:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  طؼ١ذ ِسّذٜ طؼ١ذ طالذ   - 5

 ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن
 شـت/ِسٛ رُ   22102415 ربر٠خ ٚفٝ ،   26104:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  دفز ربخز  ،  اٌظ١ذ ػجذاٌفزبذ ِسّٛد راِٝ   - 6

 ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً
  اٌظدً شـت/ِسٛ رُ   22102416 ربر٠خ ٚفٝ ،   20263:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  ازّذ خالي ِسّذ خّبي   - 0

 ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن
  اٌظدً شـت/ِسٛ رُ   22102410 ربر٠خ ٚفٝ ،   2220:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  خؼز ازّذ خؼز ػجذإٌبطز   - 2
 ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن اٌم١ذ شـت رُ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ   22102410 ربر٠خ ٚفٝ ،   4412:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  خبٌذ زظ١ٓ ِظـفٝ اٌٍـ١ف ػجذ خبٌذ   - 0
 ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً شـت/ِسٛ
 شـت/ِسٛ رُ   22102410 ربر٠خ ٚفٝ ،   2220:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  خؼز أزّذ خؼز إٌبطز ػجذ   - 12

 ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن اٌم١ذ شـت رُ  اٌظدً
 شـت/ِسٛ رُ   22102421 ربر٠خ ٚفٝ ،   15111:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  اٌشؼزاٜٚ زظٓ ػـ١ٗ زظٓ   - 11

 ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ٌززن اٌم١ذ شـت رُ  اٌظدً
  اٌظدً شـت/ِسٛ رُ   22102422 ربر٠خ ٚفٝ ،   16032:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  ػجذاٌس١ّذ اٌشبفؼٝ ػجذاهلل   - 12
 ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن اٌم١ذ شـت رُ

  اٌظدً شـت/ِسٛ رُ   22102423 ربر٠خ ٚفٝ ،   225:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  رسق ػجذاٌفزبذ رؤ٠ب طؼ١ذ   - 13
 ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن
  اٌظدً شـت/ِسٛ رُ   22102423 ربر٠خ ٚفٝ ،   10220:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  اطّبػ١ً ِسّذ اطّبػ١ً   - 14

 ٌٍٛفبٖ ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن
 رُ   22102423 ربر٠خ ٚفٝ ،   22560:  ثزلُ ل١ذٖ طجك  ،  فزد ربخز  ،  اٌمبدر ػجذ رِؼبْ اٌمبدر ػجذ طؼبد   - 15

 ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً شـت/ِسٛ
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي رأص 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102421 ، ربر٠خ ٚفٟ  22052 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ازّذ ِظـفٝ ِّذٚذ ٘بٔٝ -  1

  خ١ٕٗ  5222222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً  : اٌزأش١ز
،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102422 ، ربر٠خ ٚفٟ  26446 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ثسبٌٛ اثزا١ُ٘ اثزا١ُ٘ طٛ٘بَ -  2

  خ١ٕٗ  1522222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز ٚطف
،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102423 ، ربر٠خ ٚفٟ  26242 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ١ِخبئ١ً ػجذاٌّالن ٠ٛطف خٛرج -  3

  خ١ٕٗ  1222222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز ٚطف
 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102424 ، ربر٠خ ٚفٟ  12145 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ّ٘بَ اٌجذ٠غ ػجذ ؿٕـبٜٚ -  4

  خ١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز
،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102420 ، ربر٠خ ٚفٟ  22041 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  اٌّد١ذ ػجذ ِسزٚص ػٕزز ا٠ّبْ -  5

  خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز ٚطف
 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102422 ، ربر٠خ ٚفٟ  10250 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ٠ٛطف اٌظ١ذ ِسّذ فٛسٜ -  6

  خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز
 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102412 ، ربر٠خ ٚفٟ  25053 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ثشزٗ  طذلخ خ١ًّ طبثز٠ٓ -  0

  خ١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز
 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102411 ، ربر٠خ ٚفٟ  22015 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  شسبرٗ اثزا١ُ٘ زج١ت ٠ٛزٕب -  2

  خ١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز
 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102415 ، ربر٠خ ٚفٟ  22402 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ِسّذ ٘ٛارٜ ِسّذػٍٝ -  0

  خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز
 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102415 ، ربر٠خ ٚفٟ  32260 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ِسّذ ازّذ طالذ ػّزٚ -  12

  خ١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز
،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102416 ، ربر٠خ ٚفٟ  22046 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ثذراْ اٌّإِٓ ػجذ اطّبػ١ً -  11

  خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز ٚطف
 رأص رؼذ٠ً رُ  22102416 ، ربر٠خ ٚفٟ  21444 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ػشزٜ  اٌززّٓ ػجذ ِظـفٝ ِسّذ -  12

  خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز ٚطف،  اٌّبي
 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102412 ، ربر٠خ ٚفٟ  12023 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  اٌّظ١ر ػجذ ط١ٍّبْ ٔج١ً -  13

  خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز
،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102412 ، ربر٠خ ٚفٟ  24420 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ف١شبٜٚ ِسّذ اٌززّٓ ػجذ ػبدي -  14

  خ١ٕٗ  5222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز ٚطف
 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102422 ، ربر٠خ ٚفٟ  3525 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  زظٓ ػجذاٌّد١ذ ِسّذ -  15

  خ١ٕٗ  12222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز
،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102423 ، ربر٠خ ٚفٟ  26042 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ػذص ط١ذ ِدب٘ذ ط١ذ ٘بٔٝ -  16

  خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز ٚطف
،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102424 ، ربر٠خ ٚفٟ  24426 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  اٌظ١ذ اٌذطٛلٝ اثزا١ُ٘ اٌظ١ذ -  10

  خ١ٕٗ  1222222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز ٚطف
،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ  22102432 ، ربر٠خ ٚفٟ  12006 ثزلُ ل١ذٖ طجك ،، فزد ربخز  ػجذاٌّإِٓ اثٛاٌفؼً ػجذاٌفزبذ -  12

  خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز ٚطف
   ــــــــــــــــــــــ  
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102421 ربر٠خ ٚفٟ 32302    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌظالَ ػجذ ٔظز ػٍٟ ِسّذ -  1

 اِجبثٟ اطّبػ١ً اِجبثٟ/ ٍِه اٌـجٟ اٌّزوش اِبَ اٌسز٠ٗ ع اٌخ١ز٠ٗ اٌمٕبؿز ،:   اٌـزأش١ز
 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102421 ربر٠خ ٚفٟ 3125    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ا١ِٓ راشذ طبٌر ِسّٛد -  2

 اهلل ػجذ س٠ُٕٙ ٘ذا٠ب/ ٍِه اٌخ١ز٠ٗ اٌمٕبؿز اٌذ٠ٓ ط١ف ٔشٌٗ ط٠ٍُٛ ػشثٗ ثبطٛص ،:   اٌـزأش١ز
 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102421 ربر٠خ ٚفٟ 3125    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ا١ِٓ راشذ طبٌر ِسّٛد -  3

/ ثٕشبؽ اهلل ػجذ س٠ُٕٙ ٘ذا٠ب/ ٍِه اٌخ١ز٠ٗ اٌمٕبؿز ٌذ٠ٓ ط١ف ٔشٌٗ ط٠ٍُٛ ػشثٗ ثبطٛص/ ثبٌؼٕٛاْ اخز رئ١ظٟ افززبذ ،:   اٌـزأش١ز
 طٍه رغ١ٍف ِظٕغ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102424 ربر٠خ ٚفٟ 10222    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌدًّ ط١ذ اٌّـٍت ػجذ ط١ذ -  4
 ػجذاهلل ِسّذ اٌفذ/  اٌٝ اٌّبٌه اطُ رظس١ر ،:   اٌـزأش١ز

 ،:   اٌـزأش١ز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102422 ربر٠خ ٚفٟ 20422    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، زبِذ خالي ػّزٚ -  5
 سا٠ذ خالي زبِذ/ ٍِه لٍّب اٌؼِّٟٛ اٌشبرع/ اٌٟ اٌفزع ػٕٛاْ رؼذ٠ً

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102412 ربر٠خ ٚفٟ 32301    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، س٘زٖ اثٛ ػٛاع اٌذ٠ٓ خ١زٞ طّز -  6
 س٘زٖ اثٛ ػٛاع اٌذ٠ٓ خ١زٞ/ ٍِه اٌجٍذ ل١ٍٛة اٌد١ٕٟٙ ارع ٚاٌظٛداْ ِظز ع ،:   اٌـزأش١ز ٚطف

 ،:   اٌـزأش١ز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102414 ربر٠خ ٚفٟ 2322    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، خ١ًٍ زظٓ طذلٝ -  0
 ػ١ذ زظٓ طؼ١ذ/  ٍِه ثبْ اٌخ١ّٗ شجزا ِدبرٞ 50 ِٓ ػالَ زظٓ ع 2/  اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102415 ربر٠خ ٚفٟ 20052    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ِجزٚن ازّذ زّذٞ ازّذ -  2
 ِجزٚن ازّذ زّذٞ ازّذ/ ٍِه ل١ٍٛة زٍفب ١ِذ إٌدبذ زٛع/ اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ز

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102415 ربر٠خ ٚفٟ 22402    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ِسّذ ٘ٛارٜ ِسّذػٍٝ -  0
 ِسّذ ٘ٛارٞ ػٍٟ/ اٌٟ اٌّبٌه اطُ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ز

 رؼذ٠ً رُ 22102415 ربر٠خ ٚفٟ 32200    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ػّبرٖ اثزا١ُ٘ اٌفزبذ ػجذ اٌغٕٟ ػجذ اثزا١ُ٘ -  12
 ازّذ اثزا١ُ٘ اٌٛدٚد ػجذ أٛر/ ٍِه اٌخ١ز٠ٗ اٌمٕبؿز ثبطٛص/ اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102416 ربر٠خ ٚفٟ 20103    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ط١بَ زبِذ زبِذ اطّبػ١ً -  11
 ازّذ شٛلٟ ١ٌٚذ/ ٍِه ل١ٍٛة زٍفب ١ِذ سِبَ طٕٗ اثٛ اٌزٚػٗ زٛع اٌج١جظٟ ع/ اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ز

:   اٌـزأش١ز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102416 ربر٠خ ٚفٟ 32304    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، االٚٔبع ٌزبخ١ز د٠بة -  12
 ازّذ د٠بة وزَ ٍِه اٌخ١ّخ شجزا ثش١ز ارع ٔظبر شبرع 0 ،

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102410 ربر٠خ ٚفٟ 32142    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ِسّذ ازّذ ثخ١ذ ش١ّبء -  13
 ػٍٟ ِسّٛد س٠ٕبد/ ٍِه اٚي اٌخ١ّٗ شجزا اٌظؼبدٖ ِذ٠ٕٗ اٌدشائز ع 24/ اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ز

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102410 ربر٠خ ٚفٟ 16302    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌظخبٜٚ ِزطٝ ِسّذ خّبي زظٓ -  14
 ِزطٟ ِسّذ خّبي/  ٍِه ِظـزد ِب٠ٛ 15 ع ِٓ 4 ع 34/  اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً  ،:   اٌـزأش١ز ٚطف

 22102410 ربر٠خ ٚفٟ 16302    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌؼ١ِّٛٗ ٌٍزٛر٠ذاد اٌظّبذ/  اٌٟ اٌزدبر٠ٗ اٌظّٗ رؼذ٠ً -  15
 ِزطٟ ِسّذ خّبي/  ٍِه ِظـزد ِب٠ٛ 15 ع ِٓ 4 ع 34/  اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً  ،:   اٌـزأش١ز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102410 ربر٠خ ٚفٟ 20032    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، لٍذص اش١ذ ١ِٕز ٘بٔٝ -  16
 اش١ذ ١ِٕز طٕبء/ ٍِه اٌخ١ّٗ شجزا ث١دبَ ثش١ز خبِغ ع 34 ،:   اٌـزأش١ز

