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   أفشاد ليٛد  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 رٛسيذ ػٓ 25544 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 15111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ فجؾٝ ِقيفٝ ػّشٚ -  1

 10 ؽمٗ 1 ِذخً 12 ثٍٛن 021 سلُ ػّبسٖ اٌغذيذٖ اٌّؾّٛديٗ:  ثغٙخ ، اٌّغّذٖ ٚاٌٍؾَٛ اٌغزائيٗ اٌّٛاد ٚرغبسٖ
 رغبسح ػٓ 25511 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ اٌذيٓ عّبي اؽّذ ػٍٝ ِؾّذ -  2

 االٚي اٌزغّغ اٌجٕفغظ 8 ِٕيمٗ 121 فيال 1 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، اعّذٖ
 ادٚاد ثيغ ػٓ 25631 ثشلُ 21121422 فٝ ليذ ، 31111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾؾبد اؽّذ ىبسق ِؾّذ -  3

 االٚي اٌزغّغ 11 ِغّٛػٗ 11 ػمبس 2 ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، فؾيٗ
 اوغغٛاساد ػٓ 25503 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغيذ ِٙذٜ ِؾّذ ِؾّٛد -  4

 اٌؾشفييٓ َ اٌؼّشٜ ِّذٚػ ػ 4:  ثغٙخ ، ثٍٝ ٚسِبْ ٚعيٛس عيبساد
 ٚسؽٗ ػٓ 25521 ثشلُ 21121416 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌمبعُ اثٛ خٍيفٗ اثشا٘يُ ِؾّذ -  5

 2 اعىٕذسيٗ 2 رغبسٜ عٛق 32 ػٍٜٛ ِؾً:  ثغٙخ ، ؽشيّٝ ؽٕو
 رغبسٖ ػٓ 25553 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عّؼٗ دعٛلٝ ؽغٕٝ فبثش -  6

 ِغبوٓ 3 ِذخً 85 ثٍٛن 2 سلُ ِؾً:  ثغٙخ ، ٚاوغغٛاسارٙب اٌؼغىشيٗ اٌّالثظ ػذا فيّب ٚاوغغٛاساد ِالثظ ٚرٛسيذاد
 االسمٝ اٌذٚس اٌغّٙٛسيٗ

 اٌّمبٚالد ػٓ 25513 ثشلُ 21121413 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل ػجذ ّ٘بَ ػٍٝ ِؾّذ -  0
 اٌخبِظ اٌزغّغ اٌشاثغ اٌؾٝ 1 ِذخً 123 ػّبسٖ 2 ؽمٗ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، اٌؼِّٛيٗ

 ِٛاد رغبسٖ ػٓ 25420 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  دػجظ فشط ؽّذٜ ؽغبَ -  8
 اٌجينبء ٌؼضثٗا:  ثغٙخ ، ٚاٌزٛسيذاد ثبٌغٍّٗ غزائيٗ

 رٛسيذاد ػٓ 25625 ثشلُ 21121422 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ ِؾّذ فالػ عبِؼ -  2
 فزؾٝ ِؾّذ ػ اٚي رغّغ 2 فيال ػبئٍٝ اعىبْ ؽمٗ ِٓ غشفٗ اٌؼجٛس:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ

 فٝ ػِّٛيٗ رٛسيذاد ػٓ 25625 ثشلُ 21121422 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ايغيجذ يٛٔيزيذ -  11
 فزؾٝ ِؾّذ ػ اٚي رغّغ 2 فيال ػبئٍٝ اعىبْ ؽمٗ ِٓ غشفٗ اٌؼجٛس:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد

 ػٓ 25620 ثشلُ 21121422 فٝ ليذ ، 211111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٚىالئٙب اٌّؼبدْ ٌزؾغيً ػغيت -  11
 إٌض٘ٗ اٌّقبٔغ ػ ثشوبد ػ 40:  ثغٙخ ، ٚىالئٙب ِؼبدْ رؾغيً

 رٛسيذ ػٓ 25555 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عّؼٗ ِؾّذ ِؾّذ يغشٜ فالػ -  12
 ػبِش ِٕؾيٗ ٔبفيٗ اٌغشثٝ اٌّؾيٗ ػ:  ثغٙخ ، ٚفيبٔزٙب ػشك صالعبد

 ِمبٚالد ػٓ 25558 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبٌُ ػبيذ ػيبد ػّش -  13
 االسمٝ ثبٌذٚس ؽمٗ ػبِش صيذ اثٛ ػ:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ٚرٛسيذاد

 رٛسيذاد ػٓ 25545 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 1111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ عبِٝ -  14
 اٌخبِظ اٌزغّغ اٌضبٌش اٌؾٝ ػٕبثٗ ِٛي اٌضبٔٝ ثبٌذٚس 15 ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ

 رغبسٖ ػٓ 25511 ثشلُ 21121413 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عّيً عّيً ػٍٝ اعّبء -  15
 ٔغيت ِؾّذ ػ ِٓ اٌّيبٖ ِؾيٗ  ِٓ ِٕغٝ سفؼذ:  ثغٙخ ، اٌّفشٚؽبد

 ػٓ 25424 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا٘يُ اٌؼظيُ ػجذ عٛدٖ عّيش -  16
 االسمٝ ثبٌذٚس ِؾً اٌؾشفييٓ ىبٌت اثٛ فجشٜ يٛعف ِٓ عالِٗ ػٍٝ ػ 3:  ثغٙخ ، عيبساد غيبس ليغ رغبسٖ

 ثيغ ػٓ 25613 ثشلُ 21121418 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍيٛح اٌٛ٘بة ػجذ اؽّذ ِؾّذ -  10
 اٌفيٛرؾش ِٛي اٌّذيٕٗ خذِبد ِشوض 4 سلُ ليؼٗ E8 سلُ اٌّؾً اٌغيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، اٌّشالجٗ ٚوبِيشاد اٌّٛثبيً اوغغٛاس

 اٌغفٍٝ االسمٝ اٌذٚس اٌؾشٚق اٌؾجبة اعىبْ
 رٛسيذاد ػٓ 25621 ثشلُ 21121421 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجؾشاٜٚ غشيت ػضد ٘يبَ -  18
 االٚي اٌزغّغ اٌضبٌضٗ اٌّغبٚسٖ ة 8 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ
 رٛسيذاد ػٓ 25520 ثشلُ 21121410 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثغيب رٛفيك ِؾشٚط ثبعُ -  12

 15 ؽمٗ سعيٍٗ اثٛ اٌخّغيٓ ػ ِٓ اٌذاٌٝ خيشٜ ػ 6:  ثغٙخ ، ثٙب اٌّقشػ ؽذٚد فٝ رغبسيٗ ٚرٛويالد ػِّٛيٗ
 ، خشدٖ رغبسح ػٓ 25653 ثشلُ 21121424 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا٘يُ اؽّذ رٛفيك ػٍٝ -  21

 سعيٍٗ اثٛ وٛثشٜ اِبَ اٌضوبٖ ِإعغٗ ػ:  ثغٙخ
 ِىزت ػٓ 25662 ثشلُ 21121428 فٝ ليذ ، 251111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ -  21

 34 ؽمٗ 36 ػّبسٖ اٌنجبه ِغبوٓ:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ رٛسيذاد
 اؽزيٗ ثيغ ػٓ 25546 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل ػجذ ِؾّذ ؽغٓ اؽّذ -  22

 4 سلُ ِؾً إٌخً ػضثٗ اٌؾشيف ِقيفٝ اٌؾيخ ػ 50:  ثغٙخ ، سيبميٗ
 اؽزيٗ ثيغ ػٓ 25546 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل ػجذ ِؾّذ ؽغٓ اؽّذ -  23

 4 سلُ ِؾً إٌخً ػضثٗ اٌؾشيف ِقيفٝ اٌؾيخ ػ 50:  ثغٙخ ، سيبميٗ
 رغبسٖ ػٓ 25530 ثشلُ 21121418 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فجشٜ اعؾك ػبىف ِالن -  24

 ِىٗ رمغيُ إٌّٛسٖ اٌّذيٕٗ ػ 34 ػمبس:  ثغٙخ ، ثالعزيه
 اٌزقذيش ػٓ 25518 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػضّبْ ِؾّذ ايٛة ػبىف -  25

 إٌّٛسٖ اٌّذيٕٗ رمغيُ اٌمّؾبٜٚ فبسٚق ػ 4:  ثغٙخ ، اٌزؼذيٓ ِغبي فٝ اٌزغبسيٗ ٚاٌزٛويالد
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 وٛافيش ػٓ 25588 ثشلُ 21121416 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغبْ ِؾّٛد عّبي اثزغبَ -  26
 اٌؾشٚق ِذيٕٗ اٌؾشٚق ثبٔٛساِب ِٛي االسمٝ اٌذٚس 21 سلُ ِؾً:  ثغٙخ ، ؽشيّٝ

 ثيغ ػٓ 25634 ثشلُ 21121422 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػضّبْ ِؾّذ ِقيفٝ اؽشف -  20
 إٌٙنٗ َ 1211 اعيىٛ ِغبوٓ 1 َ 12 ثٍٛن:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوغغٛاس

 ِشوض ػٓ 25645 ثشلُ 21121423 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  صٔبرٝ اٌشؽيُ ػجذ ِؾّذ ففيٗ -  28
 إِؾزت رمغيُ 12 ثٍٛن 14 ثبٌميؼٗ ِؾً:  ثغٙخ ، عبيجظ د٘بٔبد رٍٛيٓ

 ؽشيّٝ وٛافيش ػٓ 25613 ثشلُ 21121410 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فٛدٖ ػٍٝ فٛدٖ ٘جٗ -  22
 F8 ِؾً اٌخبِظ ثبٌزغّغ ِغزضّشيٓ ِٕيمٗ 42 ق اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، اٌغشاؽيٗ اٌؼٍّيبد اعشاء دْٚ ٚرقفيف رغّيً ِٚشوض

 ربْٚ ِيذ ِٛي االٚي ثبٌذٚس
 رٛسيذ ػٓ 25538 ثشلُ 21121418 فٝ ليذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػفيفٝ ػٍٝ ٚفبء -  31

 ِٕيبٜٚ ؽؾبد اسك اٌّقيفٝ عبِغ اِبَ اهلل وشَ ػييٗ 8:  ثغٙخ ، ىجيٗ ِغزٍضِبد
 ٚسؽٗ ػٓ 25512 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾٍيُ ػجذ ػجذٖ فبثش اؽّذ -  31

 صبْ اٌغالَ 1 ػ 2 َ 2 ثٍٛن 641 اٌّؾّٛديٗ:  ثغٙخ ، ؽشيّٝ ؽٕو
 عب٘ضٖ ِالثظ ػٓ 25425 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثٕبٔٝ ؽجيت ػالَ اعبِٗ -  32
 اٌغشثيٗ إٌخً ػضثٗ اٌفشيذ 5:  ثغٙخ ، اٌؼغىشيٗ اٌّالثظ ػذا فيّب
 عٕزش ػٓ 25531 ثشلُ 21121410 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  إٌجٝ ؽغت ِؾّذ ِغذٜ صيٕت -  33

 إٌٙنٗ 1 ؽمٗ 8ثٍٛن أ اٌقؼيذ ِغبوٓ:  ثغٙخ ، رغّيً ٚادٚاد ِغزؾنشاد
 فٛي ِيؼُ ػٓ 25652 ثشلُ 21121424 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػييٗ اثشا٘يُ ِؾّذ اهلل ػجذ -  34

 اٌشاثغ اٌؾٝ اٌخبِظ اٌزغّغ 112 ػمبس 5 ِؾً:  ثغٙخ ، ٚىؼّيٗ
 ٚىؼّيٗ فٛي ِيؼُ ػٓ 25652 ثشلُ 21121424 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌضػيُ ٚفالفً فٛي -  35

 اٌشاثغ اٌؾٝ اٌخبِظ اٌزغّغ 112 ػمبس 5 ِؾً:  ثغٙخ ،
 ، ػقيش ثيغ ػٓ 25666 ثشلُ 21121428 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فشط عيذ ِؾّٛد ثذسٜ -  36

 اٌضبٌش اٌزغّغ اٚي ِٕيمٗ 1 ِؾً 4 ِؾٍيٗ 2 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ
 رٛسيذاد ػٓ 25582 ثشلُ 21121416 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجشِؾزٝ ساغت ِؾّذ اؽّذ -  30

 اٌمذيُ اعجيىٛ 1 ػ 2 َ 16 ثٍٛن:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ
 ثيغ ػٓ 25552 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِقيفٝ اثشا٘يُ ِقيفٝ اثشا٘يُ -  38

 االٚي اٌزغّغ اٌؾجبة ِٕيمٗ 160 ػّبسٖ ة ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، ٚػيبسح ػالفٗ
 ػالفٗ ثيغ ػٓ 25552 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٚاٌؼيبسح ٌٍؼالفٗ اٌؾغيٓ -  32

 االٚي اٌزغّغ اٌؾجبة ِٕيمٗ 160 ػّبسٖ ة ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، ٚػيبسح
 ِؼبدْ رؾغيً ػٓ 25554 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  رٛفيك ػٍٝ اثشا٘يُ عيذ -  41

 1 لُ ِؾً سؽبؽٗ ػ اٌغبداد اٌجبص اعبِٗ ػ اٌشعٛي ِغغذ ػ:  ثغٙخ ، ِشوضٜ رىيف ٚاػّبي
 ِالثظ ثيغ ػٓ 25515 ثشلُ 21121413 فٝ ليذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  صوٝ عبٌُ عيذ ىبسق -  41

 2 ؽمٗ 1 َ 22 ة اٌغّٙٛسيٗ ِغبوٓ:  ثغٙخ ، ؽشيّٝ عب٘ضٖ
 رٛسيذ ػٓ 25514 ثشلُ 21121413 فٝ ليذ ، 15111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  إٌغبس اؽّذ ِؾّذ ِؾّذ -  42

 ٔغيت ِؾّذ ػ ِٓ ػبؽٛس ِظٙش ػ 2:  ثغٙخ ، اٌّىبرت ِٚغزٍضِبد ِّٚٙبد
 ِمبٚالد ػٓ 25426 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ ػٍٝ خيشٜ ِؾّذ ٔجيً -  43
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 ، ِمبٚالد ػٓ 25628 ثشلُ 21121422 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ؽغيٓ ػٍٝ ِغذٜ -  45
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 دػبيٗ ػٓ 25665 ثشلُ 21121428 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌفٌٛٝ ِؾّذ فبسٚق ِؾّذ ٔٛس -  40

 ِٛافمٗ اٌالصِٗ اٌزشاخيـ ػٍٝ اٌؾقٛي ٚثؼذ ٚاٌّقبؽف اٌذيٕيٗ ٚاٌىزت ٚاالٔزشٔذ ٚاٌّغبالد اٌقؾف افذاس ػذا فيّب ٚاػالْ
 5 ؽمٗ 2 ِذخً 011 اٌؼجذ ِغبوٓ 261 ثٍٛن:  ثغٙخ ، 2118 ٌغٕٗ 141 سلُ إِيٗ
 رغٛيك ػٓ 25522 ثشلُ 21121410 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبٌُ اٌؾّيذ ػجذ ِؾّٛد ِّذٚػ -  48

 1 ؽٝ 1 ِظ 23 ع االٚي ثبٌذٚس 11 ؽمٗ ثذس:  ثغٙخ ، ػمبسٜ
 ِىزت ػٓ 25513 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌّال اؽّذ اؽّذ ػٍٝ ِشفذ -  42

 اٌؼبؽش اٌذٚس ؽمٗ اٌّشط ِؾٛس ػ االٔذٌظ ِٕيمٗ اٌؼشٚثٗ ثشط:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ رٛسيذاد
 رٛسيذاد ػٓ 25482 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌمبدس ػجذ ؽغٓ ِؾّذ ٘يضُ -  51

 االٌٚٝ اٌزغّغ اٌضبِٕٗ اٌّغبٚسٖ 442 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، وٙشثبئيٗ
 ِمبٚالد ػٓ 25562 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ عيذ فزؾٝ فالػ -  51

 اٌقؼيذٜ إٌّؼُ ػجذ ؽغيٓ ػ فٛدٖ اثشا٘يُ ػ 2:  ثغٙخ ، اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ
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 رغبسٖ ػٓ 25526 ثشلُ 21121410 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  غٛػ اثٛ ِؾّذ اؽّذ ٌٚيذ ىبسق -  56
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 ِىزت ػٓ 25543 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذس ػمً ِؾّذ اعبِٗ ِشٖٚ -  50

 13 ؽمٗ صبٔٝ اٌغالَ 1 ِذخً إٌٙنٗ 2222 اىٍظ ػ 16 اٌؼمبس:  ثغٙخ ، ِٛثيٍيب رٛسيذ
 ِمبٚالد ػٓ 25516 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغيٓ ؽغٓ عيذ ؽغيٓ -  58
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 ػٓ 25524 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٔؼبِٗ اثٛ ِؾّذ ِؾّذ ػقبَ ِؾّذ -  61
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 ىٕيبٜٚ اثشا٘يُ ػ 61:  ثغٙخ ، ؽشيّٝ ِالثظ
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 َ 3 ػ 1 َ 15 ثٍٛن إٌيً ِغبوٓ:  ثغٙخ ، ٔظبفٗ
 ثيغ ػٓ 25508 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  سامٝ اٌغيذ سعّٝ ػّشٚ اؽّذ -  02
 اٌىجيش اٌغبِغ اِبَ اٌؼّشٜ ِّذٚػ ػ 2:  ثغٙخ ، عيبساد غيبس ليغ
 ٚرغٍيف رؼجئٗ ػٓ 25521 ثشلُ 21121416 فٝ ليذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٌيفٝ ػييٗ ػبىف اِيش -  03

 اٚي اٌغالَ اٌقذيك ثىش اثٛ ػ 11:  ثغٙخ ، ٚاالعزشرؼ اٌفٛيً
 عٛثش ػٓ 25654 ثشلُ 21121424 فٝ ليذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِٙذٜ اٌشؽّٓ ػجذ اوشاِٝ -  04

 اٌشؽبػ اٌؾشوبد ػ 4:  ثغٙخ ، ِبسوذ
 ٚثٛيبد ؽذايذ ػٓ 25535 ثشلُ 21121418 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عٕذ ِؾّذ اهلل ؽّذ اؽّذ -  05
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 اٌغٛيظ عغش لجبء خٍيً اثشا٘يُ ػ 6:  ثغٙخ ، ؽشيّٝ

 ػٓ 25612 ثشلُ 21121421 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؼّبي ٚٔمً ٌٍشؽالد سٚٚد ػّشٚ -  02
 االسمٝ اٌذٚس 6 ػّبسح اٌجالعزيه ِقٕغ ثغٛاس اٌؼض اثٛ رمغيُ:  ثغٙخ ، اٌؼشثيخ ِقش عّٙٛسيٗ داخً ػّبي ٚٔمً سؽالد ِىزت

 ِالثظ رغبسٖ ػٓ 25631 ثشلُ 21121422 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبِٝ ِؾّٛد عٙب -  81
 اٌخبِظ اٌزغّغ ِشؽجب ِٛي 214 ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ
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 االسمٝ اٌذٚس 2 ػ 2 َ 41 ثٍٛن اٌمذيُ اعجيىٛ:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا
 ػٓ 25521 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل عبد اٌغٛاد ػجذ اٌؼضيض ػجذ ِؾّذ -  83

 ٌغٕٗ 14 سلُ إِيٗ ِٛافمٗ اٌالصِٗ اٌزشاخيـ ػٍٝ اٌؾقٛي ٚثؼذ ٚاالٔزشٔذ ٚاٌّغالد فؾف افذاس ػذا فيّب ػمبسٜ رغٛيك
 اٌمٜٛ اٌفزبػ ػجذ ػ 4:  ثغٙخ ، 2112 ٌغٕٗ 1250 اٌغٙبص ِٚٛافمٗ 2112

 رّٕيٗ ػٓ 25658 ثشلُ 21121428 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ؽفٕٝ اٌغالَ ػجذ ِقيفٝ -  84
 اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، 2112 ٌغٕٗ 25 سلُ إِيٗ ِٛافمٗ اٌالصِٗ اٌزشاخيـ ػٍٝ اٌؾقٛي ٚثؼذ االٔزشٔذ ػذا فيّب ثؾشيٗ ِٛاسد ٚرذسيت
 االٚي اٌزغّغ 0 اٌّغبٚسٖ 414 اٌغذيذٖ

 رٛسيذ ػٓ 25525 ثشلُ 21121416 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌؾبفٝ ػجذ فجؾٝ ِؾّذ -  85
 2 سلُ ِؾً إٌبفش ػجذ عّبي ػ ِٓ اٌمشػ ػ 465:  ثغٙخ ، رىييفبد ٚرشويت

 ِمبٚالد ػٓ 25528 ثشلُ 21121410 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغٕٝ ػجذ عٍيُ ؽغٓ ِؾّذ -  86
 اٌٙذٜ َ اٌٙبدٜ ػجذ اؽّذ ػ 8:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ٚرقذيش ػِّٛيٗ ٚرٛسيذاد

 ػٓ 25550 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػبؽٛس اؽّذ عيذ ػقبفذ ٔبٔغٝ -  80
 االٚي اٌزغّغ 0 اٌيبعّيٓ ؽٝ 13 ق اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، اٌؼغىشيٗ اٌّالثظ ػذا فيّب عب٘ضٖ ِالثظ رغبسٖ

 رؼجئٗ ػٓ 25551 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ اٌٍييف ػجذ ؽّبد وشَ -  88
 اعجيىٛ خٍف اٌؼض اثٛ رمغيُ اٌزشٌٍٚٝ ػ 6:  ثغٙخ ، غزائيٗ ِٛاد
 اداسٖ ػٓ 25488 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا٘يُ اٌخبٌك ػجذ ِؾّذ ؽشيف -  82

 اٌيغبس ػٍٝ غشفٗ اٌميبِيٗ اٌغيضٖ ػّبساد 62 اٌغذيذٖ ب٘شٖاٌم:  ثغٙخ ، اٌشيبميٗ اٌّالػت ٚريٛيش
 ػٓ 25614 ثشلُ 21121418 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  سيؾٗ اٌؾبفؼٝ اثشا٘يُ ِغذٜ ٘بٌٗ -  21