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102412 ربر٠خ ٚفٟ 12552    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، خّؼٗ رِؼبْ ط١ٍّبْ ٠س١ٝ -  10
 رِؼبْ ط١ٍّبْ ازّذ/ ٍِه اٌخ١ز٠ٗ اٌمٕبؿز اٌسبرس ػزة/اٌٟ اٌؼٕٛاْ رظس١ر ،:   اٌـزأش١ز

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102412 ربر٠خ ٚفٟ 32305    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ػٛاد ثس١زٜ فزج ا٠ٙبة -  12
 ل١ٍٛة َ ثٍمض رخت ازّذ شبرع اثٛػجبص ػشثخ ،:   اٌـزأش١ز

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102412 ربر٠خ ٚفٟ 32305    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ػٛاد ثس١زٜ فزج ا٠ٙبة -  10
 51220 ثزلُ ل١ذ ٚؿجبػخ رظذ٠ز ٚ اطز١زاد ٚ ؿجبػخ ٔشبؿٗ ٚ اٌؼزة ٚراق اٌظس١خ اٌٛزذح ع ِٓ اال١ِز ع 41 ،:   اٌـزأش١ز

  اٌدجشح غزفخ
 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102412 ربر٠خ ٚفٟ 12023    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌّظ١ر ػجذ ط١ٍّبْ ٔج١ً -  22

 ػجذاٌّظ١ر ط١ٍّبْ ٔج١ً/  اٌّبٌه اطُ رظس١ر ،:   اٌـزأش١ز
 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102421 ربر٠خ ٚفٟ 22022    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌدًّ ٔظزٜ رفؼذ طفٛد -  21

 ِسّذ اثزا١ُ٘ ثبطُ ٍِه ثبْ اٌخ١ّخ شجزا ثٙز١ُ اٌؼزة ػشثخ ع 2 ٔبط١خ ِٛطٝ ؿٍؼذ ع ،:   اٌـزأش١ز
 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102421 ربر٠خ ٚفٟ 22022    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌدًّ ٔظزٜ رفؼذ طفٛد -  22

 زز٠ّٝ ٚ رخبٌٝ ِالثض ث١غ ٔشبؿٗ ٚ اٌخ١ّخ شجزا رطزُ ػشثخ اٌف١شبٜٚ ع 120/  ثدٙخ اخز رئ١ظٝ ِسً ٠ٛخذ ،:   اٌـزأش١ز
  اٌخ١ّخ شجزا 22022 ثزلُ ل١ذ داخٍٝ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102421 ربر٠خ ٚفٟ 22022    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌدًّ ٔظزٜ رفؼذ طفٛد -  23
 ٚ ِسّذ ثبطُ/ ٍِه اٌخ١ّخ شجزا ثٙز١ُ اٌؼزة ػشثخ ع 2 ٔبط١خ ِٛطٝ ؿٍؼٓ ع/  ثدٙخ اخز رئ١ظٝ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأش١ز
  اٌخ١ّخ شجزا 22022 ربثغ ثزلُ ل١ذ ٚ 060 ثزلُ اٚدع ٔظ١ح ِظٕغ/ ٔشبؿٗ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102422 ربر٠خ ٚفٟ 32306    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اثزا١ُ٘ اطؼذ ِدذٜ ِسّذ -  24
 شٍجٝ ازّذ اًِ ٍِه ِزوشاٌمٕبؿزاٌخ١ز٠خ ثبطٛص اٌذ٠ٓ فخز زٛع ،:   اٌـزأش١ز
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102423 ربر٠خ ٚفٟ 10025    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌؼش٠ش ػجذ اٌظ١ذ اٌؼش٠ش ػجذ ِسّذ -  25
 اخز اٌزئ١ظٝ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   ـزأش١زاٌ ٚطف

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102423 ربر٠خ ٚفٟ 10025    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌؼش٠ش ػجذ اٌظ١ذ اٌؼش٠ش ػجذ ِسّذ -  26
 اٌظ١براد ردبرح ٔشبؿٗ ٚ اٌخ١ز٠خ اٌمٕبؿز ط٠ٍُٛ ػشثخ ا١ًٌٕ خظز ع 53 ثدٙخ االخز اٌزئ١ظٝ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأش١ز ٚطف

 اٌظ١براد غ١بر لـغ ٚ
 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102424 ربر٠خ ٚفٟ 20250    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ػٍٟ رسق زظ١ٓ ؿٍت -  20

 اٌزاسق ػجذ ػٍٟ اهلل ػجذ طٕبء/ اٌّبٌه اطُ رظس١ر ،:   اٌـزأش١ز
 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102424 ربر٠خ ٚفٟ 20250    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ػٍٟ رسق زظ١ٓ ؿٍت -  22

 اٌزاسق ػجذ ػٍٟ اهلل ػجذ طٕبء/ اٌّبٌه اطُ رظس١ر ،:   اٌـزأش١ز
 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102432 ربر٠خ ٚفٟ 22232    ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌظ١ذ ػ١ذ ِسّٛد اٌذ٠ٓ زظبَ -  20

 اٌد١شح     ٚل١ذثزلُ     ثزلُ اٚدع إٌّٙذط١ٓ طٛر٠ب ع 63/  ثدٙخ فزع افززبذ رُ ،:   اٌـزأش١ز
   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌشبؽ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102424ُ ربر٠خ ٚفٟ 12233   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ػشّبٜٚ ِسّذ ِسّٛد ِظـفٝ -  1

 ٚاٌزظذ٠ز االطز١زاد/  إٌشبؽ ِٓ ٠سذف:  اٌزأش١ز
 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102424ُ ربر٠خ ٚفٟ 10222   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌدًّ ط١ذ اٌّـٍت ػجذ ط١ذ -  2

 ثم١ٍخ ِؼذاد ٚ ١٘ذر١ٌٚه خزاؿ١ُ ٚث١غ سراػ١خ خزاراد ٚ ثم١ٍخ ِؼذاد غ١بر لـغ/  اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ز
 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102420ُ ربر٠خ ٚفٟ 32236   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اثزا١ُ٘ زدبة ػبؿف وز٠ُ -  3

 ٌذٌه إٌّظّخ اٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌٍٛائر زذٚد فٝ اٌزظذ٠ز/  إٌشبؽ اٌٝ ٠ؼبف:  اٌزأش١ز
:  اٌزأش١ز ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102422ُ ربر٠خ ٚفٟ 10250   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ٠ٛطف اٌظ١ذ ِسّذ فٛسٜ -  4

 ٔظ١ح ِظٕغ/  اٌٟ إٌشبؽ رؼذ٠ً
 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102422ُ ربر٠خ ٚفٟ 10642   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اطّبػ١ً ِزٌٛٝ ِسّذ  ِزٌٛٝ -  5

 اٌززاخ١ض ػٍٟ اٌسظٛي ثؼذ االٔززٔذ ٚخذِبد اٌىّج١ٛرز ػذا ف١ّب وٙزثبئ١ٗ اخٙشٖ ٚرد١ّغ ط١بٔٗ/ اٌٟ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ز
 ٌذٌه إٌّظّٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌٍٛائر زذٚد فٟ اٌخ١ٍٍٟ خبْ ِٕزدبد ٚرظذ٠ز اٌالسِٗ

:  اٌزأش١ز ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102412ُ ربر٠خ ٚفٟ 20255   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، شسبرٗ ٔفبدٞ شسبرٗ -  6
 زذ٠ذ ردبرٖ/ إٌشبؽ رؼذ٠ً

 إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102415ُ ربر٠خ ٚفٟ 32200   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ػّبرٖ اثزا١ُ٘ اٌفزبذ ػجذ اٌغٕٟ ػجذ اثزا١ُ٘ -  0
 وٙزثبئ١ٗ اطالن ٚرغ١ٍف ثالطز١ه خزؿَٛ ِظٕغ/ اٌٟ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ز ٚطف، 
،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102416ُ ربر٠خ ٚفٟ 10341   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ػٛع زظ١ٓ ِسّذ ازّذ اٌذ٠ٓ ػالء -  2

 ِظبػذ ٚاػّبي ِمبٚالد/ اٌٟ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ز ٚطف
:  اٌزأش١ز ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102416ُ ربر٠خ ٚفٟ 4220   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ٔدُ ِسّذ اثزا١ُ٘ رفؼذ -  0

 وٙزثبئ١ٗ وبثالد رغ١ٍف ِظٕغ/ اٌٟ إٌشبؽ رؼذ٠ً
،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102410ُ ربر٠خ ٚفٟ 20015   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ِسّذ ػجذاٌززّٓ ِسّذ ػجذاٌززّٓ -  12

 غذائ١ٗ ِٛاد ٚرؼجئٗ 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمزٖ 10 اٌّدّٛػٗ ػذا ف١ّب ٚاٌزظذ٠ز االطز١زاد/ اٌٟ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ز ٚطف
 ٚإٌّظفبد اٌؼـز٠ٗ ٚاٌّظزخٍظبد اٌسشز٠ٗ ج١ذادٚاٌّ االػالف ٚاػبفبد اٌخبَ اٌّٛاد ِٓ وال ٚأزبج ٚرظ١ٕغ ٚرٛس٠غ ٚردبرٖ

 اٌغ١ز ٌذٞ ٚاٌى١ّب٠ٚبد
،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102410ُ ربر٠خ ٚفٟ 16302   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌظخبٜٚ ِزطٝ ِسّذ خّبي زظٓ -  11

 ػ١ِّٛٗ رٛر٠ذاد/  اٌٟ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ز ٚطف
 ر22102410ُ ربر٠خ ٚفٟ 16302   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌؼ١ِّٛٗ ٌٍزٛر٠ذاد اٌظّبذ/  اٌٟ اٌزدبر٠ٗ اٌظّٗ رؼذ٠ً -  12

 ػ١ِّٛٗ رٛر٠ذاد/  اٌٟ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ز ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً
:  اٌزأش١ز ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102412ُ ربر٠خ ٚفٟ 12023   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌّظ١ر ػجذ ط١ٍّبْ ٔج١ً -  13

 ِؼبدْ رشغ١ً ٚرشٗ
،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102421ُ ربر٠خ ٚفٟ 20015   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ِسّذ ػجذاٌززّٓ ِسّذ ػجذاٌززّٓ -  14

 غذائ١خ ِٛاد ردبرح ٚ اٌّـٙزاد ٚ اٌزد١ًّ ِظزسؼزاد ٚ االػشبة خالطبد ٚ ِٕزدبد/  إٌشبؽ اٌٝ ٠ؼبف:  اٌزأش١ز ٚطف
،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102423ُ ربر٠خ ٚفٟ 20521   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌظ١ذ ػجذاٌظالَ ِسّذ اٌظالَ ػجذ -  15

 ثٍذٜ ِخجش/  اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ز ٚطف
 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102432ُ ربر٠خ ٚفٟ 10225   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ػزِبْ اٌظ١ذ اٌذ٠ٓ ٔٛر ِٕٙٝ -  16

 ػّبي ٔمً ٚ رزالد ِىزت/ اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ز
 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102432ُ ربر٠خ ٚفٟ 20652   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌؼىً اطّبػ١ً طالِٗ ٕ٘ذٜ -  10

 ِذارص ٚؿٍجٗ ػّبي ٔمً ِزؼٙذ/ ٌٍٕشبؽ ٠ؼبف:  اٌزأش١ز
 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102432ُ ربر٠خ ٚفٟ 24600   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌٍـ١ف ػجذ ِسّذ ازّذ رػب -  12