 االسمٝ اٌذٚس 2 سلُ ؽمٗ اٌؾشٚق ِذيٕٗ َ 135 ؽجبة اعىبْ 162 ػمبس اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، ػمبسٜ اعزضّبس
 غيبس ليغ ثيغ ػٓ 25621 ثشلُ 21121421 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ اٌؾٍيُ ػجذ ثذس ايّبْ -  21

 إٌبفش ػجذ عّبي ػ ِٓ اٌغٕٝ ػجذ فزؾٝ 4 ػمبس:  ثغٙخ ، ِغزؼٍّٗ عيبساد
 ِىزت ػٓ 25632 ثشلُ 21121422 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾٝ ػجذ ِؾّذ ؽّذٜ ِؾّذ -  22

 5 سلُ اٌؼّذٖ ؽٛك اٌجزشٚي ػ:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيخ رٛسيذاد
 ثيغ ػٓ 25636 ثشلُ 21121423 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خبٌذ ِؾّٛد ادسيظ ِؾّذ اعالَ -  23

 3 سلُ ِؾً االٚي اٌؾٝ اٌضبٔيٗ اٌّغبٚسٖ 33 ثذس:  ثغٙخ ، ٚاٌزقٛيش االعٕبْ ِغزٍضِبد
 ػٓ 25502 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌؼضيض ػجذ ؽغٓ ِقيفٝ -  24

 اٌضبٌش اٌؾٝ 28131 ثٍٛن 8 ػمبس اٌؼجٛس:  ثغٙخ ، رقذيش
 رغبسٖ ػٓ 25502 ثشلُ 21121415 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػضّبْ صٔبرٝ ػٍٝ عٍيّبْ -  25

 اٌذيٓ فالػ ػ 2:  ثغٙخ ، ِٚفشٚؽبد ٚعزبئش الّؾٗ
 رغبسٖ ػٓ 25502 ثشلُ 21121415 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػضّبْ صٔبرٝ ػٍٝ عٍيّبْ -  26

 اٌٛاعيٝ ِشوض ػضّبْ صٔبرٝ ػٍٝ ثٍّه اٌّقٍٛة صاٚيٗ:  ثغٙخ ، ِٚفشٚؽبد ٚعزبئش الّؾٗ
 ٚرغبسٖ ثيغ ػٓ 25614 ثشلُ 21121410 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لالدح ٚ٘جٗ لالدٖ ٔضيٗ -  20

 سعيٍٗ اثٛ اسك 10 ػ ِٓ إٌّؾبٜٚ ػ االسمٝ ثبٌذٚس ِؾً:  ثغٙخ ، اٌٛسق
 ثغٙخ ، ِىزجٗ ػٓ 25660 ثشلُ 21121431 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍيبْ عّؼٗ فبٌؼ ِٕبي -  28
 االسمٝ ثبٌذٚس ِؾً ثذس ؽذيمٗ خٍف اٌؼؾشيٓ ػ ِٓ ِزفشع 14 ػّبسٖ ػ 138: 

 رٛسيذاد ػٓ 25566 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 31111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغيذ ِؾّذ ؽغٕٝ اعالَ -  22
 6 سلُ اٌؾمٗ ِٓ غشفٗ لجبء اٌغالَ ػ 0 ػمبس:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ

 ٚسؽٗ ػٓ 25568 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد عالِٗ ِؾّذ ػبؽٛس -  111
 اٌغذيذٖ اٌّشط اٌّجخشٖ عالي ؽٛك ثذٜٚ فزؾٝ ػ 6:  ثغٙخ ، ٔغبسح
 رغبسٖ ػٓ 25505 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِيخبئيً ٌٛلب ىٍؼذ ِالن -  111
 اٌؾشفييٓ عالِٗ ػٍٝ ػ:  ثغٙخ ، االعزيشاد عيبساد غيبس ليغ
 ػِّٛيٗ رٛسيذاد ػٓ 25612 ثشلُ 21121418 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٌٍزٛسيذاد اٌٍّيغٝ -  112

 اٌغٛؿ اهلل عبد اؽّذ ػ 5:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ
 ثيغ ػٓ 25622 ثشلُ 21121421 فٝ ليذ ، 31111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؼذٜٚ ِؾّذ ؽغٕٝ عيٙبْ -  113

 اٌض٘شاء ِٛي اٌخبِظ اٌزغّغ 1 ؽٝ اٌفيالد ِٕيمٗ S 6 ػٍٝ 4 ق 2 ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، ٚػقبئش عٕذٚرؾبد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 اعزيشاد ػٓ 25638 ثشلُ 21121423 فٝ ليذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽٕب ِمبس ػضيض فجؾٝ -  114
 اٌغذيذٖ اٌّشط اٌقؼبيذٖ ػ 2:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب

 ػٓ 25652 ثشلُ 21121428 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِقيفٝ اٌذيٓ ثٙٝ عّبي اؽّذ -  115
 اٌؾٝ اٌؾشٚق ِذيٕٗ:  ثغٙخ ، ٚرقذيش - ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ رٛسيذاد - عىيت الٔذ ٕ٘ذعٝ رقّيُ - ػبِٗ ِمبٚالد

 111 فيال اٌضبٔيٗ اٌّغبٚسٖ اٌزبعغ
 رٛسيذ ػٓ 25512 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌخٌٛٝ ػٍٝ اثشا٘يُ سثيغ -  116

 اٌجبؽب وفش عٍيُ ػ اٌّشط ثٕبفيٗ:  ثغٙخ ، اٌؾذيضٗ اٌجٕبء ِٚٛاد االعّٕزيٗ إٌّزغبد
 رٛسيذ ػٓ 25512 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌخٌٛٝ ػٍٝ اثشا٘يُ سثيغ -  110

 ٚؽؾَٛ صيٛد ثيغ اٌزغبسٖ ٚٔٛع اؽّذ ِؾّٛد عؼيذ ٍِه اؽّْٛ ِشوض دٚيت ِٕيً:  ثغٙخ ، اٌؾذيضٗ اٌجٕبء ِٚٛاد االعّٕزيٗ إٌّزغبد
 اؽّْٛ 6603 ثشلُ ٚليذ 2115/12/14 االفززبػ ٚربسيخ عيبساد

 ػٓ 25651 ثشلُ 21121424 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِٕقٛس اٌشؽّٓ ػجذ ديبة اؽّذ -  118
 االٚي ثبٌذٚس 1 ؽمٗ 2 ِذخً 151 ثٍٛن اٌغذيذ اٌؼجذ ِغبوٓ:  ثغٙخ ، ٚرشويت صعبط رٛسيذاد ِىزت
 ػٓ 25541 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 151111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عٍيّبْ ِؾّذ ػييٗ ِقيفٝ -  112
 االًِ رمغيُ 52:  ثغٙخ ، ٚثٛيبد ؽذايذ رغبسٖ
 ثيغ ػٓ 25541 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِٕقٛس فالػ فبسط فالػ -  111

 إٌٙنٗ 1 ِذخً 11 ثٍٛن 1181 اٌؼجذ 2 ِؾً:  ثغٙخ ، اٌؾىٌٛيٗ اٌّؾشٚثبد ػذا فيّب ٚاٌّؾشٚثبد االغزيٗ ٚرغبسٖ
:  ثغٙخ ، فيذٌيٗ ػٓ 25421 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اعّبء  فيذٌيٗ -  111

 اٌميبِيخ إٌخيً ِذيٕٗ 2 ثبٌؼمبس 2/  1 سلُ ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ
 ػٓ 25532 ثشلُ 21121410 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجؾيشٜ اٌشؽّٓ ػجذ فجشٜ ٔٙٝ -  112

 اٌخبِظ اٌزغّغ 1 إٌّيمٗ اٌشاثغ اٌؾٝ 4 ػ 4 فيال 4 ؽمٗ ِٓ غشفٗ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، غزائيٗ ٚعجبد رغٙيض
 غيبس ليغ ػٓ 25565 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِىبٜٚ ِؾّذ ِؾّٛد يبعش -  113

 اٌؾشفيٓ َ اٌغبداد صيبدٖ اثٛ ػ 3:  ثغٙخ ، عيبساد
:  ثغٙخ ، ِيؼُ ػٓ 25610 ثشلُ 21121421 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  صوٝ عّبي سثيغ عّبي -  114

 اعىٕذسيٗ ػ 1 ِؾً 1 ػ 3 َ 28ثٍٛن اٌغّٙٛسيٗ ِغبوٓ
 ػٓ 25643 ثشلُ 21121423 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجيذ ػضّبْ ِؾّذ ِقيفٝ اعالَ -  115
 1 ػ 1 َ 16 ثٍٛن ط اٌقؼيذٜ:  ثغٙخ ، خّيشح رغبسٖ
 رٛسيذ ػٓ 25521 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 15111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  يٛعف ِؾّذ ِؾّذ اٌؾغيٓ -  116

 االٚي اٌؾٝ 5 ِظ 56 ػّبسٖ 1 سلُ ِىزت ثذس:  ثغٙخ ، اٌغيبساد صيٛد
 رغبسٖ ٚسؽٗ ػٓ 25525 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبٌُ ػٛدٖ ِؾّذ اؽّذ -  110
 ِؾً - فيش اثٛ وفش اٌغجً رشػٗ ػٛدٖ اٚالد ػ 8:  ثغٙخ ، ؽذيذ
 ػٓ 25663 ثشلُ 21121428 فٝ ليذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽّٛدٖ اٌؼضيض ػجذ ِؾّذ إٌبفش ػجذ -  118
 5 سلُ إٌبفش ػجذ عّبي اخش اٌفيال دسيبْ ػ 8:  ثغٙخ ، ٚاٌّيبػُ اٌفٕبدق ٌّغزضِبد ٚسؽٗ
 ، ِيؼُ ػٓ 25611 ثشلُ 21121410 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ عّؼٗ سثيغ ٔبفش -  112
 اٌؾشفييٓ فجشٜ يٛعف ِٓ عالِٗ ػٍٝ ػ 81 ثبٌؼمبس 3 سلُ ِؾً:  ثغٙخ
 ِىزت ػٓ 25422 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِٕٙٝ ػٛك اثشا٘يُ ِيٕب -  121

 اٌيٛيً اٌؾٛك االعيٛىٝ فبثش ػ:  ثغٙخ ، إٌظبفٗ الػّبي
 25542 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌشؽّٓ ػجذ ؽغيٓ اٌشؽّٓ ػجذ ٌذخب -  121
 H 2/  1 - 3 - 5 ػٕجش ثذس:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب ٚاٌزقذيش ٚاالعزيشاد عٍٛد دثبغٗ ػٓ

 ثبٌشٚثيىٝ اٌغٍٛد ثّذيٕٗ
 ِمبٚالد ػٓ 25540 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ ػّش اؽّذ ؽغيٓ -  122

 اٌٛويً صيٕت اسك ٔغيت ِؾّذ ػ ِٓ اٌغبداد ػ:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاد ٚرغبسح ٚرٛسيذاد ػِّٛيخ
 ، ػالفٗ ػٓ 25561 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽفٕٝ ِؾّذ اٌّغيذ ػجذ عؼذ -  123
 اٌؾشليٗ إٌخً ػضثٗ اٌّقٛسارٝ ػ ٔبفيٗ اٌٛاثٛس ػ 14:  ثغٙخ
 اعزيشاد ػٓ 25622 ثشلُ 21121422 فٝ ليذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد ؽغت عيذ سءٚف -  124

 إٌٙنٗ 6 ػ 2 َ 2 ثٍٛن 561 اٌؼجذ:  ثغٙخ ، 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب ٚرقذيش
 فٛي ِيؼُ ػٓ 25624 ثشلُ 21121422 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغيٓ اؽّذ ؽغيٓ ِؾّذ -  125

 اٌٌٛيذ ثٓ خبٌذ ػ 10:  ثغٙخ ، ٚىؼّيٗ
 ػٓ 25641 ثشلُ 21121423 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل ػجذ ػٍٝ اٌّيٍت ػجذ ػٍٝ -  126

 سلُ إِيٗ ِٛافمٗ اٌالصِٗ اٌزشاخيـ ػٍٝ اٌؾقٛي ٚثؼذ ٚاالٔزشٔذ ٚاٌّغالد اٌقؾف افذاس ػذا فيّب ٚرؾف ِٕغٛعبد رغٛيك
 اٌغذيذ اٌؾبسع 11 ػمبس 5 ؽمٗ 1 ِذخً إٌيً ِغبوٓ:  ثغٙخ ، 2112 ٌغٕٗ 22

 ثذي ربعيش ػٓ 25581 ثشلُ 21121415 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثىش ؽّضٖ ٔفبدٜ ِؾّذ -  120
 اٌخقٛؿ ِذخً ػٍٝ ِؾّذ ػ 2:  ثغٙخ ، ِغزؼٍّٗ

 ِيؼُ ػٓ 25581 ثشلُ 21121415 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّذ اٌؾٍيُ ػجذ ِؾّذ -  128
 2 اٌغالَ إٌٙنٗ َ 1 ؽمٗ 1 َ 2 ة 1511 اٌؼجذ ِغبوٓ:  ثغٙخ ، وجبثغٝ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ػٓ 12555 ثشلُ 21121423 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾشثيٕٝ ِؾّٛد ِؾّذ اؽّذ عبِٝ -  122
 ثذس ِذيٕٗ ة اٌؾشفيٓ فٕبػيٗ ِٕيمٗ 116 ليؼٗ:  ثغٙخ ، ثالعزيه ػجٛاد رقٕيغ
 ػٓ 12555 ثشلُ 21121423 ٝف ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾشثيٕٝ ِؾّٛد ِؾّذ اؽّذ عبِٝ -  131

 ٚرقٕيغ وشيزبي ٚرقٕغ ِؼبدْ رؾىيً اٌزغبسٖ ٚٔٛع فذاْ 251 فٕبػيٗ ِٕيمٗ 113 ق ثذس َ:  ثغٙخ ، ثالعزيه ػجٛاد رقٕيغ
 12555 ثشلُ ٚليذ 2113/11/1 االفززبػ ٚربسيخ اٌِٛيزبي

 وبفيٗ ػٓ 25668 ثشلُ 21121431 فٝ ليذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اِيٓ فٛصاْ ِّذٚػ اِيش -  131
 اٌضوبٖ ِإعغٗ ػ 1:  ثغٙخ ،

 ػٓ 25512 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  يٛعف اؽّذ ٔغيت ِؾّذ اؽّذ -  132
 اٌخبِغٗ اٌّغبٚسٖ االٚي اٌؾٝ 21 سلُ ػّبسٖ ثذس:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ٚرٛسيذاد ػبِٗ ِمبٚالد

 ػٓ 25515 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌّمقٛد ػجذ ؽؼجبْ ػٛيظ اؽشف -  133
 اٌؼجٛس اٌقغيشٖ اٌقٕبػبد 3111 ثٍٛن 152 ليؼٗ:  ثغٙخ ، ِالثظ ريشيض ِقٕغ
 ػٓ 25515 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌّمقٛد ػجذ ؽؼجبْ ػٛيظ اؽشف -  134

 فيّب وٙشِيىبٔيىيٗ ٚاػّبي رٛسيذاد اٌزغبسٖ ٚٔٛع اٌّيشيٗ ثٛسعؼيذ ػ ِٓ اٌؾشلبٜٚ ؽغٓ ػ 0:  ثغٙخ ، ِالثظ ريشيض ِقٕغ
 225505 ثشلُ ٚليذ 1226/1/1 االفززبػ ٚربسيخ ِٚغبالرٗ اٌىّجيٛرش ػذا

 اعزضّبس ػٓ 25511 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ ػييٗ ػٍٝ ِؾّذ -  135
 االٚي اٌزغّغ 2 ٚؽذٖ دسٖ وّجٛٔذ 12 ثبٌؼمبس ؽمٗ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، ػمبسٜ

 ، اٌّؼبدْ رٛسيذ ػٓ 25585 ثشلُ 21121416 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثخيذ عٍيُ صوٝ عيذ -  136
 21 ػ 1 َ 0 ثٍٛن اٌغذيذ عجيىٛ:  ثغٙخ
 ػٓ 25644 ثشلُ 21121423 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ اٌشاصق ػجذ فبثش ِٛعٝ -  130

 اٌضبٌش اٌذٚس 5 سلُ ؽمٗ لجبء اٌخيبة ثٓ ػّش ػ اِزذاد 12:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ ٚرٛسيذاد ِمبٚالد
 ثيغ ػٓ 25640 ثشلُ 21121423 فٝ ليذ ، 31111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌٙبدٜ ػجذ ِٙذٜ اؽّذ -  138

 اٌؾجبة اٌيبعّيٓ عٕزش 68 ِؾً اٌؼجٛس:  ثغٙخ ، ٚاٌزخيشٖ االعٍؾٗ ِبػذا فٝ اٌجؾشٜ فيذ ادٚاد
 ٚسؽٗ ػٓ 25586 ثشلُ 21121416 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عشعظ ؽٛلٝ عشعظ يبعش -  132
 اٌزٛؽيذ َ اٌغالَ ػجذ اٌذيٓ ػض ػ ِٓ اهلل ػجذ اٌغيذ ػ 8:  ثغٙخ ، ؽذادٖ
 ثغٙخ ، رقذيش ػٓ 25563 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 211111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عّٛٔخ ػّش ؽغيٓ -  141

 اٌغٛيظ عغش 18 ػ اٌخيبة ثٓ ػّش رمغيُ 5 ثبٌؼمبس 3 ِؾً: 
 25542 ثشلُ 21121412 فٝ ليذ ، 211111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا٘يُ عيذ اٌذعٛلٝ اثشا٘يُ ِقيفٝ -  141
 صبٔٝ اٌغالَ 3 سلُ ِؾً إٌٙنٗ 1 ِذخً 11 ثٍٛن 1181 اٌؼجذ ِغبوٓ:  ثغٙخ ، اٌزغّيً ِٚغزؾنشاد ٚرغبسٖ ثيغ ػٓ

 رقذيش ػٓ 25531 ثشلُ 21121410 فٝ ليذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػفيفٝ ِؾّذ ِؾّذ ٌٚيذ -  142
 اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ ثبسمٝ اٌقغيشٖ اٌقٕبػبد ِٕيمٗ 422 ِقٕغ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، ػشك ِؼذاد
 اداسح ػٓ 25480 ثشلُ 21121411 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اؽّذ سؽذٜ ؽغيٓ ؽغٓ -  143

 اٌميبِيٗ اٌيّيٓ ػٍٝ غشفٗ اٌغيضٖ ػّبساد 62 سلُ ػمبس اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، اٌشيبميٗ اٌّالػت ٚريٛيش
 رقٕيغ ػٓ 25618 ثشلُ 21121418 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؼضٚٔٝ ػٍٝ ِؾّذ ٌٚيذ -  144
 فذاْ 811 اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ 40 سلُ اٌميؼٗ ثذس ِذيٕٗ:  ثغٙخ ، P V C ٚؽجبثيه اثٛاة
 رقٕيغ ػٓ 25618 ثشلُ 21121418 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؼضٚٔٝ ػٍٝ ِؾّذ ٌٚيذ -  145
 اثشا٘يُ ػٍٝ ؽغٓ ؽغٓ ثٍّه ؽشليٗ فبلٛط د٘ؾبْ اثٛ ثغٛاس اٌقؼبيذٖ ػّبسح االٔزبط ؽبسع:  ثغٙخ ، P V C ٚؽجبثيه اثٛاة

 االثشا٘يّيٗ 144621 ثشلُ ٚليذ 2115/5/11 االفززبػ ٚربسيخ
 رقٕيغ ػٓ 25618 ثشلُ 21121418 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؼضٚٔٝ ػٍٝ ِؾّذ ٌٚيذ -  146
 اعٙضٖ رغبسٖ اٌزغبسٖ ٚٔٛع اٌؼضٚٔٝ ػٍٝ ِؾّذ ِؾّذ ثٍّه ؽميٗ وجيش اثٛ ثٕذس اٌميٓ ؽٍمٗ ػ:  ثغٙخ ، P V C ٚؽجبثيه اثٛاة

 2114/11/4ٚربسيخ 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب ٚاالعزيشاد ٚخبسعيٗ ٚداخٍيٗ يِٗؼذٔ ٚاثٛاة وٙشثبئيٗ
 االثشا٘ي 24102 ثشلُ ٚليذ

 ثمبٌٗ ػٓ 25522 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ فّٙٝ اٌشامٝ ػجذ ػّش -  140
 ٔغيت ِؾّذ ِٓ اٌنيبء ٔٛس ػ 2:  ثغٙخ ، ؽبٍِٗ رّٛيٕيٗ

 ػٓ 25501 ثشلُ 21121414 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  دسٚيؼ ِؾّذ ٘بٔٝ ِؾّذ ِؾّذ -  148
 اٌؾشٚق ِذيٕٗ ِغٍغً 3 ليؼٗ ِٛي اٌغبِؼٗ ثّؾشٚع اٌضبٔٝ ثبٌذٚس  C36 ِؾً:  ثغٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد

 رغبسح ػٓ 25523 ثشلُ 21121416 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽؼالْ ِؾّذ اٌؼظيُ ػجذ ٔجيً -  142
 اٌؼبٌٝ اٌغذ ِٕؾيٗ االعشاس ػ ِٓ ادسيظ وّبي ػ 12 سلُ ػمبس:  ثغٙخ ، ثبرؼ ٚاٌّبعزش اٌجالعزيه خبِبد
 رٛسيذ ػٓ 25616 ثشلُ 21121421 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٚٔيظ خٍيفٗ عيذ اؽّذ -  151

 اٌؾؾبد ٔغيت ػ 23:  ثغٙخ ، اٌذيىٛس ٚاػّبي اٌضعبط ٚرشويت
 ليغ ثيغ ػٓ 25642 ثشلُ 21121423 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغيبساد غيبس ٌميغ ؽغيٓ -  151
 لجبء اٌخيبة ثٓ ػّش ػ 6:  ثغٙخ ، عيبساد غيبس
 ِمبٚالد ػٓ 25664 ثشلُ 21121428 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽبِذٜ ِخيّش فبثش ثذس -  152
 اٌؾشٚق ِذيٕٗ خبِغٗ ِٕيمٗ 3 ِشثغ 2 ؽمٗ 18 ػّبسح:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ ٚرٛسيذاد ػبِٗ

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

   ؽشوبد ليٛد  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ِبٌٙب ،سأط   ٚاالٔزشٔذ ٚاٌّغالد اٌقؾف افذاس ػذا فيّب ٚاػالْ دػبيٗ  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىزٗ ػٍٝ سِنبْ ِقيفٝ ايّٓ -  1

:  ثغٙخ ، ٚاالٔزشٔذ ٚاٌّغالد اٌقؾف افذاس ػذا فيّب ٚاػالْ دػبيٗ ػٓ ، 25501 ثشلُ 21121414 فٝ ،ليذد 21111.111
 اٌضبٔٝ ثبٌذٚس ٚؽذٖ اٌخبِظ اٌزغّغ د 3/  5 ليؼٗ 3 ِٕيمٗ اٌضبٔٝ اٌؾٝ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ

 21121418 فٝ ،ليذد 11111.111   ِبٌٙب ،سأط  ىجيٗ اؽضِٗ ٚسؽٗ   ،  ؽشوخ   ٚؽشيىيٗ عؼيذ ػييٗ خٍيفٗ ِّذٚػ -  2
 اٌٛسد عٕيٕٗ االعيٛىٝ ثبعُ ػ:  ثغٙخ ، ىجيٗ اؽضِٗ ٚسؽٗ ػٓ ، 25610 ثشلُ

 ،سأط   اٌمّبِٗ رذٚيش ِٓ ػٍيٙب اٌّزؾقً إٌفبيبد أٛاع عّيغ فٝ اٌزؼبًِ  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ اهلل فزؼ ِغذٜ اٌشؽّٓ ػجذ -  3
 رذٚيش ِٓ ػٍيٙب اٌّزؾقً إٌفبيبد أٛاع عّيغ فٝ اٌزؼبًِ ػٓ ، 25423 ثشلُ 21121411 فٝ ،ليذد 111111.111   ِبٌٙب

 اٌخبِظ اٌزغّغ 4 ِٕيمٗ 1 ؽٝ 14 فيال 33 ػ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، اٌمّبِٗ
 31111.111   ِبٌٙب ،سأط   اٌؼمبسيٗ اٌّؾشٚػبد ٚاداسٖ اٌؼمبسٜ االعزضّبس  ،  ؽشوخ   ٚؽشوبؤٖ ػضّبْ ِقيفٝ ٚائً -  4

 اٌٛؽذٖ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، اٌؼمبسيٗ اٌّؾشٚػبد ٚاداسٖ اٌؼمبسٜ االعزضّبس ػٓ ، 25582 ثشلُ 21121415 فٝ ،ليذد
 اٌّذيٕٗ خذِبد ِشوض اٌشاثغ اٌميبع 21 ليؼٗ ػٍٝ اٌّمبَ  3skies palza ثّٛي ػٍٜٛ االٚي اٌذٚس 13 االداسيٗ

   ِبٌٙب ،سأط   اٌغٍٛد ٚرقذيش دثبغٗ  ،  ؽشوخ(    ٚؽشوبّ٘ب ؽبفظ فٙيُ اٌذيٓ عشاط ٚػّشٚ ِؾّذ) عشاط ِذثغٗ -  5
 اٌٛؽذٖ ثبٌشٚثيىٝ اٌغٍٛد ِذيٕٗ ثذس:  ثغٙخ ، اٌغٍٛد ٚرقذيش دثبغٗ ػٓ ، 25618 ثشلُ 21121421 فٝ ،ليذد 111111.111

F 1 ٚاْ اف 
 فٝ ،ليذد 31111.111   ِبٌٙب ،سأط   ثبٌغيبساد اٌخبفٗ ٚاالوغغٛاساد اٌغيبس ليغ عّيغ ثيغ  ،  ؽشوخ   ٚؽشوبٖ ِيش -  6

 د ػ 8 ثٍٛن اِبَ 3 ِؾً:  ثغٙخ ، ثبٌغيبساد اٌخبفٗ ٚاالوغغٛاساد اٌغيبس ليغ عّيغ ثيغ ػٓ ، 25561 ثشلُ 21121411
 اٌؾشفييٓ ِّذٚػ اؽّذ

 25648 ثشلُ 21121423 فٝ ،ليذد 21111.111   ِبٌٙب ،سأط   اٌؼِّٛيٗ اٌّمبٚالد  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ عٍيُ عيذ عٍيُ -  0
 إٌض٘ٗ رمغيُ اٌخّغيٓ ػ اٌضبٌش اٌزمغيُ 115 سلُ ثبٌؼمبس ػٍٜٛ اٌغبثغ اٌذٚس 21 سلُ اٌؾمٗ:  ثغٙخ ، اٌؼِّٛيٗ اٌّمبٚالد ػٓ ،

 اٚي اٌغالَ اٌغذيذٖ
 ٚثؼذ ٚاٌّقبؽف اٌذيٕيٗ ٚاٌىزت ٚاالٔزشٔذ ٚاٌّغالد اٌقؾف افذاس ػذا فيّب اٌيجبػٗ   ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ فزؾٝ اعالَ -  8

 ثشلُ 21121424 فٝ ،ليذد 251111.111   ِبٌٙب ،سأط  2112 ٌغٕٗ 30 سلُ إِيٗ ِٛافمٗ اٌالصِٗ اٌزشاخيـ ػٍٝ اٌؾقٛي
 اٌزشاخيـ ػٍٝ اٌؾقٛي ٚثؼذ ٚاٌّقبؽف اٌذيٕيٗ ٚاٌىزت ٚاالٔزشٔذ ٚاٌّغالد اٌقؾف افذاس ػذا فيّب اٌيجبػٗ ػٓ ، 25656
 اٌضوبٖ ِإعغٗ ػ ثغبٔت اٌزشٌٍٚٝ ػ:  ثغٙخ ، 2112 ٌغٕٗ 30 سلُ إِيٗ ِٛافمٗ اٌالصِٗ

 فٝ ،ليذد 21111.111   ِبٌٙب ،سأط   أٛاػٙب ثىبفٗ ِٚضٍغبد غزائيٗ ِٛاد رغبسح  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ اؽّذ خٍيفٗ وشَ -  2
 لجبء ِذيٕٗ اٌجذساٜٚ ػ 51:  ثغٙخ ، أٛاػٙب ثىبفٗ ِٚضٍغبد غزائيٗ ِٛاد رغبسح ػٓ ، 25551 ثشلُ 21121412

 ،سأط   ثٙب اٌخبفٗ اٌيجيؼيٗ ٚاٌّٛاد ٚاٌغَّٛ ٚؽيٛأبد ٚصاؽف ؽؾشاد ٚرٛسيذ رقذيش  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ اعبِٗ اؽّذ -  11
 ٚاٌّٛاد ٚاٌغَّٛ ٚؽيٛأبد ٚصاؽف ؽؾشاد ٚرٛسيذ رقذيش ػٓ ، 25511 ثشلُ 21121411 فٝ ،ليذد 25111.111   ِبٌٙب

 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ اٌخبِظ اٌزغّغ خبِظ ؽٝ 38 ػ 52 فيال 1 سلُ ؽمٗ:  ثغٙخ ، ثٙب اٌخبفٗ اٌيجيؼيٗ
 ػٓ ، 25611 ثشلُ 21121410 فٝ ،ليذد 11111.111   ِبٌٙب ،سأط   إٌظبفٗ خذِبد  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ ر٘ت اثٛ -  11

 صبٔٝ اٌغالَ 4 ؽمٗ 1 ِذخً 2 ثٍٛن 021 اٌقؼيذ إٌٙنٗ َ:  ثغٙخ ، إٌظبفٗ خذِبد
 اٌخبفٗ ٚاالغزيٗ اٌغزائيٗ اٌّىّالد ٚرٛصيغ رغبسح ثبػّبي اٌميبَ  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىزٗ اٌؾبفٝ ػجذ ػضد ِؾّذ -  12

 فٝ ،ليذد 11111.111   ِبٌٙب ط،سأ   اٌؼِّٛيٗ ٚاٌزٛسيذاد اٌغيش ٌذٜ ٚاٌزقٕيغ اٌقٕغ ِؾٍيٗ اٌزغّيً ِٚغزؾنشاد
 ِؾٍيٗ اٌزغّيً ِٚغزؾنشاد اٌخبفٗ ٚاالغزيٗ اٌغزائيٗ اٌّىّالد ٚرٛصيغ رغبسح ثبػّبي اٌميبَ ػٓ ، 25536 ثشلُ 21121418

 اٌغٛيظ عغش ػ اسثؼيٓ ِٓ ػيذ ِؾّذ ػ 6:  ثغٙخ ، اٌؼِّٛيٗ ٚاٌزٛسيذاد اٌغيش ٌذٜ ٚاٌزقٕيغ اٌقٕغ
 ثشلُ 21121413 فٝ ،ليذد 511111.111   ِبٌٙب ،سأط   اٌؼِّٛيٗ اٌّمبٚالد  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ ِغذٜ اؽّذ -  13

 االٚي اٌزغّغ اٌجٕفغظ 234 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، اٌؼِّٛيٗ اٌّمبٚالد ػٓ ، 25512
   ِبٌٙب ،سأط   ثبٌغٍّٗ غزائيٗ ِٛاد ٚرؼجئٗ رغبسح  ،  ؽشوخ   خبٌذ اهلل ػجذ سمب ٚؽشيىٗ فجشٜ اؽّذ ربِش -  14

 اسك ؽؼجبْ فشْ ػ:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ غزائيٗ ِٛاد ٚرؼجئٗ رغبسح ػٓ ، 25506 ثشلُ 21121414 فٝ ،ليذد 111111.111
 اٌٌٛيذ ِذسعٗ خٍف اٌغجبػٝ

 21111.111   ِبٌٙب ،سأط   اٌخؾجيٗ إٌّزغبد ٚرٛسيذ رغبسح ٚسؽٗ  ،  ؽشوخ   ؽشيىزٗ ِٕقٛسٚ اثشا٘يُ اعزيفٓ ؽشوخ -  15
 ِشعٝ ػٍٝ سؽبد ػ 4:  ثغٙخ ، اٌخؾجيٗ إٌّزغبد ٚرٛسيذ رغبسح ٚسؽٗ ػٓ ، 25532 ثشلُ 21121418 فٝ ،ليذد

   ِبٌٙب ،سأط   ٚاٌذيىٛس ٚاٌزؾييذ اٌجٕبء فٝ اٌؼبِٗ ٚاٌّمبٚالد اٌؼمبسٜ االعزضّبس  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ سمٛاْ اؽّذ -  16
 ، ٚاٌذيىٛس ٚاٌزؾييذ اٌجٕبء فٝ اٌؼبِٗ ٚاٌّمبٚالد اٌؼمبسٜ االعزضّبس ػٓ ، 25633 ثشلُ 21121422 فٝ ،ليذد 111111.111

 اٌضبِٓ اٌذٚس 4 ؽمٗ اٌخيبة ثٓ ػّش ِٕيمٗ اٌغٛيظ عغش ِٓ اٌّزفشع سٚوٝ ػ 26:  ثغٙخ
 211111.111   ِبٌٙب ،سأط   ػمبسٜ ٚاعزضّبس ػِّٛيٗ ِمبٚالد   ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ ػٍٝ اٌقذيك اٌؼضيض ػجذ يبعش -  10

 ػمبس االسمٝ اٌذٚس اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، ػمبسٜ ٚاعزضّبس ػِّٛيٗ ِمبٚالد ػٓ ، 25500 ثشلُ 21121414 فٝ ،ليذد
 اٌخبِظ اٌزغّغ اٌشاثغ اٌؾٝ 236
 فٝ ،ليذد 51111.111   ِبٌٙب ،سأط   ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػبِٗ رٛسيذاد  ،  ؽشوخ   ٚؽشوبٖ اٌؾبِٝ صوشيب -  18

 اٌزغّغ االوبديّيٗ عٕٛة 221 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػبِٗ رٛسيذاد ػٓ ، 25611 ثشلُ 21121418
 االٚي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 فٝ ،ليذد 11111.111   ِبٌٙب ،سأط   ٌٍغٛ اٌّؼيشٖ االعٙضٖ ٚربعيش ٚرؾغيً رغبسٖ  ،  ؽشوخ   ٚؽشوبٖ لٛسح اثٛ ٘بٔٝ -  12
 اٌخبِظ اٌؾٝ 31/  28 ػّبسٖ 23 ؽمٗ:  ثغٙخ ، ٌٍغٛ اٌّؼيشٖ االعٙضٖ ٚربعيش ٚرؾغيً رغبسٖ ػٓ ، 25522 ثشلُ 21121410

 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ اٌخبِظ اٌزغّغ
 فٝ ،ليذد 51111.111   ِبٌٙب ،سأط   ٚاٌزٛسيذاد ٚاٌّؾٛيبد اٌٍؾَٛ رغبسح  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ ِؾّذ ِؾّذ عيذ فالػ -  21

 خذِبد ِشوض 15 ، 14 ليؼٗ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، ٚاٌزٛسيذاد ٚاٌّؾٛيبد اٌٍؾَٛ رغبسح ػٓ ، 25428 ثشلُ 21121411
 االٚي اٌزغّغ

   ِبٌٙب ،سأط   ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ اٌؼِّٛيٗ ٚاٌزٛسيذاد اٌغب٘ضٖ اٌّالثظ رغبسٖ  ،  ؽشوخ   ٚؽشوبٖ سثٗ ػجذ فبسٚق عبِؼ -  21
 ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ اٌؼِّٛيٗ ٚاٌزٛسيذاد اٌغب٘ضٖ اٌّالثظ رغبسٖ ػٓ ، 25612 ثشلُ 21121418 فٝ ،ليذد 611111.111

 اٌؾشٚق َ ػّبساد اٌزبعؼٗ إٌّيمٗ 3 اٌّغبٚسٖ 8 ليؼٗ االسمٝ اٌذٚس 6 سلُ ػمبس اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ
 فٝ ،ليذد 12511.111   ِبٌٙب ،سأط   ٚاالػالف اٌغزائيٗ اٌّٛاد ٚرٛصيغ رغبسح  ،  ؽشوخ   ٚؽشوبٖ ػضّبْ خٍف ِؾّذ -  22

 اٌّذسعٗ ػ ٔبفيٗ ثبٌؼمبس اٌىبئٓ اٌّؾً:  ثغٙخ ، ٚاالػالف اٌغزائيٗ اٌّٛاد ٚرٛصيغ رغبسح ػٓ ، 25642 ثشلُ 21121423
 لجبء اٌغبص ػ ِٓ اٌّقشيٗ

 51111.111   ِبٌٙب ،سأط   ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ٚاٌزٛسيذاد اٌجنبئغ ٔمً خذِبد  ،  ؽشوخ   ٚؽشوبٖ ػضّبْ اؽّذ -  23
 2 ثٍٛن 1 سلُ ِؾً:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ٚاٌزٛسيذاد اٌجنبئغ ٔمً خذِبد ػٓ ، 25630 ثشلُ 21121423 فٝ ،ليذد
 إٌٙنٗ ِذيٕٗ اٌمب٘شٖ ؽشوخ 2 ِذخً

 اٌزشاخيـ ػٍٝ اٌؾقٛي ٚثؼذ االٔزشٔذ ػذا فيّب ٚاالعزّبػبد ٌالػّبي لبػبد ربعيش  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىزٙب غٕيّٝ فبيض ِٝ -  24
 21121418 فٝ ،ليذد 111111.111   ِبٌٙب ،سأط  2112/3/21 فٝ 1218 فبدس 2112 ٌٕٗغ 16 سلُ إِيٗ ِٛافمٗ اٌالصِٗ

 سلُ إِيٗ ِٛافمٗ اٌالصِٗ اٌزشاخيـ ػٍٝ اٌؾقٛي ٚثؼذ االٔزشٔذ ػذا فيّب ٚاالعزّبػبد ٌالػّبي لبػبد ربعيش ػٓ ، 25534 ثشلُ
 1 رغّغ 0 ثٕفغظ 125 فيال االسمٝ ثبٌذٚس ؽمٗ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، 2112/3/21 فٝ 1218 فبدس 2112 ٌغٕٗ 16
 فٝ ،ليذد 111111.111   ِبٌٙب ،سأط   اٌّؼّبسيٗ اٌزؾييجبد  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىزٗ سِنبْ ىشفبيٗ سؽبد ايّٓ -  25

 اٌجشوٗ رشػٗ اٌشؽّٓ ِغغذ ػ 0:  ثغٙخ ، اٌّؼّبسيٗ اٌزؾييجبد ػٓ ، 25616 ثشلُ 21121418
 15111.111   ِبٌٙب ،سأط   ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ رٛسيذاد  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ ػىبؽٗ ػٍٝ ىٗ ػٍٝ ِؾّذ -  26

 231 ق االسمٝ اٌذٚس 2 ؽمٗ ثذس:  ثغٙخ ، ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ رٛسيذاد ػٓ ، 25661 ثشلُ 21121428 فٝ ،ليذد
 اٌضبٔٝ اٌؾٝ 1 ِغبٚسح

 25562 ثشلُ 21121411 فٝ ،ليذد 12111.111   ِبٌٙب ،سأط   ثٍذٜ ِخجض  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ ِؾّٛد ِؾّذ ؽّذٜ -  20
 اٌضبٔيٗ اٌّشؽٍٗ إٌشعظ ِٕيمٗ اٌزغبسٜ اٌغٛق ثذس:  ثغٙخ ، ثٍذٜ ِخجض ػٓ ،

 ٚليغ اٌيجيٗ ٚاالعٙضٖ ِٚغزٍضِبرٙب اٌزغّيً ِٕزغبد ٚرٛصيغ رغبسٖ  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىزٙب اٌؾّيذ ػجذ ِؾّذ ففب ؽشوخ -  28
 ثبٌّشافك االسامٝ ٚرغٙيض ٚاعزقالػ اٌغزائيٗ ٚاٌّىّالد ٚاالػؾبة اٌضيٕٗ ٚٔجبربد اٌيجيٗ ٌٕجبربدٚا ٚاٌّغزٍضِبد غيبس٘ب

 اٌزغّيً ِٕزغبد ٚرٛصيغ رغبسٖ ػٓ ، 25504 ثشلُ 21121414 فٝ ،ليذد 111111.111   ِبٌٙب ،سأط   االعبعيٗ
 ٚاعزقالػ اٌغزائيٗ ٚاٌّىّالد ٚاالػؾبة اٌضيٕٗ ٚٔجبربد اٌيجيٗ ٚإٌجبربد ٚاٌّغزٍضِبد غيبس٘ب ٚليغ اٌيجيٗ ٚاالعٙضٖ ِٚغزٍضِبرٙب

 اٌزغّغ اٌضبٔٝ اٌذٚس وبًِ ِقيفٝ ِؾٛس 6 اٌيبعّيٓ 181 فيال اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ:  ثغٙخ ، االعبعيٗ ثبٌّشافك االسامٝ ٚرغٙيض
 اٌخبِظ

   ــــــــــــــــــــــ  
   أفشاد اٌزغبسٜ اٌغغً رؼذيالد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؾيت - اٌّؾٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121413 ربسيخ ٚفٝ ،   16115:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  خٍيً ِٙذٜ سفؼذ اٌذيٓ فالػ   - 1

 إٌؾبه ٌزشن ِؾٛ اِش  اٌغغً
 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121414 ربسيخ ٚفٝ ،   15323:  ثشلُ ليذٖ جكع  ،  فشد ربعش  ،  ىٗ ِقيفٝ ِؾّٛد ِقيفٝ   - 2

 اٌزغبسٖ ٌزشن ِؾٛ اِش  اٌغغً
  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121414 ربسيخ ٚفٝ ،   12123:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  لشيو اٌشؽّٓ ػجذ يبعيٓ   - 3

 اٌزغبسٖ ٌزشن ِؾٛ اِش
 رُ   21121412 ربسيخ ٚفٝ ،   23416:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌؼّبي ٚٔمً ٌٍشؽالد ِقيفٝ ِىزت   - 4

 اٌزغبسٖ ٌزشن ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121412 ربسيخ ٚفٝ ،   16021:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػٍٝ اعّبػيً ؽؼجبْ ٌٚيذ   - 5

 اٌزغبسٖ ٌزشن ِؾٛ اِش
 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121412 ربسيخ ٚفٝ ،   24243:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اهلل ػيب اؽّذ اٌذيٓ فالػ اؽّذ   - 6

 اٌزغبسٖ ٌزشن ِؾٛ اِش  اٌغغً
 اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121411 ربسيخ ٚفٝ ،   25335:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِزٌٛٝ ِؾّذ عيذ ِؾّذ   - 0

 اٌزغبسٖ ٌزشن ِؾٛ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121411 ربسيخ ٚفٝ ،   22025:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػضيض فشيذ ِيؾيً ِبيىً   - 8
 اٌزغبسٖ ٌزشن ِؾٛ اِش
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   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي سأط 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121412 ، ربسيخ ٚفي  25462 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  لجبلجغٝ ِقيفٝ ِؾّذ -  1

  عٕيٗ  1111111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121412 ، ربسيخ ٚفي  5254 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثشا٘يُ صوٝ فزؾٝ اؽشف -  2

  عٕيٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121412 ، ربسيخ ٚفي  25461 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  عٝ ثٛعيٗ اؽّذ ػبدي -  3

  عٕيٗ  1111111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121414 ، ربسيخ ٚفي  10241 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغٓ اٌؾؾبد اٌٙبدٜ ِؾّذ عؼيذ -  4

  عٕيٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121418 ، ربسيخ ٚفي  13531 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  فشط ِغٍٝ صوشيب ٔبفش -  5

  عٕيٗ  25111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121418 ، ربسيخ ٚفي  12823 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثشا٘يُ ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد -  6

  عٕيٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121412 ، ربسيخ ٚفي  16315 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  يٛٔظ اؽّذ ؽغٕٝ ِؾّٛد اؽّذ -  0

  عٕيٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121411 ، ربسيخ ٚفي  21222 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽب٘يٓ ػٍٝ ِؾّذ ػٍٝ -  8

  عٕيٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121411 ، ربسيخ ٚفي  22601 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّذ اٌؾّيذ ػجذ ِؾّذ ِؾّٛد -  2

  عٕيٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121411 ، ربسيخ ٚفي  10021 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌضساػيٗ اٌؾبفالد ٌزغبسٖ سؽذٜ -  11
  عٕيٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف، 