 خب٘شٖ ِالثض ِظٕغ/ اٌٟ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ز
   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   اٌشزوخ ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،  اٌشزوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102412ُ ربر٠خ ٚفٟ 32301   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، س٘زٖ اثٛ ػٛاع اٌذ٠ٓ خ١زٞ طّز -  1

 خبص: اٌزأش١ز ٚطف
 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102421ُ ربر٠خ ٚفٟ 22022   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌدًّ ٔظزٜ رفؼذ طفٛد -  2

 خبص: اٌزأش١ز
 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102421ُ ربر٠خ ٚفٟ 3125   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ا١ِٓ راشذ طبٌر ِسّٛد -  3

 خبص: اٌزأش١ز
 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102410ُ ربر٠خ ٚفٟ 20032   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، لٍذص اش١ذ ١ِٕز ٘بٔٝ -  4

 خبص: اٌزأش١ز
 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102421ُ ربر٠خ ٚفٟ 32302   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اٌظالَ ػجذ ٔظز ػٍٟ ِسّذ -  5

 خبص: اٌزأش١ز
 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102422ُ ربر٠خ ٚفٟ 32306   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، اثزا١ُ٘ اطؼذ ِدذٜ ِسّذ -  6

 خبص: اٌزأش١ز
 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102412ُ ربر٠خ ٚفٟ 32305   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، ػٛاد ثس١زٜ فزج ا٠ٙبة -  0

 خبص: اٌزأش١ز
 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102416ُ ربر٠خ ٚفٟ 32304   ثزلُ ل١ذٖ طجك  ، فزد ربخز ، االٚٔبع ٌزبخ١ز د٠بة -  2

 خبص: اٌزأش١ز
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌظّخ االطُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ِسّٛد ِىزت/  اٌٝ اٌزدبرٜ االطُ ٔؼذي: اٌٝ 20122 ثزلُ اٌّم١ذح اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز ر22102420ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  1

   ٌٍززالد ِسّٛد اشزف
 اٌّبطخ/ اٌٝ اٌزدبر٠خ اٌظّخ رؼذ٠ً: اٌٝ 32236 ثزلُ اٌّم١ذح اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز ر22102420ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  2

   اٌزظذ٠ز ٚ ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌزٛر٠ذاد ٚ ٌٍّمبٚالد
 فبطزز ِإطظٗ/ اٌٟ اٌظّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 25213 ثزلُ اٌّم١ذح اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز ر22102422ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  3

   اٌزدبر٠ٗ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌزظذ٠ز ٌالطز١زاد
   ٠ٛخذ ال/ اٌٟ اٌظّٗ رؼذي: اٌٝ 10642 ثزلُ اٌّم١ذح اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز ر22102422ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  4
 اٌّظز٠خ/ اٌٝ اٌزدبر٠خ اٌظّخ اػبفخ: اٌٝ 10420 ثزلُ اٌّم١ذح اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز ر22102411ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  5

   ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌززو١جبد ٚ ٌٍّمبٚالد
 ٌٍجالطز١ه ا١ًٌٕ/ اٌٟ اٌظّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 32200 ثزلُ اٌّم١ذح اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز ُر22102415:  ربر٠خ فٝ  ،  -  6

   اٌىٙزثبئ١ٗ ٚاالطالن
 ٌٍىبثالد اٌظ٠ٛذٞ ١ٔٛ/ اٌٟ اٌظّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 4220 ثزلُ اٌّم١ذح اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز ر22102416ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  0

   اٌىٙزثبئ١ٗ
 اٌظّبذ/  اٌٟ اٌزدبر٠ٗ اٌظّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 16302 ثزلُ اٌّم١ذح اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز ر22102410ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  2

   اٌؼ١ِّٛٗ ٌٍزٛر٠ذاد
 ٌزشغ١ً طّبرد/ اٌٟ اٌظّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 12023 ثزلُ اٌّم١ذح اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز ر22102412ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  0

   اٌّؼبدْ
 إٌذٞ ِظٕغ/ اٌٟ اٌظّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 24600 ثزلُ اٌّم١ذح اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز ر22102432ُ:  ربر٠خ فٝ  ،  -  12

   اٌدب٘شٖ ٌٍّالثض
   ــــــــــــــــــــــ  
   األشخبص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛد  
   ــــــــــــــــــــــ  
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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

   ــــــــــــــــــــــ  
   األزىبَ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   شزوبد اٌزدبرٜ اٌظدً رؼذ٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌشـت - اٌّسٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 رُ  اٌظدً شـت/ِسٛ رُ   22102423 ربر٠خ ٚفٝ ،   6211:  ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ثظ١ـخ رٛط١خ ،  ٚشزوبٖ ط١ّز طبِر   - 1

 ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب رظف١ٗ ٚ اٌشزوخ زً
 زً رُ  اٌظدً شـت/ِسٛ رُ   22102423 ربر٠خ ٚفٝ ،   6211:  ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  رؼبِٓ شزوخ ،  ٚشزوبٖ ط١ّز طبِر   - 2

 ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب رظف١ٗ ٚ اٌشزوخ
 ٚفٝ ،   2225:  ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  رؼبِٓ شزوخ ،  ٚشزوبٖ اٌغٕٝ ػجذ اٌززّٓ ػجذ اٌظ١ذ اٌظ١براد ٌظّىزح ٌف١ٕخا اٌٛرشخ   - 3

 ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب ٚرظف١ٗ اٌشزوٗ زً رُ  اٌظدً شـت/ِسٛ رُ   22102424 ربر٠خ
 شـت/ِسٛ رُ   22102422 ربر٠خ ٚفٝ ،   10005:  ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ثظ١ـخ رٛط١خ ،  ٚشزوبٖ ثخ١ذ ط١ذُ٘ ثخ١ذ   - 4

 ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب ٚرظف١ٗ اٌشزوٗ زً  اٌظدً
 رُ   22102414 ربر٠خ ٚفٝ ،   20045:  ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  رؼبِٓ شزوخ ،  شزوبٖ ٚ ػجذاٌس١ٍُ ػجذاٌجبطؾ ا٠ٙبة   - 5

 اٌشزوٗ لجً ِٓ زمٛلٗ وبفٗ شز٠ه وً ٚاطزٍُ ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب ٚرظف١ٗ اٌشزوٗ زً رُ  اٌظدً شـت/ِسٛ
 شـت/ِسٛ رُ   22102412 ربر٠خ ٚفٝ ،   23665:  ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ثظ١ـخ رٛط١خ ،  ٚشزوبٖ رػٛاْ طؼذ ِسّذ   - 6

 ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب رظف١خ ٚ اٌشزوخ زً رُ  اٌظدً
 رُ   22102412 ربر٠خ ٚفٝ ،   23665:  ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ثظ١ـخ رٛط١خ ،  ٚشز٠ىٗ رػٛاْ طؼذ ِسّذ/  اٌٝ رؼذ٠ً   - 0

 ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب رظف١خ ٚ اٌشزوخ زً رُ  اٌظدً شـت/ِسٛ
 شـت/ِسٛ رُ   22102412 ربر٠خ ٚفٝ ،   23665:  ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  رؼبِٓ شزوخ ،  ٚشزوبٖ رػٛاْ طؼذ ِسّذ   - 2

 ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب رظف١خ ٚ اٌشزوخ زً رُ  اٌظدً
 رُ   22102412 ربر٠خ ٚفٝ ،   23665:  ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  رؼبِٓ شزوخ ،  ٚشز٠ىٗ رػٛاْ طؼذ ِسّذ/  اٌٝ رؼذ٠ً   - 0

 ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب رظف١خ ٚ اٌشزوخ زً رُ  اٌظدً شـت/ِسٛ
 شـت/ِسٛ رُ   22102412 ربر٠خ ٚفٝ ،   20032:  ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  رؼبِٓ شزوخ ،  ػجذاٌسٝ ِسّٛد زّذٜ شزوخ   - 12

 اٌفزع اٌغبء رُ  اٌظدً
 شـت/ِسٛ رُ   22102422 ربر٠خ ٚفٝ ،   420:  ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  رؼبِٓ شزوخ ،  ٚشز٠ىزٗ ٠ٛٔض رِؼبْ ِسّذ   - 11

 ٔٙبئ١ب اػّبٌٙب رظف١خ ٚ اٌشزوخ زً رُ  اٌظدً
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي رأص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ 22102411،   ربر٠خ ٚفٟ 2212، ثزلُ ل١ذ٘ب كطج ،  رؼبِٓ شزوخ ٚشزوبٖ اثٛاٌؼ١ٕٓ زّذٜ اثٛاٌؼ١ٕٓ -  1
  خ١ٕٗ  2222222.222، ِبٌٙب رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز ٚطف، 
 اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ 22102411،   ربر٠خ ٚفٟ 2212، ثزلُ ل١ذ٘ب طجك ،  رؼبِٓ شزوخ ٚشز٠ىزخ اٌؼ١ٕٓ اثٛ زّذٜ زّذٜ -  2
  خ١ٕٗ  2222222.222، ِبٌٙب رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز ٚطف، 
   ربر٠خ ٚفٟ 2212، ثزلُ ل١ذ٘ب طجك ،  رؼبِٓ شزوخ شزوبٖ ٚ اثٛاٌؼ١ٕٓ زّذٜ زّذٜ/ اٌٝ اٌزدبرٜ االطُ رؼذي -  3
  خ١ٕٗ  2222222.222، ِبٌٙب رأص ١ٌظجر اٌّبي رأص رؼذ٠ً:   اٌزأش١ز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼذ٠ً رُ 22102411،
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ربر٠خ ٚفٟ 6120    ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، ثظ١ـخ رٛط١خ ، ٚشز٠ىزخ اثزا١ُ٘ ٠ٛطف اهلل ػجذ/  اٌٝ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  1

 ِظزشفٝ ثدٛار 3 رلُ ِسً ادَ درة ع 2/  ثبٌؼٕٛاْ فزع اػبفٗ رُ ،:   اٌـزأش١ز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102411
  االسثى١خ ط١ذٔبٜٚ

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102411 ربر٠خ ٚفٟ 6120    ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، ثظ١ـخ رٛط١خ ، ٚشز٠ىٗ زج١ت اثزا١ُ٘ ٠ٛطف شؼجبْ -  2
  االسثى١خ ط١ذٔبٜٚ ِظزشفٝ ثدٛار 3 رلُ ِسً ادَ درة ع 2/  ثبٌؼٕٛاْ فزع اػبفٗ رُ ،:   اٌـزأش١ز ٚطف، 
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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

 ل١ذ٘ب طجك  ، ثظ١ـخ رٛط١خ ، ٚشز٠ىزّٙب زج١ت اثزا١ُ٘ ٠ٛطف ٚػجذاهلل اثزا١ُ٘ ٠ٛطف شؼجبْ/  اٌٝ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  3
 رلُ ِسً ادَ درة ع 2/  ثبٌؼٕٛاْ فزع اػبفٗ رُ ،:   اٌـزأش١ز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102411 ربر٠خ ٚفٟ 6120    ثزلُ

  ١خاالسثى ط١ذٔبٜٚ ِظزشفٝ ثدٛار 3
 ل١ذ٘ب طجك  ، ثظ١ـخ رٛط١خ ، ٚشز٠ىزٗ اثزا١ُ٘ ٠ٛطف ػجذاهلل ٚاٌزٛر٠ذاد ٌٍزدبرح اٌؼب١ٌّخ/  اٌٝ  اٌٝ اٌزدبرٜ االطُ رؼذ٠ً -  4

 رلُ ِسً ادَ درة ع 2/  ثبٌؼٕٛاْ فزع اػبفٗ رُ ،:   اٌـزأش١ز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102411 ربر٠خ ٚفٟ 6120    ثزلُ
  االسثى١خ ط١ذٔبٜٚ ِظزشفٝ ثدٛار 3
 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102410 ربر٠خ ٚفٟ 10022    ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، رؼبِٓ شزوخ ، ٚػالء ٚط١ذ راِٟ شزوٗ -  5

 اٌس٠ٍٛبد رظ١ٕغ/ ٚٔشبؿٗ اٌخ١ز٠ٗ اٌمٕبؿز ؿبٌت اثٟ ثٓ ػٍٟ ع اٌظسبثٗ رمظ١ُ اٌغزثٟ اٌسٛع/ ثدٙٗ فزع افززبذ ،:   اٌـزأش١ز
 ٚاٌغزث١ٗ اٌشزل١ٗ

 ربر٠خ ٚفٟ 10022    ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، رؼبِٓ شزوخ ، ٚشزوبٖ اثزا١ُ٘ ِسّذ ط١ذ/  اٌٟ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  6
 ؿبٌت اثٟ ثٓ ػٍٟ ع اٌظسبثٗ رمظ١ُ اٌغزثٟ اٌسٛع/ ثدٙٗ فزع افززبذ ،:   اٌـزأش١ز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102410

 ٚاٌغزث١ٗ اٌشزل١ٗ اٌس٠ٍٛبد رظ١ٕغ/ ٚٔشبؿٗ اٌخ١ز٠ٗ اٌمٕبؿز
،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102410 ربر٠خ ٚفٟ 10022    ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، رؼبِٓ شزوخ ، ٚشز٠ىٗ اثزا١ُ٘ ِسّذ ط١ذ -  0

 رظ١ٕغ/ ٚٔشبؿٗ اٌخ١ز٠ٗ اٌمٕبؿز ؿبٌت اثٟ ثٓ ػٍٟ ع اٌظسبثٗ رمظ١ُ اٌغزثٟ اٌسٛع/ ثدٙٗ فزع افززبذ ،:   اٌـزأش١ز ٚطف
 ٚاٌغزث١ٗ ل١ٗاٌشز اٌس٠ٍٛبد

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102412 ربر٠خ ٚفٟ 20032    ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، رؼبِٓ شزوخ ، ػجذاٌسٝ ِسّٛد زّذٜ شزوخ -  2
 اٌخ١ّخ شجزا 2210/  5/  3 فٝ 1522 ثزلُ اٌّٛدع اٌفزع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأش١ز ٚطف

   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌشبؽ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ػذا ف١ّب ٚاٌزظذ٠ز ٚاالطز١زاد اٌدب٘شٖ اٌّالثض طٕبػٗ/ اٌٟ إٌشبؽ رؼذ٠ً  رؼبِٓ شزوخ ، ٚشزوبٖ اثٛاٌؼ١ٕٓ زّذٜ اثٛاٌؼ١ٕٓ -  1

:  اٌزأش١ز ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102411ُ ربر٠خ ٚفٟ 2212   ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمزٖ 10 اٌّدّٛػٗ
 رؼبِٓ شزوخ

 ػذا ف١ّب ٚاٌزظذ٠ز ٚاالطز١زاد اٌدب٘شٖ اٌّالثض طٕبػٗ/ اٌٟ إٌشبؽ رؼذ٠ً  رؼبِٓ شزوخ ، ٚشز٠ىزخ اٌؼ١ٕٓ اثٛ زّذٜ زّذٜ -  2
:  اٌزأش١ز ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102411ُ ربر٠خ ٚفٟ 2212   ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمزٖ 10 اٌّدّٛػٗ

 رؼبِٓ شزوخ
 اٌدب٘شٖ اٌّالثض طٕبػٗ/ اٌٟ إٌشبؽ رؼذ٠ً  رؼبِٓ شزوخ ، شزوبٖ ٚ اثٛاٌؼ١ٕٓ زّذٜ زّذٜ/ اٌٝ اٌزدبرٜ االطُ رؼذي -  3

 ر22102411ُ ربر٠خ ٚفٟ 2212   ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمزٖ 10 اٌّدّٛػٗ ػذا ف١ّب ٚاٌزظذ٠ز ٚاالطز١زاد
 رؼبِٓ شزوخ:  اٌزأش١ز ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً

 ربر٠خ ٚفٟ 22101   ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، االطز١زاد/ إٌشبؽ ِٓ زذف  ثظ١ـخ رٛط١خ ، شزوبُ٘ ٚ اٌذطٛلٝ اثزا١ُ٘ ٚ راِٝ -  4
 ثظ١ـخ رٛط١خ:  اٌزأش١ز ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102423ُ

 ٚفٟ 22101   ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، االطز١زاد/ إٌشبؽ ِٓ زذف  ثظ١ـخ رٛط١خ ، إٌّظٛخبد ردبرح ٚ ٌظٕبػخ اٌظفب شزوخ -  5
 ثظ١ـخ رٛط١خ:  اٌزأش١ز ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102423ُ ربر٠خ

 ربر٠خ ٚفٟ 22101   ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، االطز١زاد/ إٌشبؽ ِٓ زذف  ثظ١ـخ رٛط١خ ، ٚشزوبُ٘ اٌذطٛلٝ ٚاثزا١ُ٘ راِٝ -  6
 ثظ١ـخ رٛط١خ:  اٌزأش١ز ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102423ُ

 ٚفٟ 22101   ثزلُ ل١ذ٘ب طجك  ، االطز١زاد/ إٌشبؽ ِٓ زذف  ثظ١ـخ رٛط١خ ، إٌّظٛخبد ٚردبرح ٌظٕبػخ اٌظفب شزوٗ -  0
 ثظ١ـخ رٛط١خ:  اٌزأش١ز ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر22102423ُ ربر٠خ

   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌشزوخ ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر22102410ُ ربر٠خ ٚفٟ 20034   ثزلُ ل١ذ٘ب طجك ، ٚشزوبٖ اٌىّبر ػـ١ٗ ِسّذ ازّذ -  1

 ثظ١ـخ رٛط١خ: اٌزأش١ز
 ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر22102410ُ ربر٠خ ٚفٟ 20034   ثزلُ ل١ذ٘ب طجك ، ٚشزوبٖ اٌىّبر ػـ١ٗ ِسّذ ِظـفٟ -  2

 ثظ١ـخ رٛط١خ: اٌزأش١ز
: اٌزأش١ز ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر22102432ُ ربر٠خ ٚفٟ 12343   ثزلُ ل١ذ٘ب طجك ، ٚشز٠ىٗ رشٛاْ ازّذ -  3

 ثظ١ـخ رٛط١خ
 اٌى١بْ رؼذ٠ً ر22102432ُ ربر٠خ ٚفٟ 12343   ثزلُ ل١ذ٘ب طجك ، ٚشزوبٖ رشٛاْ زبِذ ِظـفٟ/ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  4

 ثظ١ـخ رٛط١خ: اٌزأش١ز ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ
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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

   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌظّخ االطُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 اٌزدبرٜ االطُ رؼذ٠ً: اٌٝ 21214 ثزلُ اٌّم١ذح اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز رُ  رؼبِٓ شزوخ  22102414:  ربر٠خ فٝ  ،  -  1

 شز٠ىزٗ ٚ ػجذاٌسٝ ِسّٛد زّذٜ/  اٌٝ
/ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً: اٌٝ 12343 ثزلُ اٌّم١ذح اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز رُ  رؼبِٓ شزوخ  22102432:  ربر٠خ فٝ  ،  -  2

 ٚشزوبٖ رشٛاْ زبِذ ِظـفٟ
/ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً: اٌٝ 12343 ثزلُ ّم١ذحاٌ اٌشزوخ اطُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ز رُ  ثظ١ـخ رٛط١خ  22102432:  ربر٠خ فٝ  ،  -  3

 ٚشزوبٖ رشٛاْ زبِذ ِظـفٟ
   ــــــــــــــــــــــ  
   األشخبص   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ػٕٛاْ ٚ اطُ رسذ اٌزٛل١غ زك ٌٚٗ ثبٌشزوخ رؼ١١ٕٗ  شز٠ه غ١ز ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  اٌسٛاٚشٝ ازّذ ازّذ ٔد١ت ازّذ -  1

 ٚ اٌشزوخ رخض اٌزٝ اٌش١ىبد اطزالَ ٚ اٌسى١ِٛخ اٌّظبٌر ٚ اٌدٙبد وبفٗ اِبَ اٌّب١ٌخ اٌشزوخ اِٛر خ١ّغ فٝ ِٕفزدا اٌشزوخ
 2311   ثزلُ    22102421:  ربر٠خ ، اٌجٕٛن ِٓ طزفٙب

 ػٕٛاْ ٚ اطُ رسذ اٌزٛل١غ زك ٌٚٗ ثبٌشزوخ رؼ١١ٕٗ  شز٠ه غ١ز ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  اٌسٛاٚشٝ ازّذ ازّذ ٔد١ت ازّذ -  2
 ٚ اٌشزوخ رخض اٌزٝ اٌش١ىبد اطزالَ ٚ اٌسى١ِٛخ اٌّظبٌر ٚ اٌدٙبد وبفٗ اِبَ اٌّب١ٌخ اٌشزوخ اِٛر خ١ّغ فٝ ِٕفزدا اٌشزوخ
 2311   ثزلُ    22102421:  ربر٠خ ، اٌجٕٛن ِٓ طزفٙب

 رِؼبْ/ُٚ٘ اٌشزػ١١ٓ اٌٛرثٗ ٚدخٛي/ اٌشزوٗ ِٓ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  اٌغٕٝ ػجذ اٌززّٓ ػجذ اٌظ١ذ -  3
/ 3/ 24 فٟ ٌِٛٛد اٌغٕٟ ػجذ اٌززّٓ ػجذ اٌظ١ذ ِٚسّذ ِظزٞ اٌم١ٍٛث١ٗ 1062/ 12/ 12 ٌِٛٛد اٌغٕٟ ػجذ اٌززّٓ ػجذ اٌظ١ذ

 ػجذ اٌظ١ذ اٌززّٓ ٚػجذ ِظزٞ اٌم١ٍٛث١ٗ 1003/ 5/ 0 فٟ ٌِٛٛد اٌغٕٟ ػجذ اٌززّٓ ػجذ اٌظ١ذ ِسّٛد ٚ ِظزٞ اٌم١ٍٛث١ٗ 1060
 اٌم١ٍٛث١ٗ 1046/ 6/ 6 ٌِٛٛدٖ سٔبرٟ اهلل ػجذ اهلل ػجذ ٚخؼزٖ ِظزٞ اٌم١ٍٛث١ٗ 1006/ 0/ 12 فٟ ٌِٛٛد ٕٟاٌغ ػجذ اٌززّٓ
 2225   ثزلُ    22102424:  ربر٠خ ، ِظز٠ٗ اٌم١ٍٛث١ٗ 1001/ 0/ 24 فٟ ٌِٛٛدٖ اٌغٕٟ ػجذ اٌززّٓ ػجذ اٌظ١ذ ٚاِبي ِظز٠ٗ

 ػمٛد ػٍٟ ِٕفزدا ٌٗ ٌٍـزف ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ٌجٕذ ٠ؼبف  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  اٌؼ١ٕٓ اثٛ زّذٞ زّذٞ -  4
 2212   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، ٚاٌغ١ز اٌجٕٛن ٌظبٌر ٚاٌزٛو١ً ٌٍٚغ١ز ٌٕفض أٛاػٗ ثىبفٗ ٚاٌز٘ٓ االلززاع