،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121411 ، ربسيخ ٚفي  10021 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌمبدس ػجذ سؽذٜ ِؾّذ اؽّذ -  11
  عٕيٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121411 ، ربسيخ ٚفي  4015 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغيٓ ػٍٝ وّبي يبعش -  12
  عٕيٗ  3111111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121414 ، ربسيخ ٚفي  15261 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  عبد ؽغيٓ ِؾّذ ِؾّٛد -  13
  عٕيٗ  211111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121415 ، ربسيخ ٚفي  2181 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِقيفٝ اؽّذ ِقيفٝ ايّٓ -  14
  عٕيٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121415 ، ربسيخ ٚفي  21028 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؼضة ػٍٝ اؽشف ِؾّذ -  15
  عٕيٗ  311111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121415 ، ربسيخ ٚفي  25168 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  وبًِ روٝ عبِٝ ٘بٔٝ -  16
  عٕيٗ  211111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121416 ، ربسيخ ٚفي  12420 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد ؽغيٓ ىٗ ِؾّذ -  10
  عٕيٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121416 ، ربسيخ ٚفي  10450 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  فشؽبد ؽغٓ ِؾّذ ِؾّذ -  18
  عٕيٗ  41111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121410 ، ربسيخ ٚفي  23012 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغٕيٓ ِؾّذ اؽّذ ؽغٕيٓ اؽّذ -  12
  عٕيٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121410 ، ربسيخ ٚفي  16623 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ ؽغٓ اؽّذ ِؾّذ -  21
  عٕيٗ  25111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121421 ، ربسيخ ٚفي  16123 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  رٛفيك ػضيض ػبدي دافيذ -  21
  عٕيٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121421 ، ربسيخ ٚفي  6522 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌغيذ اعّبػيً اٌغيذ خبٌذ -  22
  عٕيٗ  2111111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121422 ، ربسيخ ٚفي  24130 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  عشعظ وبًِ ِغذٜ عٛصيف -  23
  عٕيٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121422 ، ربسيخ ٚفي  25513 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  اهلل ػجذ ّ٘بَ ػٍٝ ِؾّذ -  24
  عٕيٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش

،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121423 ، ربسيخ ٚفي  25322 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  اهلل ػيب فّٙٝ صشٚد عٛسط -  25
  عٕيٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  21121424 ، ربسيخ ٚفي  25512 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربعش  يٛعف اؽّذ ٔغيت ِؾّذ اؽّذ -  26
  عٕيٗ  1111111.111، ِبٌٗ سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25480    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اؽّذ سؽذٜ ؽغيٓ ؽغٓ -  1

  اٌميبِيٗ اٌيّيٓ ػٍٝ غشفٗ اٌغيضٖ ػّبساد 62 سلُ ػمبس اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25482    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌمبدس ػجذ ؽغٓ ِؾّذ ٘يضُ -  2

  االٌٚٝ اٌزغّغ اٌضبِٕٗ اٌّغبٚسٖ 442 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25426    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ػٍٝ خيشٜ ِؾّذ ٔجيً -  3

  2 ػ 2 َ 188 ثٍٛن 3 اىٍظ ،:   اٌـزأؽيش
:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25511    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ػييٗ ػٍٝ ِؾّذ -  4
  االٚي اٌزغّغ 2 ٚؽذٖ دسٖ وّجٛٔذ 12 ثبٌؼمبس ؽمٗ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 22422    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٛك اٌجبعو ػجذ ِؾّذ يبعش -  5

 اٌخبِظ اٌزغّغ اٌضبٔيٗ إٌّيمٗ 11 ٚ 12 ق صيٕٗ ِٛي48 ِؾً ػٛك اٌجبعو ػجذ ِؾّذ يبعش/  ٌيقجؼ اٌؼٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش
  اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25425    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٕبٔٝ ؽجيت ػالَ اعبِٗ -  6
  اٌغشثيٗ إٌخً ػضثٗ اٌفشيذ 5 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25421    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ صغٍٛي ِؾّذ سؽبد عبسٖ -  0
  اٌؾمٗ ِٓ غشفٗ اٌؾشٚق ِذيٕٗ اٌشؽّٓ ػجبد ػّبساد اعىبْ 1 ِذخً 14 ػ 8 اٌؼمبس ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25422    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕٙٝ ػٛك اثشا٘يُ ِيٕب -  8
  اٌيٛيً اٌؾٛك االعيٛىٝ فبثش ػ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25422    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ؽغيٓ اٌشؤٚف ػجذ فجبػ -  2
  ثذس َ االٚي اٌؾٝ اٌضبٔيٗ اٌّغبٚسٖ 32 سلُ ػّبسح ثذس ،:   اٌـزأؽيش

 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25421    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبء  فيذٌيٗ -  11
  اٌميبِيخ إٌخيً ِٗذيٕ 2 ثبٌؼمبس 2/  1 سلُ ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25424    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ اٌؼظيُ ػجذ عٛدٖ عّيش -  11
  االسمٝ ثبٌذٚس ِؾً اٌؾشفييٓ ىبٌت اثٛ فجشٜ يٛعف ِٓ عالِٗ ػٍٝ ػ 3 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25488    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ اٌخبٌك ػجذ ِؾّذ ؽشيف -  12
  اٌيغبس ػٍٝ غشفٗ اٌميبِيٗ اٌغيضٖ ػّبساد 62 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25420    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دػجظ فشط ؽّذٜ ؽغبَ -  13
  اٌجينبء اٌؼضثٗ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25510    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالي ؽبِذ ِؾّٛد اعبِٗ -  14
  اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ اٌجٕفغظ ػّبساد 41 ِٕيمٗ 2 ؽمٗ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25516    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغيٓ ؽغٓ عيذ ؽغيٓ -  15
  ؽيىٛ فيال اِبَ اٌشؽبػ غشة ػ االسمٝ ثؼذ اٌضبٔٝ ثبٌذٚس ؽمٗ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25518    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ ِؾّذ ايٛة ػبىف -  16
  إٌّٛسٖ اٌّذيٕٗ رمغيُ اٌمّؾبٜٚ فبسٚق ػ 4 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25514    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ؽٕب سيبك ِشاد ِبيىً -  10
  إٌخً ػضثٗ اٌيٛايٍخ ػشة ػ اٌقذيك ثىش اثٛ ػ 22 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 5254    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ صوٝ فزؾٝ اؽشف -  18
  اٌؾشفييٓ 11 سلُ ِؾً  G ثٍٛن ٌيقجؼ اٌؼٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25512    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٍيُ ػجذ ػجذٖ فبثش اؽّذ -  12
  صبْ ٌغالَا 1 ػ 2 َ 2 ثٍٛن 641 اٌّؾّٛديٗ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25512    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، يٛعف اؽّذ ٔغيت ِؾّذ اؽّذ -  21
  اٌخبِغٗ اٌّغبٚسٖ االٚي اٌؾٝ 21 سلُ ػّبسٖ ثذس ،:   اٌـزأؽيش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25511    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌذيٓ عّبي اؽّذ ػٍٝ ِؾّذ -  21
  االٚي اٌزغّغ اٌجٕفغظ 8 ِٕيمٗ 121 فيال 1 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25515    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّمقٛد ػجذ ؽؼجبْ ػٛيظ اؽشف -  22
  اٌؼجٛس اٌقغيشٖ اٌقٕبػبد 3111 ثٍٛن 152 ليؼٗ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25515    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّمقٛد ػجذ ؽؼجبْ ػٛيظ اؽشف -  23
 ػذا فيّب وٙشِيىبٔيىيٗ ٚاػّبي رٛسيذاد اٌزغبسٖ ٚٔٛع اٌّيشيٗ ثٛسعؼيذ ػ ِٓ اٌؾشلبٜٚ ؽغٓ ػ 0 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

  225505 ثشلُ ٚليذ 1226/1/1 االفززبػ ٚربسيخ ِٚغبالرٗ اٌىّجيٛرش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25513    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّال اؽّذ اؽّذ ػٍٝ ِشفذ -  24

  اٌؼبؽش اٌذٚس ؽمٗ اٌّشط ِؾٛس ػ االٔذٌظ ِٕيمٗ اٌؼشٚثٗ ثشط ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121413 ربسيخ ٚفي 25516    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ِؾّذ فشؽبد ِؾّذ -  25

  اٌغٕيٗ ؽٛك اٌجيً ِؾيٗ اِبَ إٌخً ػضثٗ اٌضوبٖ ِإعغٗ ػ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121413 ربسيخ ٚفي 25513    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ػجذ ّ٘بَ ػٍٝ ِؾّذ -  26

  اٌخبِظ اٌزغّغ اٌشاثغ اٌؾٝ 1 ِذخً 123 ػّبسٖ 2 ؽمٗ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121413 ربسيخ ٚفي 25523    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٕٛدٖ عٍّْٛ فخشٜ اهلل ؽغت -  20

  اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ اٌخبِظ اٌزغّغ اٌغٕٛثٝ اٌزغؼيٓ ػ 62 االسمٝ ثبٌذٚس 3 سلُ ِىزت ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121413 ربسيخ ٚفي 25515    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صوٝ عبٌُ عيذ ىبسق -  28

  2 ؽمٗ 1 َ 22 ة اٌغّٙٛسيٗ ِغبوٓ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121413 ربسيخ ٚفي 25511    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عّيً عّيً ػٍٝ اعّبء -  22

  ٔغيت ِؾّذ ػ ِٓ اٌّيبٖ ِؾيٗ  ِٓ ِٕغٝ سفؼذ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 8624    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اهلل ػجذ اثشا٘يُ ِؾّذ -  31

  1 سلُ ِؾً اٌزغبسٜ اٌّشوض َ 111 اٌؾجبة اعىبْ اٌؼٕٛاْ ػٍٝ االخش اٌشئيغٝ اٌّشوض اٌغبء ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25521    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل عبد اٌغٛاد ػجذ اٌؼضيض ػجذ ِؾّذ -  31

  اٌمٜٛ اٌفزبػ ػجذ ػ 4 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25524    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔؼبِٗ اثٛ ِؾّذ ِؾّذ ػقبَ ِؾّذ -  32

  2 رمغيُ 3 ِذخً 21 ثٍٛن اٌٚٝ اعىٕذسيٗ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 8624    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اهلل ػجذ اثشا٘يُ ِؾّذ -  33

 1 سلُ ِؾً اٌزغبسٜ اٌّشوض َ 111 اٌؾجبة اعىبْ اٌؼٕٛاْ ػٍٝ االخش غٝاٌشئي اٌّشوض اٌغبء ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 18366    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغيذ ؽغٓ ؽؼجبْ اٌغيذ -  34

 ٚرٛسيذاد ػبِٗ ِمبٚالد ثٕؾبه 3 ؽمٗ ٔقش ِذيٕٗ ص٘شاء 45 ػّبسٖ ٔقش ِذيٕٗ ص٘شاء ثبٌؼٕٛاْ فشع افززبػ رُ ،:   اٌـزأؽيش
  ثزبسيخ  سلُ ايذاع ٚاٌزقذيش ٚاالعزيشاد اٌقؾٝ ٚاٌقشف اٌّيبٖ ٚؽجىبد ِٚؾيبد اٌيشق ٚاػّبي اسامٝ ٚرمغيُ ٚاعزقالػ

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25512    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخٌٛٝ ػٍٝ اثشا٘يُ سثيغ -  35
  اٌجبؽب وفش عٍيُ ػ اٌّشط ثٕبفيٗ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25512    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخٌٛٝ ػٍٝ اثشا٘يُ سثيغ -  36
 االفززبػ ٚربسيخ عيبساد ٚؽؾَٛ صيٛد ثيغ اٌزغبسٖ ٚٔٛع اؽّذ ِؾّٛد عؼيذ ٍِه اؽّْٛ ِشوض دٚيت ِٕيً ،:   اٌـزأؽيش
 اؽّْٛ 6603 ثشلُ ٚليذ 2115/12/14

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25525    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌُ ػٛدٖ ِؾّذ اؽّذ -  30
  ِؾً - فيش اثٛ وفش اٌغجً رشػٗ ػٛدٖ اٚالد ػ 8 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25521    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، يٛعف ِؾّذ ِؾّذ اٌؾغيٓ -  38
  االٚي اٌؾٝ 5 ِظ 56 ػّبسٖ 1 سلُ ِىزت ثذس ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 12621    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خٍيً اثشا٘يُ عؼيذ ثغّٗ -  32
  اٌؾشفييٓ اٌجخبسٜ االِبَ ػ 15 ٌيقجؼ اٌشئيغٝ اٌّمش ػٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25518    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ وبًِ وّبي اعالَ -  41
  االسمٝ اٌذٚس 2 ػ 2 َ 41 ثٍٛن اٌمذيُ اعجيىٛ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25522    لُثش ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ فّٙٝ اٌشامٝ ػجذ ػّش -  41
  ٔغيت ِؾّذ ِٓ اٌنيبء ٔٛس ػ 2 ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25510    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اٌؾّيذ ػجذ إٌجٝ ػجذ ِؾّذ -  42
  ثذس ِذيٕٗ اٌضبٌش اٌؾٝ اٌٚٝ ِغبٚسٖ 35 ق ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 25531    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌجٝ ؽغت ِؾّذ ِغذٜ صيٕت -  43
  إٌٙنٗ 1 ؽمٗ 8ثٍٛن أ اٌقؼيذ ِغبوٓ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 25532    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجؾيشٜ اٌشؽّٓ ػجذ فجشٜ ٔٙٝ -  44
  اٌخبِظ اٌزغّغ 1 إٌّيمٗ اٌشاثغ اٌؾٝ 4 ػ 4 فيال 4 ؽمٗ ِٓ غشفٗ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 25522    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌُ اٌؾّيذ ػجذ ِؾّٛد ِّذٚػ -  45
  1 ؽٝ 1 ِظ 23 ع االٚي ثبٌذٚس 11 ؽمٗ ثذس ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 25520    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثغيب رٛفيك ِؾشٚط ثبعُ -  46
 15 ؽمٗ سعيٍٗ اثٛ اٌخّغيٓ ػ ِٓ اٌذاٌٝ خيشٜ ػ 6 ،:   اٌـزأؽيش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 25531    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػفيفٝ ِؾّذ ِؾّذ ٌٚيذ -  40
  اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ ثبسمٝ اٌقغيشٖ اٌقٕبػبد ِٕيمٗ 422 ِقٕغ اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 21212    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ عشعظ عٛصيف ِيٕب -  48
 اٌّشط وؾه سؽبد ٔبفيٗ فٝ ِغبن سؽذٜ ػ 14 فٝ اٌىبئٓ اخش سئيغٝ اٌٝ اٌشئيغٝ اٌّؾً رؾٛيً ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 21212    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ عشعظ عٛصيف ِيٕب -  42
 ِخبصْ اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ 453 سلُ ليؼٗ اوزٛثش ِٓ اٌغبدط ثبٌؼٕٛاْ ٓاٌىبئ االخش اٌشئيغٝ إٌؾبه ػٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش
  ِزش 311 اٌؾجبة

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 25528    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔخٍٗ ثؾشٜ ظشيف ِيٕب -  51
  اٌغٛيظ عغش لجبء خٍيً اثشا٘يُ ػ 6 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 21212    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ عشعظ عٛصيف ِيٕب -  51
 اٌّشط وؾه سؽبد ٔبفيٗ فٝ ِغبن سؽذٜ ػ 14 فٝ اٌىبئٓ اخش سئيغٝ اٌٝ اٌشئيغٝ اٌّؾً رؾٛيً ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 21212    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ عشعظ عٛصيف ِيٕب -  52
 ِخبصْ اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ 453 سلُ ليؼٗ اوزٛثش ِٓ اٌغبدط ثبٌؼٕٛاْ اٌىبئٓ االخش اٌشئيغٝ إٌؾبه ػٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش
  ِزش 311 اٌؾجبة

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 25535    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٕذ ِؾّذ اهلل ؽّذ اؽّذ -  53
  إٌٙنٗ صبٔٝ اٌغالَ 4 ؽمٗ 3 ِذخً 0 ثٍٛن 1181 اٌؼجذ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 25538    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػفيفٝ ػٍٝ ٚفبء -  54
 ِٕيبٜٚ ؽؾبد اسك اٌّقيفٝ عبِغ اِبَ اهلل وشَ ػييٗ 8 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 25533    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دعٛلٝ عيذ ػٛاد ٚائً -  55
  اٌقؾبثٗ ِغغذ ػ 5 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 25530    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فجشٜ اعؾك ػبىف ِالن -  56
  ِىٗ رمغيُ إٌّٛسٖ اٌّذيٕٗ ػ 34 ػمبس ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 12128    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ثبعُ اؽّذ ؽٙبة -  50
 ثشلُ ليذٚ  ثزبسيخ  ثشلُ اٚدع ثه ِؾشَ لغُ  A 2 ق وبسفٛس ثغٛاس ديضيٕيب ِٛي B 106 سلُ اٌّؾً ٚ٘ٛ فشع افززبػ ،:   اٌـزأؽيش

  دائُ
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25546    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ػجذ ِؾّذ ؽغٓ اؽّذ -  58

 4 سلُ ِؾً إٌخً ػضثٗ اٌؾشيف ِقيفٝ اٌؾيخ ػ 50 ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25544    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ فجؾٝ ِقيفٝ ػّشٚ -  52

 10 ؽمٗ 1 ِذخً 12 ثٍٛن 021 سلُ ػّبسٖ اٌغذيذٖ اٌّؾّٛديٗ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25545    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ عبِٝ -  61

  اٌخبِظ اٌزغّغ اٌضبٌش اٌؾٝ ػٕبثٗ ِٛي اٌضبٔٝ ثبٌذٚس 15 ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25541    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٍيّبْ ِؾّذ ػييٗ ِقيفٝ -  61

  االًِ رمغيُ 52 ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25543    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذس ػمً ِؾّذ اعبِٗ ِشٖٚ -  62

 13 ؽمٗ صبٔٝ اٌغالَ 1 ِذخً إٌٙنٗ 2222 اىٍظ ػ 16 اٌؼمبس ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25541    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕقٛس فالػ فبسط فالػ -  63

  إٌٙنٗ 1 ِذخً 11 ثٍٛن 1181 اٌؼجذ 2 ِؾً ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25551    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌٍييف ػجذ ؽّبد وشَ -  64

  اعجيىٛ خٍف اٌؼض اثٛ رمغيُ اٌزشٌٍٚٝ ػ 6 ،:   اٌـزأؽيش
 اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25542    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ عيذ اٌذعٛلٝ اثشا٘يُ ِقيفٝ -  65
  صبٔٝ اٌغالَ 3 سلُ ِؾً إٌٙنٗ 1 ِذخً 11 ثٍٛن 1181 اٌؼجذ ِغبوٓ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف، 

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25540    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ػّش اؽّذ ؽغيٓ -  66
  اٌٛويً صيٕت اسك ٔغيت ِؾّذ ػ ِٓ اٌغبداد ػ ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 25542    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽّٓ ػجذ ؽغيٓ اٌشؽّٓ ػجذ خبٌذ -  60
  ثبٌشٚثيىٝ اٌغٍٛد ثّذيٕٗ H 2/  1 - 3 - 5 ػٕجش ثذس ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 2436    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل عبد اٌّٛعٛد ػجذ اؽّذ خبٌذ -  68
 ِبي ثشاط اٌقؾيٗ االدٚاد رغبسح ثٕؾبه فيقً اٌغالَ اٌزٛويالد عّؼيٗ أ 46 سلُ ػمبس فٝ اٌىبئٓ اخش سئيغٝ امبفٗ ،:   اٌـزأؽيش

 2112/4/18ثزبسيخ 62452 ثشلُ 2415 ثشلُ اٚدع اٌقؾيٗ ٌالدٚاد اٌغٛ٘بعٝ اٌزغبسيٗ ٚعّزٗ ط 25111 لذسٖ
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25555    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عّؼٗ ِؾّذ ِؾّذ يغشٜ فالػ -  62

  ػبِش ِٕؾيٗ ٔبفيٗ اٌغشثٝ اٌّؾيٗ ػ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25556    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّبد اٌؾّيذ ػجذ وبًِ ىبسق -  01

  اٌؾشفب اٌضوبٖ ِإعغٗ ِٓ اٌؼيذٜ اٌشؽّٓ ػجذ ػ 5 ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25553    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عّؼٗ دعٛلٝ ؽغٕٝ فبثش -  01

  االسمٝ اٌذٚس اٌغّٙٛسيٗ ِغبوٓ 3 ِذخً 85 ثٍٛن 2 سلُ ِؾً ،:   اٌـزأؽيش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25554    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، رٛفيك ػٍٝ اثشا٘يُ عيذ -  02
 1 لُ ِؾً سؽبؽٗ ػ اٌغبداد اٌجبص اعبِٗ ػ اٌشعٛي ِغغذ ػ ،:   اٌـزأؽيش

:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 سيخرب ٚفي 25558    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌُ ػبيذ ػيبد ػّش -  03
  االسمٝ ثبٌذٚس ؽمٗ ػبِش صيذ اثٛ ػ ،

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25550    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػبؽٛس اؽّذ عيذ ػقبفذ ٔبٔغٝ -  04
  االٚي اٌزغّغ 0 اٌيبعّيٓ ؽٝ 13 ق اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25552    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِقيفٝ اثشا٘يُ ِقيفٝ اثشا٘يُ -  05
  االٚي اٌزغّغ اٌؾجبة ِٕيمٗ 160 ػّبسٖ ة ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25552    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌؼيبسح ٌٍؼالفٗ اٌؾغيٓ -  06
  االٚي اٌزغّغ اٌؾجبة ِٕيمٗ 160 ػّبسٖ ة ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25564    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ديبسثىشٌٝ ػضّبْ ؽغٕٝ -  00
  اٌخيبة ثٓ ػّش رمغيُ اثشا٘يُ ِؾّذ ػ 126 ،:   اٌـزأؽيش

:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25563    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عّٛٔخ ػّش ؽغيٓ -  08
  اٌغٛيظ عغش 18 ػ اٌخيبة ثٓ ػّش رمغيُ 5 ثبٌؼمبس 3 ِؾً ،

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25552    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغيذ ػجذ عٕٛعٝ غبٌت ؽشيف -  02
  اٌخيبة ثٓ ػّش رمغيُ اٌىجيش اٌّغغذ ػ 45 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 13624    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌُ ِؾّذ عبٌُ ٌٚيذ -  81
  اٌّيشيٗ ؽّظ ػيٓ وٛثشٜ ٔبفيٗ االٔقبسٜ ػ 3 اٌٝ اٌؼٕٛاْ رغيش ،