 ػمٛد ػٍٟ ِٕفزدا ٌٗ ٌٍـزف ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ٌجٕذ ٠ؼبف  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  اٌؼ١ٕٓ اثٛ زّذٞ زّذٞ -  5
 2212   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، ٚاٌغ١ز اٌجٕٛن ٌظبٌر ٚاٌزٛو١ً ٌٍٚغ١ز ٌٕفض أٛاػٗ ثىبفٗ ٚاٌز٘ٓ االلززاع

 ػمٛد ػٍٟ ِٕفزدا ٌٗ ٌٍـزف ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ٌجٕذ ٠ؼبف  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  اٌؼ١ٕٓ اثٛ زّذٞ زّذٞ -  6
 2212   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، ٚاٌغ١ز اٌجٕٛن ٌظبٌر ٚاٌزٛو١ً ٌٍٚغ١ز ٌٕفض أٛاػٗ ثىبفٗ ٚاٌز٘ٓ االلززاع

    22102414:  ربر٠خ ، زمٛلُٙ وبفٗ ٚاطزالِٗ اٌشزوٗ ِٓ خزٚخٗ  ِزؼبِٓ شز٠ه  رؼبِٓ شزوخ  ِسّذ ِسّذ رفؼذ طسز -  0
 21214   ثزلُ

    22102414:  ربر٠خ ، زمٛلُٙ وبفٗ ٚاطزالِٗ اٌشزوٗ ِٓ خزٚخٗ  ِِٓزؼب شز٠ه  رؼبِٓ شزوخ  ِسّذ ِسّذ رفؼذ طسز -  2
 21214   ثزلُ

:  ربر٠خ ، زمٛلُٙ وبفٗ ٚاطزالِٗ اٌشزوٗ ِٓ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  ط١ذ اٌسٟ ػجذ ِسّٛد زّذٞ -  0
 21214   ثزلُ    22102414

:  ربر٠خ ، زمٛلُٙ وبفٗ ٚاطزالِٗ اٌشزوٗ ِٓ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  ط١ذ اٌسٟ ػجذ ِسّٛد زّذٞ -  12
 21214   ثزلُ    22102414

    22102414:  ربر٠خ ، زمٛلُٙ وبفٗ ٚاطزالِٗ اٌشزوٗ ِٓ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  فزج زظ١ٓ ٔج١ً أ٠ّٓ -  11
 21214   ثزلُ
    22102414:  ربر٠خ ، زمٛلُٙ وبفٗ ٚاطزالِٗ اٌشزوٗ ِٓ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  فزج زظ١ٓ ٔج١ً أ٠ّٓ -  12

 21214   ثزلُ
 21214   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، ثبٌشزوٗ دخٌٛٗ  ِزؼبِٓ شز٠ه  رؼبِٓ شزوخ  ِسّذ ِسّذ رفؼذ طسز -  13
 21214   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، ثبٌشزوٗ دخٌٛٗ  ِزؼبِٓ شز٠ه  رؼبِٓ شزوخ  ِسّذ ِسّذ رفؼذ طسز -  14
 21214   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، ثبٌشزوٗ دخٌٛٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  ط١ذ اٌسٟ ػجذ ِسّٛد زّذٞ -  15
 21214   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، ثبٌشزوٗ دخٌٛٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  ط١ذ اٌسٟ ػجذ ِسّٛد زّذٞ -  16
 21214   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، ثبٌشزوٗ دخٌٛٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  فزج ١ٓزظ ٔج١ً أ٠ّٓ -  10
 21214   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، ثبٌشزوٗ دخٌٛٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  فزج زظ١ٓ ٔج١ً أ٠ّٓ -  12
 زّذٞ  اٌّزؼبِٓ ٌٍشز٠ه/  ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  ِزؼبِٓ شز٠ه  رؼبِٓ شزوخ  ِسّذ ِسّذ رفؼذ طسز -  10

 زك ٌٚٗ اٌغ١ز وفبٌٗ ٚزك ٚاٌز٘ٓ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللززاع ٚاٌزؼبًِ ٚاالطزذأٗ اٌغ١ز رٛو١ً زك ٌٚٗ ِٕفزدا اٌسٟ ػجذ ِسّٛد
 ، اٌخبص ٚاٌمـبع االػّبي لـبع ٚشزوبد زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ز اٌسى١ِٛٗ ٚاٌدٙبد ِبطجك وً فٟ ش١ىبد ٚطزف ٚاٌزٛل١غ رٛو١الد

 21214   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ
 زّذٞ  اٌّزؼبِٓ ٌٍشز٠ه/  ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  ِزؼبِٓ شز٠ه  رؼبِٓ شزوخ  ِسّذ ِسّذ رفؼذ طسز -  22

 زك ٌٚٗ اٌغ١ز وفبٌٗ ٚزك ٚاٌز٘ٓ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللززاع ٚاٌزؼبًِ ٚاالطزذأٗ اٌغ١ز رٛو١ً زك ٌٚٗ ِٕفزدا اٌسٟ ػجذ ِسّٛد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، اٌخبص ٚاٌمـبع االػّبي لـبع ٚشزوبد زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ز اٌسى١ِٛٗ ٚاٌدٙبد ِبطجك وً فٟ ش١ىبد ٚطزف ٚاٌزٛل١غ رٛو١الد
 21214   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ

 زّذٞ  اٌّزؼبِٓ ٌٍشز٠ه/  ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  ط١ذ اٌسٟ ػجذ ِسّٛد زّذٞ -  21
 زك ٌٚٗ اٌغ١ز وفبٌٗ ٚزك ٚاٌز٘ٓ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللززاع ٚاٌزؼبًِ ٚاالطزذأٗ اٌغ١ز رٛو١ً زك ٌٚٗ ِٕفزدا اٌسٟ ػجذ ٛدِسّ

 ، اٌخبص ٚاٌمـبع االػّبي لـبع ٚشزوبد زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ز اٌسى١ِٛٗ ٚاٌدٙبد ِبطجك وً فٟ ش١ىبد ٚطزف ٚاٌزٛل١غ رٛو١الد
 21214   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ

 زّذٞ  اٌّزؼبِٓ ٌٍشز٠ه/  ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  ط١ذ اٌسٟ ػجذ ِسّٛد زّذٞ -  22
 زك ٌٚٗ اٌغ١ز وفبٌٗ ٚزك ٚاٌز٘ٓ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللززاع ٚاٌزؼبًِ ٚاالطزذأٗ اٌغ١ز رٛو١ً زك ٌٚٗ ِٕفزدا اٌسٟ ػجذ ِسّٛد

 ، اٌخبص ٚاٌمـبع االػّبي لـبع ٚشزوبد زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ز اٌسى١ِٛٗ ٚاٌدٙبد ِبطجك وً فٟ ش١ىبد ٚطزف ٚاٌزٛل١غ رٛو١الد
 21214   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ

 ِسّٛد زّذٞ  اٌّزؼبِٓ ٌٍشز٠ه/  ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  فزج زظ١ٓ ٔج١ً أ٠ّٓ -  23
 رٛو١الد زك ٌٚٗ اٌغ١ز وفبٌٗ ٚزك ٚاٌز٘ٓ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللززاع ٚاٌزؼبًِ ٚاالطزذأٗ اٌغ١ز رٛو١ً زك ٌٚٗ ِٕفزدا اٌسٟ ػجذ

:  ربر٠خ ، اٌخبص ٚاٌمـبع االػّبي لـبع ٚشزوبد زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ز اٌسى١ِٛٗ ٚاٌدٙبد ِبطجك وً فٟ ش١ىبد ٚطزف ٚاٌزٛل١غ
 21214   ثزلُ    22102414

 ِسّٛد زّذٞ  اٌّزؼبِٓ ٌٍشز٠ه/  ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  فزج زظ١ٓ ٔج١ً أ٠ّٓ -  24
 رٛو١الد زك ٌٚٗ اٌغ١ز وفبٌٗ ٚزك ٚاٌز٘ٓ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللززاع ٚاٌزؼبًِ ٚاالطزذأٗ اٌغ١ز رٛو١ً زك ٌٚٗ ِٕفزدا اٌسٟ ػجذ

:  ربر٠خ ، اٌخبص ٚاٌمـبع االػّبي لـبع ٚشزوبد زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ز اٌسى١ِٛٗ ٚاٌدٙبد ِبطجك وً فٟ ش١ىبد ٚطزف ٚاٌزٛل١غ
 21214   ثزلُ    22102414

 ِٛط١١ٓ شزوبء 4 ػذد ُٚ٘ اٌشزػ١١ٓ اٌٛرثٗ ٚدخٛي ٌٍٛفبٖ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  رشٛاْ زبِذ ِظـفٝ -  25
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، ثبٌؼمذ ِذوٛر٠ٓ

 ِٛط١١ٓ شزوبء 4 ػذد ُٚ٘ اٌشزػ١١ٓ اٌٛرثٗ ٚدخٛي ٌٍٛفبٖ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  ثظ١ـخ رٛط١خ  رشٛاْ زبِذ ِظـفٝ -  26
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، ثبٌؼمذ ِذوٛر٠ٓ

 ِٛط١١ٓ شزوبء 4 ػذد ُٚ٘ اٌشزػ١١ٓ اٌٛرثٗ ٚدخٛي ٌٍٛفبٖ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  رشٛاْ زبِذ ِظـفٝ -  20
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، ثبٌؼمذ ِذوٛر٠ٓ

 ِٛط١١ٓ شزوبء 4 ػذد ُٚ٘ اٌشزػ١١ٓ اٌٛرثٗ ٚدخٛي ٌٍٛفبٖ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  ثظ١ـخ رٛط١خ  رشٛاْ زبِذ ِظـفٝ -  22
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، ثبٌؼمذ ِذوٛر٠ٓ

 ِٛط١١ٓ شزوبء 4 ػذد ُٚ٘ اٌشزػ١١ٓ اٌٛرثٗ ٚدخٛي ٌٍٛفبٖ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  رشٛاْ زبِذ ازّذ -  20
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، ثبٌؼمذ ِذوٛر٠ٓ

 ِٛط١١ٓ شزوبء 4 ػذد ُٚ٘ اٌشزػ١١ٓ اٌٛرثٗ ٚدخٛي ٌٍٛفبٖ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  ثظ١ـخ رٛط١خ  رشٛاْ زبِذ ازّذ -  32
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، ثبٌؼمذ ِذوٛر٠ٓ

 ِٛط١١ٓ شزوبء 4 ػذد ُٚ٘ اٌشزػ١١ٓ اٌٛرثٗ ٚدخٛي ٌٍٛفبٖ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  رشٛاْ زبِذ ازّذ -  31
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، ثبٌؼمذ ِذوٛر٠ٓ

 ِٛط١١ٓ شزوبء 4 ػذد ُٚ٘ اٌشزػ١١ٓ اٌٛرثٗ ٚدخٛي ٌٍٛفبٖ خزٚخٗ  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  ثظ١ـخ رٛط١خ  رشٛاْ زبِذ ازّذ -  32
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، ثبٌؼمذ ِذوٛر٠ٓ

 اٌسظبثبد فزر فٟ اٌسك ٌٚٗ ِٕفزدا ٌٗ/ ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  رشٛاْ زبِذ ِظـفٝ -  33
   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، اخزظبطبرٗ ثؼغ اٚ وً فٟ اٌغ١ز ٚرٛو١ً االطٛي ٚشزاء ٚث١غ اٌجٕٛن ٌذٞ ٚاٌّذ٠ٕٗ اٌذائٕٗ

12343 
 اٌسظبثبد فزر فٟ اٌسك ٌٚٗ ِٕفزدا ٌٗ/ ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  ثظ١ـخ رٛط١خ  رشٛاْ زبِذ ِظـفٝ -  34

   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، اخزظبطبرٗ ثؼغ اٚ وً فٟ اٌغ١ز ٚرٛو١ً االطٛي ٚشزاء ٚث١غ اٌجٕٛن ٌذٞ ٚاٌّذ٠ٕٗ اٌذائٕٗ
12343 

 اٌسظبثبد فزر فٟ اٌسك ٌٚٗ ِٕفزدا ٌٗ/ ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  رشٛاْ زبِذ ِظـفٝ -  35
   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، اخزظبطبرٗ ثؼغ اٚ وً فٟ اٌغ١ز ٚرٛو١ً االطٛي ٚشزاء ٚث١غ اٌجٕٛن ٌذٞ ٚاٌّذ٠ٕٗ اٌذائٕٗ

12343 
 اٌسظبثبد فزر فٟ اٌسك ٌٚٗ ِٕفزدا ٌٗ/ ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  ثظ١ـخ رٛط١خ  شٛاْر زبِذ ِظـفٝ -  36

   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، اخزظبطبرٗ ثؼغ اٚ وً فٟ اٌغ١ز ٚرٛو١ً االطٛي ٚشزاء ٚث١غ اٌجٕٛن ٌذٞ ٚاٌّذ٠ٕٗ اٌذائٕٗ
12343 

 اٌذائٕٗ اٌسظبثبد فزر فٟ اٌسك ٌٚٗ ِٕفزدا ٌٗ/ ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  رشٛاْ زبِذ ازّذ -  30
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، اخزظبطبرٗ ثؼغ اٚ وً فٟ اٌغ١ز ٚرٛو١ً االطٛي ٚشزاء ٚث١غ اٌجٕٛن ٌذٞ ٚاٌّذ٠ٕٗ

 اٌذائٕٗ اٌسظبثبد فزر فٟ اٌسك ٌٚٗ ِٕفزدا ٌٗ/ ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  ثظ١ـخ رٛط١خ  رشٛاْ زبِذ ازّذ -  32
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، اخزظبطبرٗ ثؼغ اٚ وً فٟ اٌغ١ز ٚرٛو١ً االطٛي ٚشزاء ٚث١غ اٌجٕٛن ٌذٞ ٚاٌّذ٠ٕٗ

 اٌذائٕٗ اٌسظبثبد فزر فٟ اٌسك ٌٚٗ ِٕفزدا ٌٗ/ ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  رؼبِٓ شزوخ  رشٛاْ زبِذ ازّذ -  30
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، اخزظبطبرٗ ثؼغ اٚ وً فٟ اٌغ١ز ٚرٛو١ً االطٛي ٚشزاء ٚث١غ اٌجٕٛن ٌذٞ ٚاٌّذ٠ٕٗ

 اٌذائٕٗ اٌسظبثبد فزر فٟ اٌسك ٌٚٗ ِٕفزدا ٌٗ/ ٚاٌزٛل١غ االدارٖ ثٕذ رؼذ٠ً  شز٠ه ٚ ِذ٠ز  ثظ١ـخ رٛط١خ  رشٛاْ زبِذ ازّذ -  42
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، اخزظبطبرٗ ثؼغ اٚ وً فٟ اٌغ١ز ٚرٛو١ً االطٛي ٚشزاء ٚث١غ اٌجٕٛن ٌذٞ ٚاٌّذ٠ٕٗ

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

   اٌؼمٛد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 10005   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، ثظ١ـخ رٛط١خ رٛل١غ ػٍٝ ِظذق  ثظ١ـخ رٛط١خ  ٚشزوبٖ ثخ١ذ ط١ذُ٘ ثخ١ذ -  1
   ــــــــــــــــــــــ  
   األزىبَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   افزاد ردذ٠ذاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ثزلُ    22102421:  ربر٠خ ، 631  2223/ 5/ 25 ززٟ طبرٞ 2212/ 5/ 26/ ج  ازّذ اٌؼال اثٛ اٌسف١ظ ػجذ خ١ٍفٗ -  1

10332 
 10332   ثزلُ    22102421:  ربر٠خ ، 620  2213/ 11/ 6/ ج  ازّذ اثٛاٌؼال ػجذاٌسف١ظ خ١ٍفٗ -  2
   ثزلُ    22102421:  ربر٠خ ، 632  2223/ 11/ 5 ززٟ طبرٞ 2212/ 11/ 6/ ج  ازّذ اثٛاٌؼال ػجذاٌسف١ظ خ١ٍفٗ -  3

10332 
 21113   ثزلُ    22102421:  ربر٠خ ، 634  2220/ 6/  22/ ج  زظ١ٓ اٌفزبذ ػجذ ِسّذ اٌفزبذ ػجذ -  4
 21113   ثزلُ    22102421:  ربر٠خ ، 635  2214/  6/ 22/ ج  زظ١ٓ اٌفزبذ ػجذ ِسّذ اٌفزبذ ػجذ -  5
   ثزلُ    22102421:  ربر٠خ ، 622  2222/ 5/ 12 ززٟ طبرٞ 2210/ 5/ 11/ ج  ازّذ اٌؼال اثٛ اٌسف١ظ ػجذ خ١ٍفٗ -  6

10332 
:  ربر٠خ ، 636  2224/  4/  12 ززٝ طبرٜ 2210/  4/  11 - ج  اٌذ٠ٓ شٙبة اٌؼش٠ش ػجذ اٌؼش٠ش ػجذ ِسّذ/ اٌٝ رؼذي -  0

 22620   ثزلُ    22102422
   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 636  2224/  4/  12 ززٝ طبرٜ 2210/  4/  11 - ج  اٌذ٠ٓ شٙبة اٌؼش٠ش ػجذ ِسّذ -  2

22620 
   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 630  2221/  2/  13 ززٝ طبرٜ 2216/  2/  14 - ج  زظٓ ِسّٛد طالِخ رث١غ -  0

26151 
    22102423:  ربر٠خ ، 642  2221/  5/  23 ززٝ طبرٜ 2216/  5/  24 - ج  ػٍٝ اٌظالَ ػجذ اٌجبلٝ ػجذ ازّذ -  12

 25424   ثزلُ
   ثزلُ    22102423:  ربر٠خ ، 630  2222/  0/  23 ززٝ طبرٜ 2215/  0/  24 - ج  اهلل ػجذ سغٍٛي ٘بٔٝ -  11

23222 
   ثزلُ    22102424:  ربر٠خ ، 652/   2222/ 12/ 12 ززٟ طبرٞ 2210/ 12/ 13/ ج  ّ٘بَ اٌجذ٠غ ػجذ ؿٕـبٜٚ -  12

12145 
   ثزلُ    22102424:  ربر٠خ ، 652  2224/  4/  0 ززٝ طبرٜ 2210/  4/  2 - ج  ػشّبٜٚ ِسّذ ِسّٛد ِظـفٝ -  13

12233 
   ثزلُ    22102420:  ربر٠خ ، 650  2224/ 3/ 12 ززٟ طبرٞ 2210/ 3/ 13/ ج  ثمـز زجشٝ زٕبٜٚ ٔبخٝ -  14

22512 
 650  2224/ 3/ 12 ززٟ طبرٞ 2210/ 3/ 13/ ج  اٌّؼّبر٠ٗ ٌٍّمبٚالد زٕبٚٞ ٔبخٟ ِإطظٗ/اٌٟ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  15

 22512   ثزلُ    22102420:  ربر٠خ ،
 ، 650  2224/ 3/ 12 ززٟ طبرٞ 2210/ 3/ 13/ ج  اٌّؼّبر٠ٗ ٌٍّمبٚالد زٕبٜٚ ِإطظٗ/  اٌٝ اٌزدبرٜ االطُ رؼذي -  16

 22512   ثزلُ    22102420:  ربر٠خ
   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 602  2221/  3/  1 زٝز طبرٜ 2216/  3/  2 - ج  اٌفؼً اثٛ ِسّذ ِسّذ ٠ظزٜ -  10

24035 
   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 660  2222/ 0/ 5 ززٟ طبرٞ 2210/ 0/ 6/ ج  اطّبػ١ً ِزٌٛٝ ِسّذ  ِزٌٛٝ -  12

10642 
 12232   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 662  2220/ 12/ 22/ ج  ػٛع اٌززّٓ ػجذ ِسّذ طبِٝ -  10
 12232   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 663  2212/ 12/ 22/ ج  ػٛع اٌززّٓ ػجذ ِسّذ طبِٝ -  22
 12232   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 664  2210/ 12/ 22/ ج  ػٛع اٌززّٓ ػجذ ِسّذ طبِٝ -  21
 22311   ثزلُ    22102420:  ربر٠خ ، 604  2222/ 12/ 25 ززٟ طبرٞ 2210/ 12/ 26/ ج  ٠ٛطف ساخز خ١ًّ -  22
   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، 621  2210/  6/  23 ززٝ طبرٜ 2214/  6/  24 - ج  شسبرٗ رفبدٜ ِسّذ٠ٓ -  23

22021 
 1224   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، 624  2212/  11/  12 - ج  ث١ِٛٝ اٌٛ٘بة ػجذ خؼزح -  24
 1224   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، 625  2210/  11/  12 - ج  ث١ِٛٝ اٌٛ٘بة ػجذ خؼزح -  25
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   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، 622  2222/ 12/ 0 ززٟ طبرٞ 2215/ 12/ 12/ ج  ػبشٛر ػٍٟ اٌظ١ذ ِسّذ اٌظ١ذ -  26
3001 

 16142   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، 600  2221/ 0/ 0 ززٟ طبرٞ 2216/ 0/ 2/ ج  ػجذاٌزز١ُ ِسّذ ازّذ ِسّذ -  20
   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، 620  2223/ 0/ 14 خٕٟ طبرٞ 2212/ 0/ 15/ ج  خ١ًٍ اِبَ ػجذاٌؼبؿٝ ٔبطز -  22

10650 
 642   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، 604  2222/ 6/ 5 ززٟ طبرٞ 2210/ 6/ 6/ ج  زدبسٞ زظٓ اثزا١ُ٘ -  20
    22102411:  ربر٠خ ، 604  2222/ 6/ 5 ززٟ طبرٞ 2210/ 6/ 6/ ج  ٌال١ٌِٛزبي زدبسٞ/  اٌٟ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  32

 642   ثزلُ
 22015   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، 606  2210/ 0/ 0 ززٟ طبرٞ 2214/ 0/ 2/ ج  شسبرٗ اثزا١ُ٘ زج١ت ٠ٛزٕب -  31
   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، 620  2222/ 12/ 4 ززٟ طبرٞ 2210/ 12/ 5/ ج  اهلل خبد رٛف١ك ظز٠ف فبدٜ -  32

22202 
 12220   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، 626  2224/  4/  6 ززٝ طبرٜ 2210/  4/  0 - ج  ػالَ ػجذاٌٍـ١ف ٘ذٜ -  33
 12022   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، 021  2223/  2/  22 ززٝ طبرٜ 2212/  2/  23 - ج  ازّذ ِغبٚرٜ رػب -  34
   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، 022  2224/  4/  22 ززٝ طبرٜ 2210/  4/  21 - ج  فزاج لبطُ وّبي ػجذإٌبطز -  35

12205 
   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، 023  2221/  12/  14 ززٟ طبرٞ 2216/  12/  15/  ج  اٌؼذٜٚ ِسّذ ِسّذ رف١ك -  36

4010 
 0242   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، 012  2223/  0/  3 ززٟ طبرٞ 2212/  0/  4/  ج  اطـفبٔٛص رسق ثزٚد -  30
   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، 022  2221/  12/  20 ززٝ طبرٜ 2216/  12/  22 - ج  ِسّٛد ػجذاٌظ١ّغ ِسّذ -  32