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25565    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِىبٜٚ ِؾّذ ِؾّٛد يبعش -  81
 اٌؾشفيٓ َ اٌغبداد صيبدٖ اثٛ ػ 3 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25561    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽفٕٝ ِؾّذ اٌّغيذ ػجذ عؼذ -  82
  اٌؾشليٗ إٌخً ػضثٗ اٌّقٛسارٝ ػ ٔبفيٗ اٌٛاثٛس ػ 14 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 13321    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثؾبسح يٛٔبْ ِٛعٝ ايّٓ -  83
  اٌغشثيٗ إٌخً ػضثٗ اٌضلٍٗ عٍيُ ػ 21 ٌيقجؼ اٌشئيغٝ اٌّمش ػٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25560    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ ِؾّذ اِبَ ايّبْ -  84
  إٌبفش ػجذ عّبي ػ ِٓ ىبٌت اثٝ ثٓ ػٍٝ ػ 15 ،:   اٌـزأؽيش

 اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 21131    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘بؽُ اٌذيٓ فالػ ؽشيف ِؾّذ عبِش -  85
  اٌّميُ 2 ػ ط ِٕيمٗ 8450 سلُ ليؼٗ ٌيقجؼ اٌؼٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش ٚفف، 

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25566    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغيذ ِؾّذ ؽغٕٝ اعالَ -  86
 6 سلُ اٌؾمٗ ِٓ غشفٗ لجبء اٌغالَ ػ 0 ػمبس ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 25568    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد عالِٗ ِؾّذ ػبؽٛس -  80
  اٌغذيذٖ اٌّشط اٌّجخشٖ عالي ؽٛك ثذٜٚ فزؾٝ ػ 6 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25505    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِيخبئيً ٌٛلب ىٍؼذ ِالن -  88
  اٌؾشفييٓ عالِٗ ػٍٝ ػ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25562    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ عيذ فزؾٝ فالػ -  82
  اٌقؼيذٜ إٌّؼُ ػجذ ؽغيٓ ػ فٛدٖ اثشا٘يُ ػ 2 ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25501    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دسٚيؼ ِؾّذ ٘بٔٝ ِؾّذ ِؾّذ -  21
  اٌؾشٚق ِذيٕٗ ِغٍغً 3 ليؼٗ ِٛي اٌغبِؼٗ ثّؾشٚع اٌضبٔٝ ثبٌذٚس  C36 ِؾً ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25502    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌؼضيض ػجذ ؽغٓ ِقيفٝ -  21
  اٌضبٌش اٌؾٝ 28131 ثٍٛن 8 ػمبس اٌؼجٛس ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25508    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سامٝ اٌغيذ سعّٝ ػّشٚ اؽّذ -  22
  اٌىجيش اٌغبِغ ِبَا اٌؼّشٜ ِّذٚػ ػ 2 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 23102    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼشالٝ اؽّذ ػجذاٌفزبػ سفؼذ ػجذاٌفزبػ -  23
 ثٌٛيغزش غضي ِقٕغ اٌٝ االخش اٌشئيغٝ اٌّؾً ٔؾبه رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121414 ربسيخ ٚفي 25503    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغيذ ِٙذٜ ِؾّذ ِؾّٛد -  24
  اٌؾشفييٓ َ اٌؼّشٜ ِّذٚػ ػ 4 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121415 ربسيخ ٚفي 25468    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّالن ػجذ ثميش ِب٘ش ساِض -  25
 اٚدع االسمٝ اٌذٚس اٌغذيذٖ ٍ٘يٛثٌٛيظ ِذيٕٗ رمغيُ ػّبساد اٌضبٔٝ اٌؾٝ 21 ِغّٛػٗ 11 ليؼٗ ثبٌؼٕٛاْ فشع امبفٗ ،:   اٌـزأؽيش

  420102دائُ ثشلُ  2112/4/10ثزبسيخ 6528 ثشلُ
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121415 ربسيخ ٚفي 25581    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثىش ؽّضٖ ٔفبدٜ ِؾّذ -  26

  اٌخقٛؿ ِذخً ػٍٝ ِؾّذ ػ 2 ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121415 ربسيخ ٚفي 25581    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ اٌؾٍيُ ػجذ ِؾّذ -  20

 2 اٌغالَ إٌٙنٗ َ 1 ؽمٗ 1 َ 2 ة 1511 اٌؼجذ ِغبوٓ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121415 ربسيخ ٚفي 10411    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سٚفبئيً عيذ اٌغيذ ػجذ سِٚبٔٝ -  28

  اٌؾشفب وفش اٌضوبٖ اٌّإعغٗ ػ ِٓ اٌؾٍٛأٝ ؽغيٓ ػ 3 ٌيقجؼ اٌؼٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121415 ربسيخ ٚفي 21120    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذساْ اٌغالَ ػجذ ِٕٙذ ؽبصَ -  22
  ٔقش َ االسمٝ ثبٌذٚس ؽمٗ 6 إٌّيمٗ اٌشيؾبٔٝ اِيٓ ػ 8 ٌيقجؼ اٌؼٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121415 ربسيخ ٚفي 25502    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ صٔبرٝ ػٍٝ عٍيّبْ -  111
  اٌذيٓ فالػ ػ 2 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121415 ربسيخ ٚفي 25502    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ صٔبرٝ ػٍٝ عٍيّبْ -  111
  اٌٛاعيٝ ِشوض ػضّبْ صٔبرٝ ػٍٝ ثٍّه اٌّقٍٛة صاٚيٗ ،:   اٌـزأؽيش

 اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121416 ربسيخ ٚفي 25584    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ديٛاْ اٌؾّيذ ػجذ فبثش ىبسق ِؾّذ -  112
  اٌغٛيظ عغش اٌخيبة ثٓ ػّش رمغيُ اٌقفب ػ ِٓ 135 ػمبس ،:   اٌـزأؽيش ٚفف، 

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121416 ربسيخ ٚفي 25582    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشِؾزٝ ساغت ِؾّذ اؽّذ -  113
  اٌمذيُ اعجيىٛ 1 ػ 2 َ 16 ثٍٛن ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121416 ربسيخ ٚفي 25521    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌيفٝ ػييٗ ػبىف اِيش -  114
  اٚي اٌغالَ اٌقذيك ثىش اثٛ ػ 11 ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121416 ربسيخ ٚفي 25521    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌمبعُ اثٛ خٍيفٗ اثشا٘يُ ِؾّذ -  115
 2 اعىٕذسيٗ 2 رغبسٜ عٛق 32 ػٍٜٛ ِؾً ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121416 ربسيخ ٚفي 25588    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبْ ِؾّٛد عّبي اثزغبَ -  116

  اٌؾشٚق ِذيٕٗ اٌؾشٚق ثبٔٛساِب ِٛي االسمٝ اٌذٚس 21 سلُ ِؾً ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121416 ربسيخ ٚفي 25523    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؼالْ ِؾّذ اٌؼظيُ ػجذ ٔجيً -  110

  اٌؼبٌٝ اٌغذ ِٕؾيٗ االعشاس ػ ِٓ ادسيظ وّبي ػ 12 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121416 ربسيخ ٚفي 25585    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثخيذ عٍيُ صوٝ عيذ -  118

  21 ػ 1 َ 0 ثٍٛن اٌغذيذ عجيىٛ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121416 ربسيخ ٚفي 25525    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌؾبفٝ ػجذ فجؾٝ ِؾّذ -  112

 2 سلُ ِؾً إٌبفش ػجذ عّبي ػ ِٓ اٌمشػ ػ 465 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121416 ربسيخ ٚفي 25524    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّذ ِّذٚػ ٌٚيذ -  111

  فيش اثٛ اٌضوبٖ ِإعغٗ ِٓ عىشاْ سمٛاْ 5 ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121416 ربسيخ ٚفي 25586    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عشعظ ؽٛلٝ عشعظ يبعش -  111

 اٌزٛؽيذ َ اٌغالَ ػجذ اٌذيٓ ػض ػ ِٓ اهلل ػجذ اٌغيذ ػ 8 ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121416 ربسيخ ٚفي 25580    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، وبًِ ِؾّذ ػٍٝ ِؾّذ يبعش ِؾّذ -  112

  اٌغذيذٖ اٌشٚمٗ اٌغبداد ػ ِٓ اهلل ػجذ اٌذسديشٜ ػ 4 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121416 ربسيخ ٚفي 25324    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دعٛلٝ اٌغيذ اؽّذ عؼيذ اؽّذ -  113

  اٌؾشفييٓ اٌضساػٝ االفالػ رمغيُ ػٍٜٛ 2 سلُ ِؾً اٌغّىشٜ ػٍٝ عّيش ػ ٌيقجؼ اٌؼٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 25614    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لالدح ٚ٘جٗ لالدٖ ٔضيٗ -  114

  سعيٍٗ اثٛ اسك 10 ػ ِٓ إٌّؾبٜٚ ػ االسمٝ ثبٌذٚس ِؾً ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 23420    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽجؾٝ ثذسٚط فبيض ػّبد -  115

  اٌخيبة ثٓ ػّش رمغيُ اثشا٘يُ اؽّذ ػ 81 ٌيقجؼ اٌشئيغٝ اٌّمش ػٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 25528    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٕٝ ػجذ عٍيُ ؽغٓ ِؾّذ -  116

  اٌٙذٜ َ اٌٙبدٜ ػجذ اؽّذ ػ 8 ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 25615    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سعالْ اِغذ/  د فيذٌيٗ -  110

  اٌّشٚس ِؾيٗ اِبَ 1 ِذخً 1 ثٍٛن أ إٌيً ِغبوٓ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 25611    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ عّؼٗ سثيغ ٔبفش -  118

  اٌؾشفييٓ فجشٜ يٛعف ِٓ عالِٗ ػٍٝ ػ 81 ثبٌؼمبس 3 سلُ ِؾً ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 13516    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ثذيش ِقيفٝ يغشٜ -  112

  سلُ ايذاع ٚإٌمً عيبساد ربعيش ثٕؾبه إٌض٘ٗ ؽيشارْٛ رؼبٚٔيبد االسمٝ اٌذٚس 2 ؽمٗ إٌقش ػ 11 فشع امبفٗ ،:   اٌـزأؽيش
  ثزبسيخ
:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 25613    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فٛدٖ ػٍٝ فٛدٖ ٘جٗ -  121

  ربْٚ ِيذ ِٛي االٚي ثبٌذٚس F8 ِؾً اٌخبِظ ثبٌزغّغ ِغزضّشيٓ ِٕيمٗ 42 ق اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 25526    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غٛػ اثٛ ِؾّذ اؽّذ ٌٚيذ ىبسق -  121

 6 ػ 2 ثٍٛن اٌقؼيذ اِزذاد ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 2440    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٙبدٜ ػجذ اٌغٕٝ ػجذ اٌٛسدأٝ خبٌذ -  122

  االٚي اٌؾٝ االٌٚٝ اٌّغبٚسٖ 01 سلُ ػّبسح 8 سلُ ِؾً ثذس ِذيٕٗ ٌيقجؼ اٌشئيغٝ اٌّشوض اٌؼٕٛاْ رقؾيؼ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 25614    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سيؾٗ اٌؾبفؼٝ اثشا٘يُ ِغذٜ ٘بٌٗ -  123

  االسمٝ اٌذٚس 2 سلُ ؽمٗ اٌؾشٚق ِذيٕٗ َ 135 ؽجبة اعىبْ 162 ػمبس اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 25615    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ػٍٝ عؼيذ اؽّذ -  124

  ىٕيبٜٚ اثشا٘يُ ػ 61 ،:   اٌـزأؽيش
:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ؼذيًر رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 25612    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍزٛسيذاد اٌٍّيغٝ -  125

  اٌغٛؿ اهلل عبد اؽّذ ػ 5 ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 25618    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼضٚٔٝ ػٍٝ ِؾّذ ٌٚيذ -  126
 االفززبػ ٚربسيخ اثشا٘يُ ػٍٝ ؽغٓ ؽغٓ ثٍّه ؽشليٗ فبلٛط د٘ؾبْ اثٛ ثغٛاس اٌقؼبيذٖ ػّبسح االٔزبط ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش
  االثشا٘يّيٗ 144621 ثشلُ ٚليذ 2115/5/11
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 25618    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼضٚٔٝ ػٍٝ ِؾّذ ٌٚيذ -  120

 ِؼذٔيٗ ٚاثٛاة وٙشثبئيٗ اعٙضٖ رغبسٖ اٌزغبسٖ ٚٔٛع اٌؼضٚٔٝ ػٍٝ ِؾّذ ِؾّذ ثٍّه ؽميٗ وجيش اثٛ ثٕذس اٌميٓ ؽٍمٗ ػ ،:   اٌـزأؽيش
 24102 ثشلُ ٚليذ 2114/11/4ٚربسيخ 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب ٚاالعزيشاد ٚخبسعيٗ ٚداخٍيٗ

 االثشا٘ي
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 25618    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼضٚٔٝ ػٍٝ ِؾّذ ٌٚيذ -  128

  فذاْ 811 اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ 40 سلُ اٌميؼٗ ثذس ِذيٕٗ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 25613    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍيٛح اٌٛ٘بة ػجذ اؽّذ ِؾّذ -  122

 اٌذٚس اٌؾشٚق اٌؾجبة اعىبْ اٌفيٛرؾش ِٛي اٌّذيٕٗ خذِبد ِشوض 4 سلُ ليؼٗ E8 سلُ اٌّؾً اٌغيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

  اٌغفٍٝ االسمٝ
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 2323    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ ِشعٝ ِؾّذ مؾٝ -  131

  صبٌش رغّغ فٕبػيٗ ِٕيمٗ 480 ليؼٗ ٌيقجؼ اٌؼٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 2323    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ ِشعٝ ِؾّذ مؾٝ -  131

  االخش اٌشئيغٝ اٌغبء ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 25611    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ِؾّذ ػيب ِؾّذ اؽّذ -  132

  ػبِش اثشا٘يُ ِٓ ِزفشع اٌغىشٜ ػ 0 ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 25622    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼذٜٚ ِؾّذ ؽغٕٝ عيٙبْ -  133

  اٌض٘شاء ِٛي اٌخبِظ اٌزغّغ 1 ؽٝ اٌفيالد ِٕيمٗ S 6 ػٍٝ 4 ق 2 ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 25623    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغيٓ عّؼٗ ؽغيٓ ػّشٚ -  134

  االسمٝ ثبٌذٚس ؽمٗ اٌزؼٍيّٝ اٌؼغبي ِشوض ثغٛاس ػقبَ إٌّٙذط ػ ِٓ اٌزٛاة ػجذ ؽغٓ ػ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 25621    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجؾشاٜٚ غشيت ػضد ٘يبَ -  135

  االٚي اٌزغّغ اٌضبٌضٗ اٌّغبٚسٖ ة 8 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 16123    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، رٛفيك ػضيض ػبدي دافيذ -  136

  اٌغذيذ ػ ِٓ اٌؼجذ ػ 0 ٌيقجؼ اٌؼٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 25616    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚٔيظ خٍيفٗ عيذ اؽّذ -  130

 اٌؾؾبد ٔغيت ػ 23 ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 25621    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌؾٍيُ ػجذ ثذس ايّبْ -  138

  إٌبفش ػجذ عّبي ػ ِٓ اٌغٕٝ ػجذ فزؾٝ 4 ػمبس ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 11546    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌجبلٝ ػجذ عؼذ اؽّذ -  132

  دائُ ثشلُ  ثزبسيخ  ثشلُ اٚدع اٌؼجٛس ِذيٕٗ اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ الٔذ عشيٓ ِغّغ 112 ٚؽذح ثبٌؼٕٛاْ فشع امبفٗ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 23481    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼمبسٜ ٌالعزضّبس اٌضيٕٝ -  141

  اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ اٌخبِظ اٌزغّغ 2 ليبع 238 ليؼٗ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 23481    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼمبسٜ ٌالعزضّبس اٌضيٕٝ -  141

  ٚثزبسيخ  سلُ ايذاع ػمبسٜ اعزضّبس ثٕؾبه اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ اٌخبِظ اٌزغّغ َ ليبع 238 ثبٌؼٕٛاْ فشع امبفٗ رُ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 25610    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صوٝ عّبي سثيغ عّبي -  142

  اعىٕذسيٗ ػ 1 ِؾً 1 ػ 3 َ 28ثٍٛن اٌغّٙٛسيٗ ِغبوٓ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 25612    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼّبي ٚٔمً ٌٍشؽالد سٚٚد ػّشٚ -  143

  االسمٝ اٌذٚس 6 ػّبسح اٌجالعزيه ِقٕغ ثغٛاس اٌؼض اثٛ رمغيُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25622    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ؽغت عيذ سءٚف -  144

  إٌٙنٗ 6 ػ 2 َ 2 ثٍٛن 561 اٌؼجذ ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25634    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ ِؾّذ ِقيفٝ اؽشف -  145

  إٌٙنٗ َ 1211 اعيىٛ ِغبوٓ 1 َ 12 ثٍٛن ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 12053    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثميش ػجيذ ٔبدس وّيً -  146

  اٌغذيذٖ إٌض٘ٗ 1314 ِشثغ ٌٍييشاْ ِقش 3/  2 ٌيقجؼ اٌشئيغٝ اٌّمش ػٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25624    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغيٓ اؽّذ ؽغيٓ ِؾّذ -  140

  اٌٌٛيذ ثٓ خبٌذ ػ 10 ،:   اٌـزأؽيش
:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25631    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبِٝ ِؾّٛد عٙب -  148

  اٌخبِظ اٌزغّغ ِشؽجب ِٛي 214 ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25631    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾؾبد اؽّذ ىبسق ِؾّذ -  142

  االٚي اٌزغّغ 11 ِغّٛػٗ 11 ػمبس 2 ِؾً اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25628    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ؽغيٓ ػٍٝ ِغذٜ -  151

  11 ػ 2 َ 26 ثٍٛن 221 اٌّؾّٛديٗ ،:   اٌـزأؽيش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25204    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغيٓ اٌشؽّٓ ػجذ ػشيبْ ٔبفش -  151
  اٌّبعٛسح ؽٛك ػبؽٛس ػّشٚ رمغيُ ػؾشٖ ػ 8 ٌيقجؼ اٌؼٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25635    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽّٓ ػجذ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّٛد -  152

  َ 3 ػ 1 َ 15 ثٍٛن إٌيً ِغبوٓ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 12581    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ فذيك ػيذ ػجذاٌقجٛس -  153

  اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ثبٌشؽبة اٌزغبسٜ اٌغٛق 1 ِؾً ػٕٛاْ ػٍٝ االخش اٌشئيغٝ اٌّشوض اٌغبء ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25625    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ِؾّذ فالػ عبِؼ -  154

  فزؾٝ ِؾّذ ػ اٚي رغّغ 2 فيال ػبئٍٝ اعىبْ ؽمٗ ِٓ غشفٗ اٌؼجٛس ،:   اٌـزأؽيش
 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25625    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ايغيجذ يٛٔيزيذ -  155

  فزؾٝ ِؾّذ ػ اٚي رغّغ 2 فيال ػبئٍٝ اعىبْ ؽمٗ ِٓ غشفٗ اٌؼجٛس
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25632    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٝ ػجذ ِؾّذ ؽّذٜ ِؾّذ -  156

 5 سلُ اٌؼّذٖ ؽٛك اٌجزشٚي ػ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25620    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚىالئٙب اٌّؼبدْ ٌزؾغيً ػغيت -  150

 إٌض٘ٗ اٌّقبٔغ ػ ثشوبد ػ 40 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121422 ربسيخ ٚفي 25626    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغب٘ذ اؽّذ عيذ اٌغيذ ايّٓ -  158

  اٌضوبٖ ِإعغٗ ػ ِٓ ؽّذ اٌشائذ ػ 3 ،:   اٌـزأؽيش
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 12183    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دسٚيؼ فبٌؼ عيذ سفبػٝ -  152

 ِبٌٗ ٚساط ِٛثيٍيب ِؼشك ٚٔؾبىٗ 32 ق 51 ة ػجيذ ِىشَ ػ 36 ٔقش ِذيٕٗ ثبٌؼٕٛاْ اخش سئيغٝ ِؾً افززبػ رُ ،:   اٌـزأؽيش
   ٚثزبسيخ  سلُ ايذاع 11111

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 12555    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشثيٕٝ ِؾّٛد ِؾّذ اؽّذ عبِٝ -  161
  ثذس ِذيٕٗ ة اٌؾشفيٓ فٕبػيٗ ِٕيمٗ 116 ليؼٗ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 12555    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشثيٕٝ ِؾّٛد ِؾّذ اؽّذ عبِٝ -  161

 ٚربسيخ اٌِٛيزبي ٚرقٕيغ وشيزبي ٚرقٕغ ِؼبدْ رؾىيً اٌزغبسٖ ٚٔٛع فذاْ 251 فٕبػيٗ ِٕيمٗ 113 ق ثذس َ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 12555 ثشلُ ٚليذ 2113/11/1 االفززبػ

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 يخربس ٚفي 25641    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ػجذ ػٍٝ اٌّيٍت ػجذ ػٍٝ -  162
  اٌغذيذ اٌؾبسع 11 ػمبس 5 ؽمٗ 1 ِذخً إٌيً ِغبوٓ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 25632    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجبط اٌغيذ اؽّذ اثشا٘يُ -  163

  اٚي اٌزغّغ 2 اٌجٕفغظ خذِبد ِشوض 2 سلُ رغبسٜ ِٛي 2 ِؾً ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 25640    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌٙبدٜ ػجذ ِٙذٜ اؽّذ -  164

  اٌؾجبة اٌيبعّيٓ عٕزش 68 ِؾً اٌؼجٛس ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 25638    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٕب ِمبس ػضيض فجؾٝ -  165

  اٌغذيذٖ اٌّشط اٌقؼبيذٖ ػ 2 ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 25643    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجيذ ػضّبْ ِؾّذ ِقيفٝ اعالَ -  166

  1 ػ 1 َ 16 ثٍٛن ط اٌقؼيذٜ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 25642    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغيبساد غيبس ٌميغ ؽغيٓ -  160

  لجبء اٌخيبة ثٓ ػّش ػ 6 ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 25636    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خبٌذ ِؾّٛد ادسيظ ِؾّذ اعالَ -  168

 3 سلُ ِؾً االٚي اٌؾٝ اٌضبٔيٗ اٌّغبٚسٖ 33 ثذس ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 25645    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صٔبرٝ اٌشؽيُ ػجذ ِؾّذ ففيٗ -  162