20134 
 12451   ثزلُ    22102415:  ربر٠خ ، 013  2224/ 1/ 32 ززٟ طبرٞ 2210/ 1/ 31/ ج  ِسّذ ػشة ِظؼذ ١ٌٚذ -  30
   ثزلُ    22102415:  ربر٠خ ، 011  2221/ 6/ 12 ززٟ طبرٞ 2216/ 6/ 11/ ج  خٍف اثزا١ُ٘ اثزا١ُ٘ شز٠ف -  42

25525 
   ُثزل    22102416:  ربر٠خ ، 023  2221/ 11/ 16 ززٟ طبرٞ 2216/ 11/ 10/ ج  ِسّذ ِسّذ ػجذاٌززّٓ -  41

20302 
   ثزلُ    22102416:  ربر٠خ ، 022  2222/  5/  2 ززٝ طبرٜ 2215/  5/  3 - ج  ثذراْ اٌّإِٓ ػجذ اطّبػ١ً -  42

22046 
 20263   ثزلُ    22102416:  ربر٠خ ، 022  2216/ 5/ 10/ ج  ازّذ خالي ِسّذ خّبي -  43
   ثزلُ    22102416:  ربر٠خ ، 022  2224/  5/  0 ززٝ طبرٜ 2210/  5/  2 - ج  ِسّذ اٌززّٓ ػجذ ِظـفٝ ِسّذ -  44

2121 
 4412   ثزلُ    22102410:  ربر٠خ ، 035  2221/ 0/ 20/ ج  خبٌذ زظ١ٓ ِظـفٝ اٌٍـ١ف ػجذ خبٌذ -  45
 4412   ثزلُ    22102410:  ربر٠خ ، 036  2226/ 0/ 20/ ج  خبٌذ زظ١ٓ ِظـفٝ اٌٍـ١ف ػجذ خبٌذ -  46
 4412   ثزلُ    22102410:  ربر٠خ ، 030  2211/ 0/ 20/ ج  خبٌذ زظ١ٓ ِظـفٝ اٌٍـ١ف ػجذ ذخبٌ -  40
    22102410:  ربر٠خ ، 032  2221/ 0/ 26 ززٟ طبرٞ 2216/ 0/ 20/ ج  خبٌذ زظ١ٓ ِظـفٝ اٌٍـ١ف ػجذ خبٌذ -  42

 4412   ثزلُ
 2120   ثزلُ    22102410:  ربر٠خ ، 046  2224/ 4/ 10 ززٟ طبرٞ 2210/ 4/ 12/ ج  ػشِٟ اثزا١ُ٘ ١ِّٟ -  40
 5612   ثزلُ    22102410:  ربر٠خ ، 032  2220/ 1/ 12/ ج  خ١ٍف ازّذ ثش١ز ازّذ -  52
 5612   ثزلُ    22102410:  ربر٠خ ، 033  2212/ 1/ 12/ ج  خ١ٍف ازّذ ثش١ز ازّذ -  51
 5612   ثزلُ    22102410:  ربر٠خ ، 034  2222/ 1/ 10 ززٟ طبرٞ 2210/ 1/ 12/ ج  خ١ٍف ازّذ ثش١ز ازّذ -  52
 12203   ثزلُ    22102410:  ربر٠خ ، 030  2224/ 4/ 22/ ج  خٕذٜ ٔج١ٗ ػشِٝ رافذ -  53
 12203   ثزلُ    22102410:  ربر٠خ ، 042  2220/ 4/ 22/ ج  خٕذٜ ٔج١ٗ ػشِٝ رافذ -  54
 12203   ثزلُ    22102410:  ربر٠خ ، 041  2214/ 4/ 22/ ج  خٕذٜ ٔج١ٗ ػشِٝ رافذ -  55
 12203   ثزلُ    22102410:  ربر٠خ ، 042  2224/ 4/ 10 ززٟ طبرٞ 2210/ 4/ 22/ ج  خٕذٜ ٔج١ٗ ػشِٝ رافذ -  56
 12023   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، 052  2223/ 2/ 21 ززٟ طبرٞ 2212/ 2/ 22/ ج  اٌّظ١ر ػجذ ط١ٍّبْ ٔج١ً -  50
 4032   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، 053  2211/  11/  2 - ج  ػ١ظٜٛ ازّذ ِسّذ سوز٠ب -  52
   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، 054  2221/  11/  1 ززٝ طبرٜ 2216/  11/  2 - ج  ػ١ظٜٛ ازّذ ِسّذ سوز٠ب -  50

4032 
   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، 062  2222/ 2/ 11 ززٟ طبرٞ 2210/ 2/ 12/ ج  ط١ف ِسّذ ِسّذ ػجذإٌجٝ -  62

0226 
   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، 052  2222/  4/  5 ززٟ طبرٞ 2210/  4/  6/  ج  زظٓ ثبثذ ِشزف اشزف -  61

6145 
   ثزلُ    22102421:  ربر٠خ ، 064  2223/  0/  0 ززٝ طبرٜ 2212/  0/  12 - ج  خ١ًّ ػثّبْ ػثّبْ اِبي -  62

1401 
 22022   ثزلُ    22102421:  ربر٠خ ، 066  2214/  1/  13 - ج  اٌدًّ ٔظزٜ رفؼذ طفٛد -  63
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   ثزلُ    22102421:  ربر٠خ ، 060  2224/  1/  12 ززٝ  طبرٜ 2210/  1/  13 - ج  اٌدًّ ٔظزٜ رفؼذ طفٛد -  64
22022 

 10660   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 022  2222/ 0/ 10/ ج  اٌؼش٠ش ػجذ ِسّذ ِسّذ ػبشٛر -  65
 10660   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 021  2213/ 0/ 10/ ج  اٌؼش٠ش ػجذ ِسّذ ِسّذ ػبشٛر -  66
   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 022  2223/ 0/ 16 ززٟ طبرٞ 2212/ 0/ 10/  ج  اٌؼش٠ش ػجذ ِسّذ ِسّذ ػبشٛر -  60

10660 
 11203   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 002  2224/  0/  23 - ج  ازّذ ِسّذ ط١ّز ٘ذٜ -  62
 11203   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 003  2220/  0/  23 - ج  ازّذ ِسّذ ط١ّز ٘ذٜ -  60
   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 004  2210/  0/  22 ززٝ طبرٜ 2214/  0/  23 - ج  ازّذ ِسّذ ط١ّز ٘ذٜ -  02

11203 
    22102423:  ربر٠خ ، 004  2224/ 3/ 22 ززٟ طبرٞ 2210/ 3/ 20/ ج  اٌفزبذ ػجذ اٌزٛاة ػجذ إٌّؼُ ػجذ ػبدي -  01

 22611   ثزلُ
 225   ثزلُ    22102423:  ربر٠خ ، 002  2216/ 11/ 6/ ج  رسق ػجذاٌفزبذ رؤ٠ب طؼ١ذ -  02
 22560   ثزلُ    22102423:  ربر٠خ ، 020  2212/ 6 23/ ج  اٌمبدر ػجذ ِؼبْر اٌمبدر ػجذ طؼبد -  03
 10220   ثزلُ    22102423:  ربر٠خ ، 001  2213/ 4/ 20/ ج  اطّبػ١ً ِسّذ اطّبػ١ً -  04
 10220   ثزلُ    22102423:  ربر٠خ ، 002  2212/ 4/ 20/ ج  اطّبػ١ً ِسّذ اطّبػ١ً -  05
 11024   ثزلُ    22102423:  ربر٠خ ، 003  2224/ 3/ 25 ززٟ طبرٞ 2210/ 3/ 26/ ج  زظٓ زٕفٝ زظٓ -  06
   ثزلُ    22102423:  ربر٠خ ، 024  2224/ 3/ 32 ززٟ طبرٞ 2210/ 3/ 31/ ج  دطٛلٟ اٌؼبي ػجذ اثزا١ُ٘ ِسّٛد -  00

22620 
 20521   ثزلُ    22102423:  خربر٠ ، 026  2212/ 2/ 22/ ج  اٌظ١ذ ػجذاٌظالَ ِسّذ اٌظالَ ػجذ -  02
   ثزلُ    22102423:  ربر٠خ ، 020  2222/ 2/ 21 ززٟ طبرٞ 2210/ 2/ 22/ ج  اٌظ١ذ ػجذاٌظالَ ِسّذ اٌظالَ ػجذ -  00

20521 
   ثزلُ    22102424:  ربر٠خ ، 000  2210/  12/  4 ززٝ طبرٜ 2214/  12/  5 - ج  زظب١ٔٓ اٌشبفٝ ػجذ ط١ذ -  22

11040 
   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 221  2223/ 12/ 16 ززٟ طبرٞ 2212/ 12/ 10/ ج  اٌؼش٠ش ػجذ إٌّؼُ ػجذ رخبء -  21

25212 
   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، 220  2224/  1/  32 ززٝ طبرٜ 2210/  1/  31- ج  زظٓ زظ١ٓ سوٝ ازّذ -  22

12446 
   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، 222  2222/ 0/ 25 ززٟ طبرٞ 2210/ 0/ 26/ ج  ا١ِٓ ِٕظٛر ِسّٛد شز٠ف -  23

6050 
   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، 226  2224/ 3/ 10 ززٟ طبرٞ 2210/ 3/ 22/ ج  رٙبِٝ رػٛاْ طؼ١ذ زبسَ -  24

22551 
   ــــــــــــــــــــــ  
   شزوبد ردذ٠ذاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
:  ربر٠خ ، 641  2223/  12/  12 ززٝ طبرٜ 2212/  12/  11 - ج  ٚشزوبٖ اٌظ١ذ اٌّسظٓ ػجذ ازّذ( طّظبر) -  1

 0230   ثزلُ    22102423
    22102424:  ربر٠خ ، 645  2223/ 5/ 5/ ج  ٚشزوبٖ اٌغٕٝ ػجذ اٌززّٓ ػجذ اٌظ١ذ اٌظ١براد ٌظّىزح اٌف١ٕخ اٌٛرشخ -  2

 2225   ثزلُ
    22102424:  ربر٠خ ، 646  2222/ 5/ 5/ ج  ٚشزوبٖ اٌغٕٝ ػجذ اٌززّٓ ػجذ اٌظ١ذ اٌظ١براد ٌظّىزح اٌف١ٕخ اٌٛرشخ -  3

 2225   ثزلُ
    22102424:  ربر٠خ ، 640  2213/ 5/ 5/ ج  ٚشزوبٖ اٌغٕٝ ػجذ اٌززّٓ ػجذ اٌظ١ذ اٌظ١براد ٌظّىزح اٌف١ٕخ اٌٛرشخ -  4

 2225   ثزلُ
    22102424:  ربر٠خ ، 642  2212/ 5/ 5/ ج  ٚشزوبٖ اٌغٕٝ ػجذ اٌززّٓ ػجذ اٌظ١ذ اٌظ١براد ٌظّىزح اٌف١ٕخ اٌٛرشخ -  5

 2225   ثزلُ
   ثزلُ    22102424:  ربر٠خ ، 654  2221/  12/  24 ززٝ طبرٜ 2216/  12/  25 - ج  خ١ًّ شم١مٗ ٚ ٚد٠غ ٔج١ً -  6

5436 
:  ربر٠خ ، 654  2221/  12/  24 ززٝ طبرٜ 2216/  12/  25 - ج  ٚشزوبٖ ١ُزى ٚد٠غ ٔج١ً/اٌٝ اٌزدبرٜ االطُ رؼذ٠ً -  0

 5436   ثزلُ    22102424
   ثزلُ    22102420:  ربر٠خ ، 656  2224/ 3/ 6 ززٟ طبرٞ 2210/ 3/ 0/ ج  ٚشزوبح خـبة ػـ١خ اثزا١ُ٘ خّبي -  2