  إِؾزت رمغيُ 12 ثٍٛن 14 ثبٌميؼٗ ِؾً ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 25644    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌشاصق ػجذ فبثش ِٛعٝ -  101

  اٌضبٌش اٌذٚس 5 سلُ ؽمٗ لجبء اٌخيبة ثٓ ػّش ػ اِزذاد 12 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 25641    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌشؽّٓ ػجذ فالػ ٌّيبء -  101

 اٌٛعٙٗ يّيٓ اٌضبٔٝ ثبٌذٚس ؽمٗ اٌخبِظ اٌزغّغ 11 اٌجٕفغؼ ؽٝ 158 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 25646    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾفٕبٜٚ ايٗ/  د فيذٌيٗ -  102

  اٌغجبػٝ اسك ؽؾبرٗ ٚفٛصٜ اٌؼشثٝ فبثش ػ 0 ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121423 ربسيخ ٚفي 12555    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشثيٕٝ ِؾّٛد ِؾّذ اؽّذ عبِٝ -  103

 لذسٖ ِبي ثشاط ٚاغييزٙب ثالعزيه ػجٛاد رقٕيغ ٔؾبه ثذس ِذيٕٗ ة اٌؾشفيٓ 116 ق ثبٌؼٕٛاْ فشع افززبػ رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
  دائُ ثشلُ ثزبسيخ  ثشلُ اٚدع ط 11111

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121424 ربسيخ ٚفي 25651    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕقٛس اٌشؽّٓ ػجذ ديبة اؽّذ -  104
  االٚي ثبٌذٚس 1 ؽمٗ 2 ِذخً 151 ثٍٛن اٌغذيذ اٌؼجذ ِغبوٓ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121424 ربسيخ ٚفي 25652    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػييٗ اثشا٘يُ ِؾّذ اهلل ػجذ -  105

 اٌشاثغ اٌؾٝ اٌخبِظ اٌزغّغ 112 ػمبس 5 ِؾً ،:   اٌـزأؽيش
:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121424 ربسيخ ٚفي 25652    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌضػيُ ٚفالفً فٛي -  106

 اٌشاثغ اٌؾٝ اٌخبِظ اٌزغّغ 112 ػمبس 5 ِؾً ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121424 ربسيخ ٚفي 25653    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ اؽّذ رٛفيك ٝػٍ -  100
  سعيٍٗ اثٛ وٛثشٜ اِبَ اٌضوبٖ ِإعغٗ ػ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121424 ربسيخ ٚفي 13516    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ثذيش ِقيفٝ يغشٜ -  108
  اٌغالَ - اٌغٛيظ عغش اٌزغبسييٓ رمغيُ 62 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121424 ربسيخ ٚفي 25651    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ػجذ اهلل ػجذ ؽغٓ ؽّذٜ -  102
  االٌٚٝ اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ 15 ثذس ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121424 ربسيخ ٚفي 25654    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٙذٜ اٌشؽّٓ ػجذ اوشاِٝ -  181
  اٌشؽبػ اٌؾشوبد ػ 4 ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 25664    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبِذٜ ِخيّش فبثش ثذس -  181
  اٌؾشٚق ِذيٕٗ خبِغٗ ِٕيمٗ 3 ِشثغ 2 ؽمٗ 18 ػّبسح ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 25666    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشط عيذ ِؾّٛد ثذسٜ -  182
  اٌضبٌش اٌزغّغ اٚي ِٕيمٗ 1 ِؾً 4 ِؾٍيٗ 2 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 25662    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ -  183
 34 ؽمٗ 36 ػّبسٖ اٌنجبه ِغبوٓ ،:   اٌـزأؽيش

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 25650    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ ؽّبد ِؾّٛد وٍيت -  184
  اٌؾشٚق ِذيٕٗ االؽّش اٌجؾش ِغبوٓ االٚي اٌؾٝ 1 ِشثغ 165 ػمبس 4 ثبٌذٚس ؽمٗ ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 25661    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ىٛعْٛ ٘بؽُ ؽغٓ ٘ؾبَ ِؾّذ -  185
  ثذس ِذيٕٗ اٌٛسثيىٝ ؽشق فذاْ 811 اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ 56 ٚؽذٖ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 25663    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّٛدٖ اٌؼضيض ػجذ ِؾّذ إٌبفش ػجذ -  186

 5 سلُ إٌبفش ػجذ عّبي اخش اٌفيال دسيبْ ػ 8 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف، 
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 25652    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِقيفٝ اٌذيٓ ثٙٝ عّبي اؽّذ -  180

  111 فيال اٌضبٔيٗ اٌّغبٚسٖ اٌزبعغ اٌؾٝ اٌؾشٚق ِذيٕٗ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 25665    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌفٌٛٝ ِؾّذ فبسٚق ِؾّذ ٔٛس -  188

 5 ؽمٗ 2 ِذخً 011 اٌؼجذ ِغبوٓ 261 ثٍٛن ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 25658    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؽفٕٝ اٌغالَ ػجذ ِقيفٝ -  182

  االٚي اٌزغّغ 0 اٌّغبٚسٖ 414 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121431 ربسيخ ٚفي 23280    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صوٝ ِؾّٛد فٛصٜ عٙبَ -  121

 ( 6 َ - 8ق - 01ة) ٔقش ِذيٕٗ اٌؼشائظ ػّبسح اٌّمشيفٝ ِؾّذ ػ 8 ٌيقجؼ اٌؼٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121431 ربسيخ ٚفي 25668    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اِيٓ فٛصاْ ِّذٚػ اِيش -  121

  اٌضوبٖ ِإعغٗ ػ 1 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121431 ربسيخ ٚفي 25660    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍيبْ عّؼٗ فبٌؼ ِٕبي -  122

  االسمٝ ثبٌذٚس ِؾً ثذس ؽذيمٗ خٍف اٌؼؾشيٓ ػ ِٓ ِزفشع 14 ػّبسٖ ػ 138 ،:   اٌـزأؽيش
   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌؾبه  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 22422   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٛك اٌجبعو ػجذ ِؾّذ يبعش -  1

 ِغّذٖ اعّبن ثيغ إٌؾبه رؼذيً:  اٌزأؽيش
 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 24203   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فّٙٝ ِقيفٝ ِشعٝ ايّٓ -  2

 اٌغيبؽيٗ دْٚ اٌّيبػُ اداسٖ ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽيش
 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 16106   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾشلٝ فىشٜ ؽجيت ِذؽذ -  3

 ٚاوٍيشن ٚعٍذيٗ خؾجيٗ ِٕزغبد رؾغيً ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً:  اٌزأؽيش
:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 5254   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ صوٝ فزؾٝ اؽشف -  4

 اٌغيبساد غيبس ٚليغ اٌغيبساد رغذيذ ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً
 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 15421   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٍجٝ ِؾّذ ؽغٓ ِؾّٛد ِقيفٝ -  5

 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب ٚاٌزقذيش ٚاالعزيشاد ِٚغّذاد غزائيٗ ِٛاد رٛسيذ ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً:  اٌزأؽيش
6 
،  إٌؾبه رؼذيً ر21121413ُ ربسيخ ٚفي 21425   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٕؼ اؽّذ اٌؾّيذ ػجذ اٌفزبػ ػجذ ِؾّذ -  6

 اٌغيبس ٚليغ اٌخبِبد ٚرٛسيذ اٌجالعزيىيٗ داالعيّجب ٚرقٕيغ اٌنٛئيٗ ٚاٌّبعؾبد اٌيبثؼبد ٚفيبٔٗ رٛسيذ:  اٌزأؽيش ٚفف
 االثؼبد صالصيٗ اٌنٛئيٗ ٚاٌّبعؾبد ٚاٌيبثؼبد اٌّخزٍفٗ ٌٍّبويٕبد اٌالصِٗ

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 22342   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ػيب ؽبِذ ػفيفٝ اٌغيذ -  0
 صساػيٗ ِٚؾبفيً اسامٝ اعزقالػ ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 13332   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذيٓ ٔقش ِؾّذ اهلل ػجذ ايّبْ -  8
 ٚفيبٔٗ ٚثيغ اٌزغبسيٗ ٚاٌزٛويالد 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب ٚاٌزقذيش االعزيشاد ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽيش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 فٝ ٚرٛسيذاد ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ اٌؼِّٛيٗ ٚاٌزٛسيذاد اٌيجيٗ ٚاٌّشاوض ٚاٌّؼبًِ ٌٍّغزؾفيبد ىجيٗ ِٚغزٍضِبد ىجيٗ اعٙضٖ
 ٚاٌفبوٙٗ اٌخنبس ِغبي

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25211   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػغىش ػٍٝ فزؾٝ ػٍٝ ِؾّذ -  2
 ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ػِّٛيٗ ٚرٛسيذاد ِمبٚالد ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 13012   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٍجٝ اثشا٘يُ اٌفنيً ػجذ ٔبفش -  11
 ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ ٚرٛسيذاد ػِّٛيٗ ِمبٚالد ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 15630   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػٍٝ اثشا٘يُ ػٍٝ ػّشٚ -  11
 ِىزجبد ٚاداسح ِىزجيٗ ٚاداٚد ِغزٍضِبد رٛسيذ ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 22601   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌؾّيذ ػجذ ِؾّذ ِؾّٛد -  12
 اٌّٛيزبي ٚرشويت رٛسيذ ٚسؽٗ ٌيقجؼ إٌؾبه ًرؼذي:  اٌزأؽيش

:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25482   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، يٛعف ػيبد فشط ايٙبة -  13
 اٌىزشٚعزبريه د٘بْ ثٛسدٖ رغبسح ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً

،  إٌؾبه رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 10021   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌضساػيٗ اٌؾبفالد ٌزغبسٖ سؽذٜ -  14
 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب ٚاٌزقذيش االعزيشاد ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 10021   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌمبدس ػجذ سؽذٜ ِؾّذ اؽّذ -  15
 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب ٚاٌزقذيش االعزيشاد ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 24023   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػييٗ اؽّذ ؽغيٓ ػّشٚ -  16
 ٚدٚاعٓ ٌؾَٛ ٚفشَ ٚرمييغ ثيغ ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121415ُ ربسيخ ٚفي 22505   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ خٍف خٍف ؽؼجبْ -  10
 ىجبلٝ ِخجض ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 23420   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽجؾٝ ثذسٚط فبيض ػّبد -  18
 الّؾٗ رغبسح ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 18612   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دعٛلٝ ػييٗ اعّبػيً ِؾّذ -  12
 عيبساد فالرش رقٕيغ ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽيش

 ٚفف ، إٌؾبه رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 2323   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ ِشعٝ ِؾّذ مؾٝ -  21
 غبىغٗ اػّبق ىٍّجبد ٚرغّيغ رقٕيغ ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 24621   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فٕذيظ ػضّبْ اؽّذ ِؾّذ -  21
 اٌّضثٛؽٗ اٌيبصعٗ اٌٍؾَٛ عّيغ ثيغ ٌيىْٛ إٌؾبه رؼذيً:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 12581   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ فذيك ػيذ ػجذاٌقجٛس -  22
 ِؾّٛي اوغغٛاساد ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً:  اٌزأؽيش

:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25513   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ػجذ ّ٘بَ ػٍٝ ِؾّذ -  23
 ثٗ اٌّقشػ ؽذٚد فٝ اٌؼِّٛيٗ اٌزٛسيذاد ٔؾبه امبفٗ

:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 13412   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ؽغٓ عيذ اؽّذ -  24
 اٌغٍؼيٗ اٌّغّٛػبد ثٕٛد ثىبفٗ ٚاالعزيشاد اٌّغزؼٍّٗ ٚاٌّٛاريش اٌغيبساد غيبس ليغ ٚرغبسٖ اعزيشاد ٔؾبه امبفٗ

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 13412   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٕ٘ذٜ ِؾّٛد ؽغٓ عيذ اؽّذ -  25
 اٌغٍؼيٗ اٌّغّٛػبد ثٕٛد ثىبفٗ ٚاالعزيشاد اٌّغزؼٍّٗ ٚاٌّٛاريش اٌغيبساد غيبس ليغ ٚرغبسٖ اعزيشاد ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 25514   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌغبس اؽّذ ِؾّذ ِؾّذ -  26
 اٌّىبرت ِّٚٙبد ِغزٍضِبد رٛسيذ ٌزقجؼ إٌؾبه رؼذيً:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121424ُ ربسيخ ٚفي 2436   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل عبد اٌّٛعٛد ػجذ اؽّذ خبٌذ -  20
 االعزيشاد ٔؾبه اٌغبء:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121424ُ ربسيخ ٚفي 22664   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فبٜٚ ِؾّذ ِؾّٛد ػبدي -  28
 عيبساد ٚفٕبديك عيبساد رغٙيض ٚسؽٗ ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121424ُ ربسيخ ٚفي 22341   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغيغٝ ِؾّذ اٌغٕٝ ػجذ ِذؽذ -  22
 أٛاػٙب ثىبفٗ اٌّؾشٚثبد ٌزمذيُ وبفيٗ ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً:  اٌزأؽيش

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121424ُ ربسيخ ٚفي 21028   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌيٛيً ِؾّذ ِؾّذ اٌغيذ -  31
 ىشٚد ؽؾٓ ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽيش

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؾشوخ ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25422   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕٙٝ ػٛك اثشا٘يُ ِيٕب -  1

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 25532   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجؾيشٜ اٌشؽّٓ ػجذ فجشٜ ٔٙٝ -  2

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25543   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذس ػمً ِؾّذ اعبِٗ ِشٖٚ -  3
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25565   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِىبٜٚ ِؾّذ ِؾّٛد يبعش -  4
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121416ُ ربسيخ ٚفي 25525   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌؾبفٝ ػجذ فجؾٝ ِؾّذ -  5
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25613   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍيٛح اٌٛ٘بة ػجذ اؽّذ ِؾّذ -  6
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25625   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ِؾّذ فالػ عبِؼ -  0
 خبؿ: اٌزأؽيش

: اٌزأؽيش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25625   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ايغيجذ يٛٔيزيذ -  8
 خبؿ

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 25650   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ ؽّبد ِؾّٛد وٍيت -  2
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25420   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دػجظ فشط ؽّذٜ ؽغبَ -  11
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 25522   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌُ اٌؾّيذ ػجذ ِؾّٛد ِّذٚػ -  11
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25551   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌٍييف ػجذ ؽّبد وشَ -  12
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25560   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ ِؾّذ اِبَ ايّبْ -  13
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25618   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼضٚٔٝ ػٍٝ ِؾّذ ٌٚيذ -  14
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25628   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ؽغيٓ ػٍٝ ِغذٜ -  15
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 25643   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجيذ ػضّبْ ِؾّذ ِقيفٝ اعالَ -  16
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 25661   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ىٛعْٛ ٘بؽُ ؽغٓ ٘ؾبَ ِؾّذ -  10
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25422   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ؽغيٓ اٌشؤٚف ػجذ فجبػ -  18
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25535   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٕذ ِؾّذ اهلل ؽّذ اؽّذ -  12
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25542   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ عيذ اٌذعٛلٝ اثشا٘يُ ِقيفٝ -  21
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف،  اٌؾشوخ

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25540   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ػّش اؽّذ ؽغيٓ -  21
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121416ُ ربسيخ ٚفي 25521   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌمبعُ اثٛ خٍيفٗ اثشا٘يُ ِؾّذ -  22
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 25526   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غٛػ اثٛ ِؾّذ اؽّذ ٌٚيذ ىبسق -  23
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25622   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ؽغت عيذ سءٚف -  24
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25634   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ ِؾّذ ِقيفٝ اؽشف -  25
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 25641   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌشؽّٓ ػجذ فالػ ٌّيبء -  26
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 25646   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾفٕبٜٚ ايٗ/  د فيذٌيٗ -  20
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25421   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ صغٍٛي ِؾّذ سؽبد عبسٖ -  28
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25512   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخٌٛٝ ػٍٝ اثشا٘يُ سثيغ -  22
 خبؿ: اٌزأؽيش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25545   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ عبِٝ -  31
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25554   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، رٛفيك ػٍٝ اثشا٘يُ عيذ -  31
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121416ُ ربسيخ ٚفي 25585   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثخيذ عٍيُ صوٝ عيذ -  32
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 25615   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سعالْ اِغذ/  د فيذٌيٗ -  33
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121421ُ ربسيخ ٚفي 25621   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجؾشاٜٚ غشيت ػضد ٘يبَ -  34
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121424ُ ربسيخ ٚفي 25651   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ػجذ اهلل ػجذ ؽغٓ ؽّذٜ -  35
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121431ُ ربسيخ ٚفي 25668   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اِيٓ فٛصاْ ِّذٚػ اِيش -  36
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121431ُ ربسيخ ٚفي 25660   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍيبْ عّؼٗ فبٌؼ ِٕبي -  30
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25514   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ؽٕب سيبك ِشاد ِبيىً -  38
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 25520   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثغيب رٛفيك ِؾشٚط ثبعُ -  32
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121416ُ ربسيخ ٚفي 25523   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؼالْ ِؾّذ اٌؼظيُ ػجذ ٔجيً -  41
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121421ُ ربسيخ ٚفي 25616   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚٔيظ خٍيفٗ عيذ اؽّذ -  41
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25631   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾؾبد اؽّذ ىبسق ِؾّذ -  42
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 25642   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغيبساد غيبس ٌميغ ؽغيٓ -  43
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121424ُ ربسيخ ٚفي 25653   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ اؽّذ رٛفيك ػٍٝ -  44
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25510   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالي ؽبِذ ِؾّٛد اعبِٗ -  45
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25538   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػفيفٝ ػٍٝ ٚفبء -  46
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25541   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕقٛس فالػ فبسط فالػ -  40
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 25613   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فٛدٖ ػٍٝ فٛدٖ ٘جٗ -  48
 خبؿ: اٌزأؽيش

: اٌزأؽيش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25612   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍزٛسيذاد اٌٍّيغٝ -  42
 خبؿ

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25635   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽّٓ ػجذ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّٛد -  51
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 25638   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٕب ِمبس ػضيض فجؾٝ -  51
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٔٛع رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 25663   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّٛدٖ اٌؼضيض ػجذ ِؾّذ إٌبفش ػجذ -  52
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف،  اٌؾشوخ

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25488   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ اٌخبٌك ػجذ ِؾّذ ؽشيف -  53
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25516   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغيٓ ؽغٓ عيذ ؽغيٓ -  54
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25518   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ ِؾّذ ايٛة ػبىف -  55
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25524   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔؼبِٗ اثٛ ِؾّذ ِؾّذ ػقبَ ِؾّذ -  56
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25553   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عّؼٗ دعٛلٝ ؽغٕٝ فبثش -  50
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25501   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دسٚيؼ ِؾّذ ٘بٔٝ ِؾّذ ِؾّذ -  58
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25502   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌؼضيض ػجذ ؽغٓ ِقيفٝ -  52
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121416ُ ربسيخ ٚفي 25588   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبْ ِؾّٛد عّبي اثزغبَ -  61
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121421ُ ربسيخ ٚفي 25621   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌؾٍيُ ػجذ ثذس ايّبْ -  61
 خبؿ: اٌزأؽيش

: اٌزأؽيش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25631   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبِٝ ِؾّٛد عٙب -  62
 خبؿ

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 25636   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خبٌذ ِؾّٛد ادسيظ ِؾّذ اعالَ -  63
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25512   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٍيُ ػجذ ػجذٖ فبثش اؽّذ -  64
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25521   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل عبد اٌغٛاد ػجذ اٌؼضيض ػجذ ِؾّذ -  65
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف، 

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121413ُ ربسيخ ٚفي 25523   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٕٛدٖ عٍّْٛ فخشٜ اهلل ؽغت -  66
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25555   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عّؼٗ ِؾّذ ِؾّذ يغشٜ فالػ -  60
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25556   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّبد اٌؾّيذ ػجذ وبًِ ىبسق -  68
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25505   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِيخبئيً ٌٛلب ىٍؼذ ِالن -  62
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25562   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ عيذ فزؾٝ فالػ -  01
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121421ُ ربسيخ ٚفي 25610   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صوٝ عّبي سثيغ عّبي -  01
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121421ُ ربسيخ ٚفي 25612   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼّبي ٚٔمً ٌٍشؽالد سٚٚد ػّشٚ -  02
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121424ُ ربسيخ ٚفي 25651   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕقٛس اٌشؽّٓ ػجذ ديبة اؽّذ -  03
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121424ُ ربسيخ ٚفي 25652   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػييٗ اثشا٘يُ ِؾّذ اهلل ػجذ -  04
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121424ُ ربسيخ ٚفي 25652   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌضػيُ ٚفالفً فٛي -  05
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 25652   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِقيفٝ اٌذيٓ ثٙٝ عّبي اؽّذ -  06
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 21212   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ عشعظ عٛصيف ِيٕب -  00
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

: اٌزأؽيش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25421   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبء  فيذٌيٗ -  08
 خبؿ

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25424   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا٘يُ اٌؼظيُ ػجذ عٛدٖ عّيش -  02
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 21212   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ عشعظ عٛصيف ِيٕب -  81
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 25528   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔخٍٗ ثؾشٜ ظشيف ِيٕب -  81
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121415ُ ربسيخ ٚفي 25502   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ صٔبرٝ ػٍٝ عٍيّبْ -  82
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٔٛع رؼذيً ر21121416ُ ربسيخ ٚفي 25584   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ديٛاْ اٌؾّيذ ػجذ فبثش ىبسق ِؾّذ -  83
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف،  اٌؾشوخ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121416ُ ربسيخ ٚفي 25582   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشِؾزٝ ساغت ِؾّذ اؽّذ -  84
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121416ُ ربسيخ ٚفي 25521   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌيفٝ ػييٗ ػبىف اِيش -  85
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121421ُ ربسيخ ٚفي 23481   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼمبسٜ ٌالعزضّبس اٌضيٕٝ -  86
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 25644   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌشاصق ػجذ فبثش ِٛعٝ -  80
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25518   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ وبًِ وّبي اعالَ -  88
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25522   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ فّٙٝ اٌشامٝ ػجذ ػّش -  82
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25510   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اٌؾّيذ ػجذ إٌجٝ ػجذ ِؾّذ -  21
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25550   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػبؽٛس اؽّذ عيذ ػقبفذ ٔبٔغٝ -  21
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

: اٌزأؽيش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25563   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عّٛٔخ ػّش ؽغيٓ -  22
 خبؿ

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25552   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغيذ ػجذ عٕٛعٝ غبٌت ؽشيف -  23
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121421ُ ربسيخ ٚفي 25623   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغيٓ عّؼٗ ؽغيٓ ػّشٚ -  24
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 25641   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ػجذ ػٍٝ اٌّيٍت ػجذ ػٍٝ -  25
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121424ُ ربسيخ ٚفي 25654   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٙذٜ اٌشؽّٓ ػجذ اوشاِٝ -  26
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25426   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ػٍٝ خيشٜ ِؾّذ ٔجيً -  20
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25511   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ػييٗ ػٍٝ ِؾّذ -  28
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25546   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ػجذ ِؾّذ ؽغٓ اؽّذ -  22
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121415ُ ربسيخ ٚفي 25581   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثىش ؽّضٖ ٔفبدٜ ِؾّذ -  111
 خبؿ: اٌزأؽيش

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121416ُ ربسيخ ٚفي 25524   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّذ ِّذٚػ ٌٚيذ -  111
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25620   ثشلُ ليذٖ عجك  ، دفش ربعش ، ٚىالئٙب اٌّؼبدْ ٌزؾغيً ػغيت -  112
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121413ُ ربسيخ ٚفي 25515   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صوٝ عبٌُ عيذ ىبسق -  113

 خبؿ: اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121413ُ ربسيخ ٚفي 25511   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عّيً عّيً ػٍٝ اعّبء -  114

 خبؿ: اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 25531   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػفيفٝ ِؾّذ ِؾّذ ٌٚيذ -  115

 خبؿ: اٌزأؽيش
 ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25542   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽّٓ ػجذ ؽغيٓ اٌشؽّٓ ػجذ خبٌذ -  116

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف،  اٌؾشوخ
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25566   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغيذ ِؾّذ ؽغٕٝ اعالَ -  110

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25568   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد عالِٗ ِؾّذ ػبؽٛس -  118

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25614   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سيؾٗ اٌؾبفؼٝ اثشا٘يُ ِغذٜ ٘بٌٗ -  112

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف، 
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25615   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ػٍٝ عؼيذ اؽّذ -  111

 خبؿ: اٌزأؽيش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25624   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغيٓ اؽّذ ؽغيٓ ِؾّذ -  111
 خبؿ: اٌزأؽيش

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 25645   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صٔبرٝ اٌشؽيُ ػجذ ِؾّذ ففيٗ -  112
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 25665   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌفٌٛٝ ِؾّذ فبسٚق ِؾّذ ٔٛس -  113

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 25658   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؽفٕٝ اٌغالَ ػجذ ِقيفٝ -  114

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25480   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اؽّذ سؽذٜ ؽغيٓ ؽغٓ -  115

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25482   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌمبدس ػجذ ؽغٓ ِؾّذ ٘يضُ -  116

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25515   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّمقٛد ػجذ ؽؼجبْ ػٛيظ اؽشف -  110

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف، 
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121413ُ ربسيخ ٚفي 25516   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ِؾّذ فشؽبد ِؾّذ -  118

 خبؿ: اٌزأؽيش
 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25552   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِقيفٝ اثشا٘يُ ِقيفٝ اثشا٘يُ -  112

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف، 
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25552   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌؼيبسح ٌٍؼالفٗ اٌؾغيٓ -  121

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121416ُ ربسيخ ٚفي 25586   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عشعظ ؽٛلٝ عشعظ يبعش -  121

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121416ُ ربسيخ ٚفي 25580   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، وبًِ ِؾّذ ػٍٝ ِؾّذ يبعش ِؾّذ -  122

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف، 
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 25614   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لالدح ٚ٘جٗ لالدٖ ٔضيٗ -  123

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25626   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغب٘ذ اؽّذ عيذ اٌغيذ ايّٓ -  124

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25425   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٕبٔٝ ؽجيت ػالَ اعبِٗ -  125

 خبؿ: اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25525   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌُ ػٛدٖ ِؾّذ اؽّذ -  126

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25530   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فجشٜ اعؾك ػبىف ِالن -  120

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  خاٌؾشو ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25544   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ فجؾٝ ِقيفٝ ػّشٚ -  128

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25558   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌُ ػبيذ ػيبد ػّش -  122

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121415ُ ربسيخ ٚفي 25581   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ اٌؾٍيُ ػجذ ِؾّذ -  131

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 25611   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ عّؼٗ سثيغ ٔبفش -  131

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 25640   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌٙبدٜ ػجذ ِٙذٜ اؽّذ -  132

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 25666   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشط عيذ ِؾّٛد ثذسٜ -  133

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25512   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، يٛعف اؽّذ ٔغيت ِؾّذ اؽّذ -  134

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25511   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌذيٓ عّبي اؽّذ ػٍٝ ِؾّذ -  135

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف، 
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121413ُ ربسيخ ٚفي 25513   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ػجذ ّ٘بَ ػٍٝ ِؾّذ -  136

 خبؿ: اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25533   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دعٛلٝ عيذ ػٛاد ٚائً -  130

 خبؿ: اٌزأؽيش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25541   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٍيّبْ ِؾّذ ػييٗ ِقيفٝ -  138
 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25561   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽفٕٝ ِؾّذ اٌّغيذ ػجذ عؼذ -  132

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25508   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سامٝ اٌغيذ سعّٝ ػّشٚ اؽّذ -  141

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 25528   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٕٝ ػجذ عٍيُ ؽغٓ ِؾّذ -  141

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 25632   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٝ ػجذ ِؾّذ ؽّذٜ ِؾّذ -  142

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 25632   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجبط اٌغيذ اؽّذ اثشا٘يُ -  143

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 25662   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ -  144

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 25513   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّال اؽّذ اؽّذ ػٍٝ ِشفذ -  145

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25521   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، يٛعف ِؾّذ ِؾّذ اٌؾغيٓ -  146

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 25531   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌجٝ ؽغت ِؾّذ ِغذٜ صيٕت -  140

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 25564   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ديبسثىشٌٝ ػضّبْ ؽغٕٝ -  148

 خبؿ: اٌزأؽيش
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121414ُ ربسيخ ٚفي 25503   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغيذ ِٙذٜ ِؾّذ ِؾّٛد -  142

 خبؿ: اٌزأؽيش
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25611   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ِؾّذ ػيب ِؾّذ اؽّذ -  151

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121421ُ ربسيخ ٚفي 25622   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼذٜٚ ِؾّذ ؽغٕٝ عيٙبْ -  151

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف
 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ ٚفي 12555   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشثيٕٝ ِؾّٛد ِؾّذ اؽّذ عبِٝ -  152

 خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف، 
 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 25664   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبِذٜ ِخيّش فبثش ثذس -  153

 خبؿ: اٌزأؽيش
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 21212   ثشلُ ليذٖ عجك  ، ربعش ، ؽؾبرٗ عشعظ عٛصيف ِيٕب -  1

 افشاد: اٌزأؽيش
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌغّخ االعُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚليغ اٌغيبساد ٌزغذيذ اٌجٕٙغٝ ِإعغٗ: اٌٝ 5254 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121412ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  1

   اٌغيبس
   إٌٙذعيٗ ٌٍخذِبد اٌغذيش: اٌٝ 25316 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121412ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  2
   دٚرٝ أذ ٚافٝ: اٌٝ 13061 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121413ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  3
 ٚاٌزٛسيذاد ٌٍّمبٚالد اٌقفٖٛ ِإعغٗ: اٌٝ 24248 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121414ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  4

   اٌؼمبسٜ ٚاالعزضّبس
 ٚاٌزٛسيذاد ٌٍّمبٚالد اٌشثٖٛ ِإعغٗ: اٌٝ 24242 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121414ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  5

   اٌؼمبسٜ ٚاالعزضّبس
   اٌؼشثٝ: اٌٝ 22342 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121414ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  6
   اٌؼِّٛيٗ ٚاٌزٛسيذاد ٌٍّمبٚالد اٌجشاػٗ: اٌٝ 25211 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121418ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  0
   اٌجزشٌٚيٗ ٌٍخذِبد ايغيجذ اط عٝ ارؼ: اٌٝ 25126 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121411ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  8
 ٚايغبس ٌٍٕمً اوغجشيظ ِإعغٗ: اٌٝ 13516 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121410ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  2

   اٌغيش ٌؾغبة اٌغيبساد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 meubles ٌالصبس الفبييذ: اٌٝ 21512 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121418ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  11
lafayette   

   إٌٙذعيٗ ٌٍزقّيّبد لشىجٗ: اٌٝ 24221 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121422ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  11
   فْٛ دسيُ: اٌٝ 12581 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121422ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  12
   اٌّىبرت ٌّّٙبد رىٌٕٛٛعٝ ِٛدسْ: اٌٝ 25514 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121423ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  13
   ٌالعزيشاد اٌّقشيٗ اٌّإعغٗ: اٌٝ 13412 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121423ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  14
   ٌٍّمبٚالد االؽّذ: اٌٝ 21001 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121423ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  15
   خّيظ اٌغٕٝ ػجذ ِؾّذ اؽّذ: اٌٝ 21001 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121423ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  16
   U E G عٝ اٜ يٛ: اٌٝ 25512 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121424ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  10
   ٌٍشؽالد اٌقفٖٛ: اٌٝ 25524 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121424ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  18
   ٌٍغيبساد عّبسد: اٌٝ 22664 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر21121424ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  12
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 ربسيخ ٚفٝ ،   12183:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىزٙب اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ - يبؽب - اٌقيٕيٗ اٌّقشيٗ   - 1

 اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌّمش ٌٕمً ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121411
 رُ   21121411 ربسيخ ٚفٝ ،   12183:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىٙب اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ   - 2

 اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌّمش ٌٕمً ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
 رُ   21121412 ربسيخ ٚفٝ ،   10188:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ عالِٗ اٌؾٍيُ ػجذ اثشا٘يُ اٌؾٍيُ ػجذ   - 3

 اٌفشع الٌغبء ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
 ،   14451:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،(   ٚؽشيىٗ اعّبػيً اؽّذ ِؾّذ يؾيٝ)  اٌؼمبسٜ ٌالعزضّبس اعّبػيً ؽشوخ   - 4

 اٌؾشوخ ٌفغخ ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121414 ربسيخ ٚفٝ
 ،   14451:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،(   ٚؽشيىٗ اعّبػيً اؽّذ ِؾّذ يؾيٝ)  اٌؼمبسٜ ٌالعزضّبس اعّبػيً ؽشوخ   - 5

 اٌغغً يّؾٝ ٚثزٌه ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ؽشيه وً ٚاعزالَ اٌؾشوخ فغخ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121414 ربسيخ ٚفٝ
 اٌزغبسٜ

   13131:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،(   ٚؽشوبٖ االؽمش إٌّؼُ ػجذ ِؾّذ ِٕٙذط) االػالف المبفبد ِقش ؽشوخ   - 6
 اٌفشع الٌغبء ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121410 ربسيخ ٚفٝ ،
   21121410 ربسيخ ٚفٝ ،   5233:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ِغبّ٘خ ؽشوخ ،  َ َ ػ اٌزّٛيٍٝ ٌٍزبعيش ٌيضس وبثيزبي فٛد ِقش   - 0
 اٌفشع الٌغبء ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ
 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121411 ربسيخ ٚفٝ ،   14388:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىٗ ِقيفٝ فزؾٝ اعالَ   - 8

 اٌزغبسٜ اٌغغً ِٓ اٌميذ يّؾٝ ٚثزٌه ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ؽشيه وً ٚاعزالَ اٌؾشوخ فغخ رُ  اٌغغً
 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121411 ربسيخ ٚفٝ ،   14388:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىٗ ِقيفٝ فزؾٝ اعالَ   - 2

 اٌؾشوخ ٌفغخ ِؾٛ اِش  ًاٌغغ
 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121411 ربسيخ ٚفٝ ،   21612:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ِؾّٛد اؽشف ِؾّٛد   - 11

 ليذ يّؾٝ ٚثزٌه ع َ ط خبسط اٚ داخً فشٚع ٌٙب ٌيظ اٌؾشوخ ِغزؾمبرٗ وبفٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٔٙبئيب اٌؾشوخ فغخ رُ  اٌغغً
 اٌزغبسٜ اٌغغً ِٓ اٌؾشوخ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121411 ربسيخ ٚفٝ ،   21612:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ِؾّٛد اؽشف ِؾّٛد   - 11
 ٔٙبئيب ٚرقفيزٙب اٌؾشوخ ٌفغخ ِؾٛ اِش  اٌغغً

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121414 ربسيخ ٚفٝ ،   12016:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ثذساْ ؽغٓ اٌجبعو ػجذ   - 12
 اٌؾشوخ ٌفغخ ِؾٛ ااِش
  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121414 ربسيخ ٚفٝ ،   12016:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ثذساْ ؽغٓ اٌجبعو ػجذ   - 13
 اٌغغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ ِؾٛ يزُ ٚثزٌه ؽمٛلٗ وبفٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ اٌؾشوخ فغخ رُ

 رُ   21121415 ربسيخ ٚفٝ ،   14216:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىٙب ؽّبد اٌىشيُ ػجذ ؽيّبء   - 14
 اٌؾشوخ ٌفغخ ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
 رُ   21121415 ربسيخ ٚفٝ ،   14216:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىٙب ؽّبد اٌىشيُ ػجذ ؽيّبء   - 15

 اٌزغبسٜ اٌغغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ ِؾٛ يزُ ٚثزٌه ؽمٛلٗ وبفٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ اٌؾشوخ فغخ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
 رُ   21121415 ربسيخ ٚفٝ ،   24462:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىٗ سمٛاْ ػٍٝ ػقبَ ػٍٝ   - 16

 اٌفشع الٌغبء ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
 رُ   21121415 ربسيخ ٚفٝ ،   24462:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  اٌقؾيخ االدٚاد ٌزغبسح ٚٚرشره   - 10

 اٌفشع الٌغبء ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121421 ربسيخ ٚفٝ ،   1308:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوبٖ اِيٓ سامٝ سعبئٝ   - 18

 اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌّمش ٌٕمً ِؾٛ اِش  اٌغغً
 ربسيخ ٚفٝ ،   1308:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوبٖ اِيٓ سامٝ سعبئٝ/  ِٕٙذط - ٌٍيجبػٗ ؽيجشد عٛد   - 12

 اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌّمش ٌٕمً ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121421
 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121421 ربسيخ ٚفٝ ،   1308:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوبٖ ؽؾبرٗ سفؼذ يٛعف   - 21

 اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌّمش ٌٕمً ِؾٛ اِش  اٌغغً
 رُ   21121421 ربسيخ ٚفٝ ،   1308:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ؽؾبرٗ سفؼذ يٛعف ٚ اِيٓ سامٝ سعبئٝ   - 21

 اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌّمش ٌٕمً ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121421 ربسيخ ٚفٝ ،   1308:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ اِيٓ سامٝ سعبئٝ   - 22

 اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌّمش ٌٕمً ِؾٛ اِش  اٌغغً
 ربسيخ ٚفٝ ،   1308:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ اِيٓ سامٝ سعبئٝ/  ِٕٙذط - ٌٍيجبػٗ ؽيجشد عٛد   - 23

 اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌّمش ٌٕمً ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121421
 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121421 ربسيخ ٚفٝ ،   1308:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ؽؾبرٗ سفؼذ يٛعف   - 24

 اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌّمش ٌٕمً ِؾٛ اِش  اٌغغً
 رُ   21121421 ربسيخ ٚفٝ ،   1308:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ؽؾبرٗ سفؼذ يٛعف ٚ اِيٓ سامٝ سعبئٝ   - 25

 اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌّمش ٌٕمً ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
 رُ   21121421 ربسيخ ٚفٝ ،   13181:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ اؽّذ ِؾّذ ِؾّذٜ اؽّذ   - 26

 اٌزغبسٜ اٌغغً يّؾٝ ٚثزٌه ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ؽشيه وً ٚاعزالَ اٌؾشوخ فغخ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
 رُ   21121421 ربسيخ ٚفٝ ،   13181:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ اؽّذ ِؾّذ ِؾّذٜ اؽّذ   - 20

 اٌؾشوخ ٌفغخ ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121422 ربسيخ ٚفٝ ،   21021:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ػضد ػّبد   - 28
 اٌؾشوخ ٌّؾٛ ِؾٛ اِش
 رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121422 ربسيخ ٚفٝ ،   21021:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ػضد ػّبد   - 22

 اٌزغبسٜ اٌغغً ِٓ يّؾٝ ٚثزٌه ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ؽشيه وً ٚاعزالَ اٌؾشوخ فغخ
 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121428 ربسيخ ٚفٝ ،   1613:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ اٌؾّيذ ػجذ أٛس رشوٝ   - 31

 اٌؾشوخ ٌفغخ ِؾٛ اِش  اٌغغً
 رُ   21121428 ربسيخ ٚفٝ ،   1613:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ػّشاْ اٌؾّيذ ػجذ أٛس رشوٝ ؽشوٗ   - 31

 اٌؾشوخ ٌفغخ ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
 رُ   21121428 ربسيخ ٚفٝ ،   1613:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ػّشاْ ؾّيذاٌ ػجذ أٛس رشوٝ ؽشوخ   - 32

 اٌؾشوخ ٌفغخ ِؾٛ اِش  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121428 ربسيخ ٚفٝ ،   1613:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىخ اٌؾّبِقٝ عّيش   - 33
 اٌؾشوخ ٌفغخ ِؾٛ اِش
 ؽيت/ِؾٛ رُ   21121428 ربسيخ ٚفٝ ،   1613:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ اٌؾّيذ ػجذ أٛس رشوٝ   - 34

 اٚ داخً فشٚع ٌٙب ٌيظ ٚاٌؾشوخ اٌزغبسٜ اٌغغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه ؽمٛلٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ اٌؾشوخ فغخ رُ  اٌغغً
 اٌؼشثيٗ ِقش عّٙٛسيٗ خبسط

 رُ   21121428 ربسيخ ٚفٝ ،   1613:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ػّشاْ اٌؾّيذ ػجذ أٛس رشوٝ ؽشوٗ   - 35
 فشٚع ٌٙب ٌيظ ٚاٌؾشوخ اٌزغبسٜ اٌغغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه ؽمٛلٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ اٌؾشوخ فغخ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
 اٌؼشثيٗ ِقش عّٙٛسيٗ خبسط اٚ داخً
 رُ   21121428 ربسيخ ٚفٝ ،   1613:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ػّشاْ اٌؾّيذ ػجذ أٛس رشوٝ ؽشوخ   - 36

 فشٚع ٌٙب ٌيظ ٚاٌؾشوخ اٌزغبسٜ اٌغغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه ؽمٛلٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ اٌؾشوخ فغخ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ
 اٌؼشثيٗ ِقش عّٙٛسيٗ خبسط اٚ داخً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   21121428 ربسيخ ٚفٝ ،   1613:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىخ اٌؾّبِقٝ عّيش   - 30
 خبسط اٚ داخً فشٚع ٌٙب ٌيظ ٚاٌؾشوخ اٌزغبسٜ اٌغغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه ؽمٛلٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ اٌؾشوخ فغخ رُ

 اٌؼشثيٗ ِقش عّٙٛسيٗ
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي سأط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 8230، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغييخ رٛفيخ اٌؼِّٛيٗ ٚاٌزٛسيذاد اٌزغبسيٗ ٚاٌزٛويالد ٚاٌزقذيش ٌالعزيشاد ٚؽشوبٖ ىٍؼذ خبٌذ -  1

  عٕيٗ  311111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121412،   ربسيخ ٚفي
 سأط رؼذيً رُ 21121412،   ربسيخ ٚفي 8230، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغييخ رٛفيخ ٚؽشيىزُٙ ؽغيٓ ِقيفٝ اثٕبء ؽشوٗ -  2

  عٕيٗ  311111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121414،   ربسيخ ٚفي 11828، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشوزٗ ؽغيٓ ؽغٓ اؽّذ -  3

  عٕيٗ  41111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 رُ 21121414،   ربسيخ ٚفي 11828، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشيىزٗ ؽغيٓ ؽغٓ اؽّذ-اٌخبفٗ اٌشؤيٗ ِذسعٗ -  4

  عٕيٗ  41111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً
 سأط رؼذيً رُ 21121414،   ربسيخ ٚفي 11828، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشيىٙب اهلل ػجذ ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ/ د -  5

  عٕيٗ  41111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي
   ربسيخ ٚفي 23132، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ِؾّذ اِبَ ِٚؾّذ اٌمبدس ػجذ اٌؼضيض ػجذ عبِٝ ِؾّٛد -  6
  عٕيٗ  1111111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121412،
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121411،   ربسيخ ٚفي 23421، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشيىيٗ ٌٛٔذٜ عشعظ عّبي -  0

  عٕيٗ  111111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121416،   ربسيخ ٚفي 4210، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشيىٗ ٔقش ِؾّذ ٔٛس ِؾّذ -  8

  عٕيٗ  2511111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121416،   ربسيخ ٚفي 4210، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغييخ رٛفيخ ٚؽشيىٗ ٔقش ِؾّذ ٔٛس ِؾّذ -  2

  عٕيٗ  2511111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121410،   ربسيخ ٚفي 12233، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشيىبٖ اٌؼيٓ ٔٛس ػالء -  11

  عٕيٗ  211111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121410،   ربسيخ ٚفي 10281، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغييخ رٛفيخ سعت اي -  11

  عٕيٗ  1151111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً
 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121410،   ربسيخ ٚفي 10281، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغييخ رٛفيخ ٚؽشوبٖ سعت اؽّذ -  12

  عٕيٗ  1151111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121418،   ربسيخ ٚفي 21462، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغييخ رٛفيخ ٚؽشوبٖ ؽٕفٝ فزؾٝ اؽّذ -  13

  عٕيٗ  511111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121418،   ربسيخ ٚفي 10664، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبٖ ِؾّذ اٌؼبي ػجذ ٌٚيذ -  14

  عٕيٗ  511111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121421،   ربسيخ ٚفي 1308، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبٖ اِيٓ سامٝ سعبئٝ -  15

  عٕيٗ  5111111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
   ربسيخ ٚفي 1308، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبٖ اِيٓ سامٝ سعبئٝ/  ِٕٙذط - ٌٍيجبػٗ ؽيجشد عٛد -  16

  عٕيٗ  5111111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121421،
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121421،   ربسيخ ٚفي 1308، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبٖ ؽؾبرٗ سفؼذ يٛعف -  10

  عٕيٗ  5111111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 رؼذيً رُ 21121421،   ربسيخ ٚفي 1308، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ؽؾبرٗ سفؼذ يٛعف ٚ اِيٓ سامٝ سعبئٝ -  18

  عٕيٗ  5111111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121421،   ربسيخ ٚفي 1308، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغييخ رٛفيخ ٚؽشوبٖ اِيٓ سامٝ سعبئٝ -  12

  عٕيٗ  5111111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
   ربسيخ ٚفي 1308، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغييخ رٛفيخ ٚؽشوبٖ اِيٓ سامٝ سعبئٝ/  ِٕٙذط - ٌٍيجبػٗ ؽيجشد عٛد -  21

  عٕيٗ  5111111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121421،
،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ 21121421،   ربسيخ ٚفي 1308، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغييخ رٛفيخ ٚؽشوبٖ ؽؾبرٗ سفؼذ يٛعف -  21

  عٕيٗ  5111111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف
 رؼذيً رُ 21121421،   ربسيخ ٚفي 1308، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغييخ رٛفيخ ؽؾبرٗ سفؼذ يٛعف ٚ اِيٓ سامٝ سعبئٝ -  22

  عٕيٗ  5111111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط
 سأط رؼذيً رُ 21121428،   ربسيخ ٚفي 15341، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغييخ رٛفيخ ٚؽشيىٙب ػٍٝ عؼذ ؽٕفٝ عٙيش -  23

  عٕيٗ  1211111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي
 سأط رؼذيً رُ 21121428،   ربسيخ ٚفي 15341، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  ثغييخ رٛفيخ ٚؽشوبئٙب ػٍٝ عؼذ ؽٕفٝ عٙيش -  24

  عٕيٗ  1211111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 سأط رؼذيً رُ 21121428،   ربسيخ ٚفي 15341، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشيىٙب ػٍٝ عؼذ ؽٕفٝ عٙيش -  25
  عٕيٗ  1211111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي
 سأط رؼذيً رُ 21121428،   ربسيخ ٚفي 15341، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبئٙب ػٍٝ عؼذ ؽٕفٝ عٙيش -  26

  عٕيٗ  1211111.111، ِبٌٙب سأط ٌيقجؼ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 11242    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ اٌشؽيُ ػجذ وّبي بسم -  1

 اٌّذخً اٌغيبساد ٚخذِٗ ٌزّٛيٓ ِقش اٚثً ٌيجيب ؽشوخ ثّؾيٗ اٌّمبَ اٌزغبسٜ اٌّجٕٝ ثبٌؼٕٛاْ اٌفشع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
   o markto ػالِٗ اٌؾشٚق ِذيٕٗ اٌقؾشاٜٚ اٌغٛيظ ىشيك ػٍٝ 32 اٌىيٍٛ اٌؾشٚق ٌّذيٕٗ اٌغشثٝ

 ربسيخ ٚفي 12183    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشيىزٙب اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ - يبؽب - اٌقيٕيٗ اٌّقشيٗ -  2
 اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ 21112 ثٍٛن 4 سلُ ليؼٗ ٌيىْٛ اٌؾشوخ ِمش رٛميؼ رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411

  اٌؼجٛس رغبسٜ عغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌؼجٛس ِذيٕٗ اٌغشثٝ االِزذاد
 اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 12183    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشيىٙب اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ -  3
 اٌؼجٛس ِذيٕٗ اٌغشثٝ االِزذاد اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ 21112 ثٍٛن 4 سلُ ليؼٗ ٌيىْٛ اٌؾشوخ ِمش رٛميؼ رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف، 

  اٌؼجٛس رغبسٜ عغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 24230    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشيىزٗ اٌفزبػ ػجذ اٌغيذ ِؾّذ -  4

 ثذائُ ٚليذ فٝ   ثشلُ ٚاٚدع اعيٛه عبِؼٗ ِغزؾفيبد فٝ ِمشٖ اٌىبئٓ اٌجيغ ِٕفز فٝ اٌىبئٓ ثبٌؼٕٛاْ فشع امبفٗ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 رُ 21121412 ربسيخ ٚفي 10188    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ عالِٗ اٌؾٍيُ ػجذ اثشا٘يُ اٌؾٍيُ ػجذ -  5

 ٌٍزيٛيش اٌؼبٌّٝ اٌزغبسٜ ثبٌّشوض 02 ثبٌؼمبس 26 سلُ ِؾً ثبٌؼٕٛاْ اٌىبئٓ اٌفشع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً
  اٌخبِظ اٌزغّغ ِؾىّٗ خٍف اٌؼمبسٜ

 13131    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ،(  ٚؽشوبٖ االؽمش إٌّؼُ ػجذ ِؾّذ ِٕٙذط) االػالف المبفبد ِقش ؽشوخ -  6
 ِذيٕٗ اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ 25 اٌميؼٗ ثبٌؼٕٛاْ اٌىبئٓ اٌفشع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي
 13131 سلُ اٌزغبسٜ ثبٌغغً اٌّميذ ثذس
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 14543    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشيىزٗ ؽغٕٝ سِنبْ ؽشوخ -  0

 ِشوض اٌضبٔٝ اٌميبع 238 سلُ االسمٝ ليؼٗ 238 ِجٕٝ اٌغبدط ثبٌذٚس 614 سلُ ٚؽذح ٌيقجؼ اٌؼٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
  اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ اٌخبِظ اٌزغّغ اٌّذيٕٗ

 رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 21135    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، إٌبعٝ ِؾّذ ٌٚٚيذ اٌؼضيض ػجذ اؽّذ عّيش -  8
 2112/4/11 ثزبسيخ6231  ثشلُ اٚدع ٔقش ِذيٕٗ اٌغبثغ اٌؾٝ اٌغبؽظ ػ 4 ثبٌؼٕٛاْ فشع افززبػ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ

  420113 دائُ ثشلُ ٚليذ
،  ْاٌؼٕٛا رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 0481    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ يٛعف وّبي ػقبَ -  2

 َ 311 اٌٛسػ اٌقغيشٖ اٌقٕبػبد ِٕيمٗ 632 سلُ ثبٌميؼٗ اٌىبئٓ رغبسٜ ِقٕغ ٌٍؾشوخ عذيذ فشع امبفٗ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ثشلُ ٚليذ 2112/4/11 فٝ 1821 ثشلُ اٚدع اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ اٌضبٌش اٌزغّغ اٌغخٕٗ اٌؼيٓ اٌميبِيٗ ىشيك ؽّبي اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ
  اٌؼجٛس 0481

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121411 ربسيخ ٚفي 0481    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ يٛعف وّبي ػقبَ -  11
  اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ اٌشؽبة ثّذيٕٗ اٌزغبسٜ ثبٌغٛق 126 سلُ ثبٌّؾً اٌىبئٓ اٌفشع ٔؾبه أٙبء ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 رؼذيً رُ 21121415 ربسيخ ٚفي 24462    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشيىٗ سمٛاْ ػٍٝ ػقبَ ػٍٝ -  11
 ِٕيمٗ ة 164 سلُ ليؼٗ ثبٌؼٕٛاْ 24462 ثشلُ ٚاٌّميذ 6262 ثشلُ اٌّٛدع اٌفشع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ

 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ اٌضبٌش اٌغخٕٙبٌزغّغ اٌؼيٓ اٌميبِيٗ ىشيك ؽّبي اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ اٌىيّبٚيٗ اٌقٕبػيٗ
 اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121415 ربسيخ ٚفي 24462    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، اٌقؾيخ االدٚاد ٌزغبسح ٚٚرشره -  12
 اٌقٕبػيٗ ِٕيمٗ ة 164 سلُ ليؼٗ ثبٌؼٕٛاْ 24462 ثشلُ ٚاٌّميذ 6262 ثشلُ اٌّٛدع اٌفشع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف، 

 اٌغذيذٖ اٌمب٘شٖ اٌضبٌش اٌغخٕٙبٌزغّغ اٌؼيٓ بِيٗاٌمي ىشيك ؽّبي اٌقٕبػيٗ إٌّيمٗ اٌىيّبٚيٗ
 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 10281    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، سعت اي -  13

 ٚ إٌٙذعٗ ِغبي فٝ ٚرٛسيذاد ِمبٚالد ثٕؾبه إٌض٘ٗ ؽيشارْٛ ِغبوٓ إٌقش ػ ِٓ ِىٗ ػ 08 ثبٌؼٕٛاْ ٌٍؾشوخ فشع افززبػ
 420125 ثشلُ ٚليذ 2112/4/18ٚثزبسيخ 6644سلُ ايذاع اٌيشق ٚسفف ٚرّٙيذ اٌّمبٚالد

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121410 ربسيخ ٚفي 10281    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ سعت اؽّذ -  14
 ِغبي فٝ ٚرٛسيذاد ِمبٚالد ثٕؾبه إٌض٘ٗ ؽيشارْٛ ِغبوٓ إٌقش ػ ِٓ ِىٗ ػ 08 ثبٌؼٕٛاْ ٌٍؾشوخ فشع افززبػ ،:   اٌـزأؽيش
 420125 ثشلُ ٚليذ 2112/4/18ٚثزبسيخ 6644سلُ ايذاع اٌيشق ٚسفف ٚرّٙيذ اٌّمبٚالد ٚ إٌٙذعٗ

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 22028    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشيىٗ اؽشف ِؾّذ ِؾّٛد -  15
  ثذس ِذيٕٗ اٌخبِغٗ اٌّغبٚسٖ اٌضبٌش اٌؾٝ 165 ليؼٗ يقجؼ ثؾيش ٌٍؾشوخ اٌشئيغٝ اٌّؾً رغيش ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121418 ربسيخ ٚفي 22028    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشيىيٗ اٌجٕب ِؾّذ -  16
  ثذس ِذيٕٗ اٌخبِغٗ اٌّغبٚسٖ اٌضبٌش اٌؾٝ 165 ليؼٗ يقجؼ ثؾيش ٌٍؾشوخ اٌشئيغٝ اٌّؾً رغيش ،:   اٌـزأؽيش

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 1308    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشوبٖ اِيٓ سامٝ سعبئٝ -  10
  اٌؼجٛس عغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌؾشوخ ِمش ٔمً رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ربسيخ ٚفي 1308    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشوبٖ اِيٓ سامٝ سعبئٝ/  ِٕٙذط - ٌٍيجبػٗ ؽيجشد ٛدع -  18
 عغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌؾشوخ ِمش ٔمً رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421

  اٌؼجٛس
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 1308    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشوبٖ ؽؾبرٗ سفؼذ يٛعف -  12

  اٌؼجٛس عغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌؾشوخ ِمش ٔمً رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 1308    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ؽؾبرٗ سفؼذ يٛعف ٚ اِيٓ سامٝ سعبئٝ -  21

  اٌؼجٛس عغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌؾشوخ ِمش ٔمً رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 1308    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ اِيٓ سامٝ سعبئٝ -  21

  اٌؼجٛس عغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌؾشوخ ِمش ٔمً رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
 ربسيخ ٚفي 1308    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ اِيٓ سامٝ سعبئٝ/  ِٕٙذط - ٌٍيجبػٗ ؽيجشد عٛد -  22

 عغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌؾشوخ ِمش ٔمً رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421
  اٌؼجٛس

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 1308    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ ؽؾبرٗ سفؼذ يٛعف -  23
  اٌؼجٛس عغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌؾشوخ ِمش ٔمً رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

 رؼذيً رُ 21121421 ربسيخ ٚفي 1308    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ؽؾبرٗ سفؼذ يٛعف ٚ اِيٓ سامٝ سعبئٝ -  24
  اٌؼجٛس عغً ِٓ اٌؾشوخ ليذ يّؾٝ ٚثزٌه اٌمٍيٛثيٗ ِؾبفظٗ اٌٝ اٌؾشوخ ِمش ٔمً رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 15341    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشيىٙب ػٍٝ عؼذ ؽٕفٝ عٙيش -  25
 ٚليذ فٝ  ثشلُ اٚدع اٚي ٔقش َ إٌقش ىشيك 03 ثبٌؼمبس االٚي اٌذٚس 113 سلُ ؽمٗ ثبٌؼٕٛاْ فشع امبفٗ رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

  ثشلُ
 اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 15341    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبئٙب ػٍٝ عؼذ ؽٕفٝ عٙيش -  26
 فٝ  ثشلُ اٚدع اٚي ٔقش َ إٌقش ىشيك 03 ثبٌؼمبس االٚي اٌذٚس 113 سلُ ؽمٗ ثبٌؼٕٛاْ فشع امبفٗ رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف، 

  ثشلُ ٚليذ
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 15341    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشيىٙب ػٍٝ عؼذ ؽٕفٝ عٙيش -  20

 ٚليذ فٝ  ثشلُ اٚدع اٚي ٔقش َ إٌقش ىشيك 03 ثبٌؼمبس االٚي اٌذٚس 113 سلُ ؽمٗ ثبٌؼٕٛاْ فشع امبفٗ رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
  ثشلُ
،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21121428 ربسيخ ٚفي 15341    ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشوبئٙب ػٍٝ عؼذ ؽٕفٝ عٙيش -  28

 ٚليذ فٝ  ثشلُ اٚدع اٚي ٔقش َ إٌقش ىشيك 03 ثبٌؼمبس االٚي اٌذٚس 113 سلُ ؽمٗ ثبٌؼٕٛاْ فشع امبفٗ رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف
  ثشلُ

   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌؾبه  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٌىبفٗ ٚاالعزيشاد اٌزغبسٖ اٌؾشوخ غشك افجؼ  رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشيىزٙب اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ - يبؽب - اٌقيٕيٗ اٌّقشيٗ -  1

 ٚوزٌه اٌغٍغ أٛاع ٌىبفٗ ٚاٌزقذيش ٚافالؽٙب ٚفيبٔزٙب ثبٔٛاػٙب ٚإٌغيظ اٌغضي ِبويٕبد ٚوبفٗ ثبٔٛاػٙب اٌغٛاسة فٕبػٗ ِبويٕبد
 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 12183   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ٌزٌه إٌّظّٗ اٌمٛأيٓ ؽغت اٌزغبسيٗ اٌزٛويالد

 رنبِٓ ؽشوخ:  اٌزأؽيش
 اٌغٛاسة فٕبػٗ ِبويٕبد ٌىبفٗ ٚاالعزيشاد اٌزغبسٖ اٌؾشوخ غشك افجؼ  رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشيىٙب اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ -  2

 ؽغت اٌزغبسيٗ اٌزٛويالد ٚوزٌه اٌغٍغ أٛاع ٌىبفٗ ٚاٌزقذيش ٚافالؽٙب ٚفيبٔزٙب ثبٔٛاػٙب ٚإٌغيظ اٌغضي ِبويٕبد ٚوبفٗ ثبٔٛاػٙب
 رنبِٓ ؽشوخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 12183   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ٌزٌه إٌّظّٗ اٌمٛأيٓ

 رغّيً ِغزؾنشاد رقٕيغ ٔؾبه امبفٗ  ثغييخ رٛفيخ ، INTER MEDICA HEALTH CARE ويش ٘يٍش أزشِيذيىب ؽشوخ -  3

   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ٚاٌفشع اٌشئيغٝ ٌٍّشوض ػيشيٗ صيٛد رؼجئٗ ٌٍغغُ ٌٛٔظ عيً/  ؽبِجٛ - وشيّبد ػيشيٗ صيٛد ٚرؼجئٗ
 ثغييخ رٛفيخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25212

 ؽبِجٛ - وشيّبد ػيشيٗ صيٛد ٚرؼجئٗ رغّيً ِغزؾنشاد رقٕيغ ٔؾبه امبفٗ  ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشيىزٗ ِؾّذ فزؾٝ ؽغٓ -  4
 رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 25212   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ٚاٌفشع اٌشئيغٝ ٌٍّشوض ػيشيٗ صيٛد رؼجئٗ ٌٍغغُ ٌٛٔظ عيً/ 

 ثغييخ رٛفيخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه
 ٘ٛ اٌؾشوخ ٔؾبه ٌيقجؼ اٌٍذائٓ رذٚيش ٔؾبه امبفٗ  ثغييخ رٛفيخ ،"  ٚؽشيىٗ ِخٍٛف ؽغٕٝ ِؾّٛد"  عشٚة ِخٍٛف -  5

 اٌزغبسيٗ ٚاٌزٛويالد ٚاٌزقذيش  اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب ٚاالعزيشاد اٌجالعزيه أٛاع عّيغ ثبػّبي اٌميبَ
 ثغييخ رٛفيخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 11835   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، اٌٍذائٓ ٚرذٚيش

 ٘ٛ اٌؾشوخ ٔؾبه ٌيقجؼ اٌٍذائٓ رذٚيش ٔؾبه امبفٗ  رنبِٓ ؽشوخ ،"  ٚؽشيىٗ ِخٍٛف ؽغٕٝ ِؾّٛد"  عشٚة ِخٍٛف -  6
 اٌزغبسيٗ ٚاٌزٛويالد ٚاٌزقذيش  اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب ٚاالعزيشاد اٌجالعزيه أٛاع عّيغ ثبػّبي اٌميبَ

 رنبِٓ ؽشوخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121418ُ ربسيخ ٚفي 11835   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، اٌٍذائٓ ٚرذٚيش
 ٚفي 13101   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، اٌغيبساد غيبس ليغ رٛسيذاد ٔؾبه امبفٗ  ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشيىٗ ػييٗ اعؾك ػبىف -  0

 ثغييخ رٛفيخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ
 عجك  ، اٌّقفؾٗ االثٛاة ٚثيغ ٚاٌذيىٛساد اٌزؾييجبد ٔؾبه امبفٗ  رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشيىٗ ِٛعٝ اٌشاصق ػجذ عيذ اؽّذ -  8

 رنبِٓ ؽشوخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121412ُ ربسيخ ٚفي 21635   ثشلُ ليذ٘ب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب االعزيشاد اٌؾشوخ غشك  رنبِٓ ؽشوخ ، اثشا٘يُ ِؾّذ عيذ ِؾّذ ٚ اٌذيٓ عّبي ِؾّذ اؽشف -  2
 11115   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، اٌىّجيٛرش ِٚغزٍضِبد اعٙضٖ ػذا فيّب اٌزغبسيٗ ٚاٌزٛويالد ٚاٌزقذيش 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ

 رنبِٓ ؽشوخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي
 اٌؾفٗ ٚرقٕيغ اٌزؼبًِ ٌيقجؼ عبعٝاال إٌؾبه اٌٝ اٌزقٕيغ ٔؾبه امبفٗ  ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ يٛعف وّبي ػقبَ -  11

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121411ُ ربسيخ ٚفي 0481   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ٚؽجبثيه ٚاثٛاة خؾجٝ اصبس ٚرقٕيغ ِشرجخ ٚويظ
 ثغييخ رٛفيخ:  اٌزأؽيش

 إٌٙذعٗ ِغبي فٝ اٌؼِّٛيخ ٚاٌزٛسيذاد اٌّمبٚالد ثبػّبي اٌميبَ ٌيقجؼ اٌؾشوخ غشك رؼذيً  ثغييخ رٛفيخ ، سعت اي -  11
 ٚفي 10281   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، االسامٝ ٚاعزقالػ اعىيت ٚاٌالٔذ اٌؼمبسٜ ٚاالعزضّبس اٌيشق ٚسفف ٚرّٙيذ ٚاٌّمبٚالد

 ثغييخ رٛفيخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ
 ِغبي فٝ اٌؼِّٛيخ ٚاٌزٛسيذاد اٌّمبٚالد ثبػّبي اٌميبَ ٌيقجؼ اٌؾشوخ غشك رؼذيً  ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ سعت اؽّذ -  12

 10281   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، االسامٝ ٚاعزقالػ اعىيت ٚاٌالٔذ اٌؼمبسٜ ٚاالعزضّبس اٌيشق ٚسفف ٚرّٙيذ ٚاٌّمبٚالد إٌٙذعٗ
 ثغييخ رٛفيخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي
 اٌّٛاد ٚرغٍيف رؼجئٗ ٔؾبه امبفٗ  ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبئٗ ٔقش اؽّذ فزؾٝ - ٚاٌّيبػُ ٚاٌغشثيٗ اٌؾشليٗ ٌٍؾٍٛيبد عذسح -  13

 عبفٗ ٚؽٍٜٛ ٚغشثيٗ ؽشليٗ ٚؽٍٛيبد ػغيٓ ِٓ ؽٍٜٛ ثيغ - ٚاالسص ٚاٌغىش ٚاٌؼيشيٗ اٌيجيٗ ٚإٌجبربد ٚاٌزٛاثً ٚاٌجمٌٛيبد اٌغزائيٗ
 ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 13220   ُثشل ليذ٘ب عجك  ، ٚثغىٛيذ ٚؽيىٛالرٗ ِٚخجٛصاد عب٘ضٖ ٚٚعجبد
 ثغييخ رٛفيخ:  اٌزأؽيش

 ٌذٜ رغّيً ِغزؾنشاد ٚرقٕيغ اٌزغّيً ِغزؾنشاد ٚرٛصيغ ثيغ ٔؾبه امبفٗ رُ  ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ فزؾٝ اؽّذ -  14
 ثغييخ رٛفيخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي 10458   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، اٌغيش
 12233   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، إِيٗ أظّٗ ٚرشويت ٚرٛسيذ رغبسح ٔؾبه امبفٗ  رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشيىبٖ اٌؼيٓ ٔٛس ػالء -  15
 رنبِٓ ؽشوخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121410ُ ربسيخ ٚفي
 ربسيخ ٚفي 15428   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، االعزيشاد ٔؾبه اٌغبء  رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشيىزٗ اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ -  16

 رنبِٓ ؽشوخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121423ُ
 ربسيخ ٚفي 15428   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، االعزيشاد ٔؾبه اٌغبء  رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشوبٖ اٌؾؾؾزبٜٚ ثذيش ِغذٜ -  10

 رنبِٓ ؽشوخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121423ُ
 ربسيخ ٚفي 15428   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، االعزيشاد ٔؾبه اٌغبء  رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشيىٗ اٌّغشثٝ اٌؾؾزبٜٚ ثذيش ِغذٜ -  18

 رنبِٓ ؽشوخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121423ُ
 ٚفي 25452   ثشلُ ليذ