22462 
 10005   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 665  2212/ 0/ 16/ ج  ٚشزوبٖ ثخ١ذ ط١ذُ٘ ثخ١ذ -  0

 10005   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 666  2210/ 0/ 16/ ج  ٚشزوبٖ ثخ١ذ ط١ذُ٘ ثخ١ذ -  12
 22255   ثزلُ    22102420:  ربر٠خ ، 605  2214/ 4/ 22/ ج  ِسّٛد ِسّذ زظٓ اٌّززَٛ ٚرثٗ شزوٗ -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    22102420:  ربر٠خ ، 606  2224/ 4/ 21 ززٟ طبرٞ 2210/ 4/ 22/ ج  ِسّٛد ِسّذ زظٓ اٌّززَٛ ٚرثٗ شزوٗ -  12
 22255   ثزلُ
 ربر٠خ ، 603  2223/ 2/ 24 ززٟ طبرٞ 2212/ 2/ 25/ج  شزوبٖ ٚ ِظؼذ ثشبٜ ٌـفٝ خ١ًّ/  اٌٝ اٌزدبرٜ االطُ رؼذ٠ً -  13
 12023   ثزلُ    22102420: 

   ثزلُ    22102420:  ربر٠خ ، 603  2223/ 2/ 24 ززٟ طبرٞ 2212/ 2/ 25/ج  ٚشزوبٖ ثشبٞ ٌـفٟ خ١ًّ شزوٗ -  14
12023 

 ، 603  2223/ 2/ 24 ززٟ طبرٞ 2212/ 2/ 25/ج  ٚشزوب٘ب ِظؼذ ثشبٞ ٌـفٟ خّبالد/  اٌٟ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  15
 12023   ثزلُ    22102420:  ربر٠خ

   ثزلُ    22102420:  ربر٠خ ، 600  2224/ 1/ 4 ززٟ طبرٞ 2210/ 1/ 5/ ج  اٌّسظٓ ػجذ ِٚسّذ اثزا١ُ٘ شز٠ف -  16
12341 

 6223   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، 602  2212/ 3/ 23/ ج  ٚشزوب٘ب ازّذ زظ١ٓ فبئشح -  10
   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، 601  2222/ 3/ 22 ززٟ طبرٞ 2210/ 3/ 23/ ج  ٚشزوب٘ب ازّذ زظ١ٓ فبئشح -  12

6223 
 14005   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، 602  2211/ 2/ 4/ ج  ٚشز٠ىٗ اٚطبِٗ- اٌدب٘شٖ ٌٍّالثض خبخٛار -  10
    22102411:  ربر٠خ ، 603  2221/ 2/ 3 ززٟ طبرٞ 2216/ 2/ 4/ ج  ٚشز٠ىٗ اٚطبِٗ- اٌدب٘شٖ ٌٍّالثض خبخٛار -  22

 14005   ثزلُ
 12206   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، 024  2220/  11/  22 - ج  ٚشز٠ىٗ ِسّذ زظٓ -  21
   ثزلُ    22102414:  ربر٠خ ، 025  2210/  11/  21 ززٝ طبرٜ 2214/  11/  22 - ج  ٚشز٠ىٗ ِسّذ زظٓ -  22

12206 
   ثزلُ    22102415:  ربر٠خ ، 012  2224/ 4/ 11 ززٟ طبرٞ 2210/ 4/ 12/ ج  ٚشزوبح ػجذاٌخبٌك ِسّذ شزوٗ -  23

22256 
 25645   ثزلُ    22102416:  ربر٠خ ، 026  2211/ 6/ 15/ ج  ٚشزوبٖ ِسّٛد طبٌُ ِسّٛد طبٌُ -  24
   ثزلُ    22102416:  ربر٠خ ، 020  2221/ 6/ 14/ ززٟ طبرٞ 2216/ 6/ 15/ ج  ٚشزوبٖ ِسّٛد طبٌُ ِسّٛد طبٌُ -  25

25645 
   ثزلُ    22102416:  ربر٠خ ، 012  2224/  2/  21 ززٝ طبرٜ 2210/  2/  22 - ج  ٚشز٠ىٙب اٌّىبٚٞ أزّذ ا٠ّبْ -  26

22302 
 ، 012  2224/  2/  21 ززٝ طبرٜ 2210/  2/  22 - ج  ٚشزوب٘ب اٌّىبٚٞ أزّذ ا٠ّبْ/  اٌٟ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  20

 22302   ثزلُ    22102416:  ربر٠خ
 ، 012  2224/  2/  21 ززٝ طبرٜ 2210/  2/  22 - ج  ٚشز٠ىٗ اٌّىبٚٞ ِسّذ أزّذ ١ٌٚذ/  اٌٟ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  22

 22302   ثزلُ    22102416:  ربر٠خ
   ثزلُ    22102416:  ربر٠خ ، 012  2224/  2/  21 ززٝ طبرٜ 2210/  2/  22 - ج  ٚشز٠ىٙب اٌّىبٚٞ أزّذ ا٠ّبْ -  20

22302 
 ، 012  2224/  2/  21 ززٝ طبرٜ 2210/  2/  22 - ج  ٚشزوب٘ب اٌّىبٚٞ أزّذ ّبْا٠/  اٌٟ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  32

 22302   ثزلُ    22102416:  ربر٠خ
 ، 012  2224/  2/  21 ززٝ طبرٜ 2210/  2/  22 - ج  ٚشز٠ىٗ اٌّىبٚٞ ِسّذ أزّذ ١ٌٚذ/  اٌٟ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  31

 22302   ثزلُ    22102416:  ربر٠خ
:  ربر٠خ ، 010  2224/ 1/ 20 ززٟ طبرٞ 2210/  1/ 22/ ج  ٚشزوبٖ اٌّىبٜٚ ١ٌٚذ/   اٌٝ اٌزدبرٞ االطُ  رؼذ٠ً -  32

 12432   ثزلُ    22102416
    22102416:  ربر٠خ ، 010  2224/ 1/ 20 ززٟ طبرٞ 2210/  1/ 22/ ج  ١ِٕز سوز٠ب ِٚزفذ اثزا١ُ٘ ط١ذ اٌٙبَ -  33

 12432   ثزلُ
:  ربر٠خ ، 010  2224/ 1/ 20 ززٟ طبرٞ 2210/  1/ 22/ ج  ٚشزوبٖ اٌّىبٜٚ ١ٌٚذ/   اٌٝ اٌزدبرٞ االطُ  رؼذ٠ً -  34

 12432   ثزلُ    22102416
    22102416:  ربر٠خ ، 010  2224/ 1/ 20 ززٟ طبرٞ 2210/  1/ 22/ ج  ١ِٕز سوز٠ب ِٚزفذ اثزا١ُ٘ ط١ذ اٌٙبَ -  35

 12432   ثزلُ
 ، 043  2224/  1/  15 ززٟ طبرٞ 2210/  1/  16/  ج  ٚشز٠ىخ ػٛع اشزف  االطّٕذ ٌزدبرح اٌفزػ١ٔٛخ اٌشزوخ -  36

 12303   ثزلُ    22102410:  ربر٠خ
    22102422:  ربر٠خ ، 002  2224/  4/  15 ززٝ طبرٜ 2210/  4/  16 - ج  ٚشز٠ىٗ اٌظ١ّغ ػجذ اطّبػ١ً ٠بطز -  30

 2126   ثزلُ
 044   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 006  2212/  12/  0 - ج  ِسّذ ػٛاد ٚرثٗ ٚشزوبٖ ِسّذ ػٛاد زّذا -  32
:  ربر٠خ ، 000  2222/  12/  6 ززٝ طبرٜ 2210/  12/  0 - ج  ِسّذ ػٛاد ٚرثٗ ٚشزوبٖ ِسّذ ػٛاد ازّذ -  30

 044   ثزلُ    22102422
   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، 002  2223/  4/  6 ززٝ طبرٜ 2212/  4/  0 - ج  ٚشز٠ىزخ سا٠ذ اٌذ٠ٓ ػالء -  42

20505 
 1205   ثزلُ    22102423:  ربر٠خ ، 006  2213/ 4/ 5/ ج  ٚشزوبٖ اٌسى١ُ ػجذ ِٕظٛر ط١ذ -  41



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثزلُ    22102423:  ربر٠خ ، 000  2223/ 4/ 4 ززٟ طبرٞ 2212/ 4/ 5/ ج  ٚشزوبٖ اٌسى١ُ ػجذ ِٕظٛر ط١ذ -  42
1205 

 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، 222  2224/ 1/ 5 ززٟ طبرٞ 2210/ 1/ 6/ ج  ٚشز٠ىٗ رشٛاْ ازّذ -  43
:  ربر٠خ ، 222  2224/ 1/ 5 ززٟ طبرٞ 2210/ 1/ 6/ ج  ٚشزوبٖ رشٛاْ زبِذ ِظـفٟ/ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  44

 12343   ثزلُ    22102432
 12343   ثزلُ    22102432:  ربر٠خ ، 222  2224/ 1/ 5 ززٟ طبرٞ 2210/ 1/ 6/ ج  ٚشز٠ىٗ رشٛاْ ازّذ -  45
:  ربر٠خ ، 222  2224/ 1/ 5 ززٟ طبرٞ 2210/ 1/ 6/ ج  ٚشزوبٖ رشٛاْ زبِذ ِظـفٟ/ اٌزدبرٞ االطُ رؼذ٠ً -  46

 12343   ثزلُ    22102432
   ــــــــــــــــــــــ  
   افزاد ر٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 4206   ثزلُ    22102423:  ربر٠خ ، اٌز٘ٓ شـت رُ  ٔظ١ُ ثٕذق اثزاْٚ -  1
 064   ثزلُ    22102424:  ربر٠خ ، اٌز٘ٓ ردذ٠ذ  ػٍٝ خٍف ػٍٝ -  2
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 افزاد ث١غ 

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 شزوبد ر٘ٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 10046   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، اٌّظزٜ االٍ٘ٝ اٌجٕه ٌظبٌر ردبرٜ ر٘ٓ  ٚشزوبٖ زظ١ٓ ط١ذ طالِٗ شزوٗ -  1
 10046   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، اٌّظزٜ االٍ٘ٝ اٌجٕه ٌظبٌر ردبرٜ ر٘ٓ  ٚشزوبٖ زظ١ٓ ط١ذ طالِٗ شزوٗ -  2
 10046   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، االٍ٘ٝ االٍ٘ٝ اٌجٕه ٌظبٌر ردبرٜ ر٘ٓ  ٚشزوبٖ زظ١ٓ ط١ذ طالِٗ شزوٗ -  3
 20032   ثزلُ    22102411:  ربر٠خ ، و١ٍب شـجب اٌز٘ٓ شـت رُ  ػجذاٌسٝ ِسّٛد زّذٜ شزوخ -  4
 4354   ثزلُ    22102412:  ربر٠خ ، اٌزدبرٞ اٌز٘ٓ ردذ٠ذ  ٚشز٠ىٗ اٌظالَ ػجذ اٌذ٠ٓ ٔٛر اٌذ٠ٓ طالذ -  5
 20034   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، اٌز٘ٓ ل١ذ  ٚشزوبٖ اٌىّبر ػـ١ٗ ِسّذ ازّذ -  6
 20034   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، اٌز٘ٓ ل١ذ  ٚشزوبٖ اٌىّبر ػـ١ٗ ِسّذ ازّذ -  0
 20034   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، ر٘ٓ ل١ذ  ٚشزوبٖ اٌىّبر ػـ١ٗ ِسّذ ِظـفٟ -  2
 20034   ثزلُ    22102422:  ربر٠خ ، ر٘ٓ ل١ذ  ٚشزوبٖ اٌىّبر ػـ١ٗ ِسّذ ِظـفٟ -  0
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 شزوبد ث١غ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 

 

  


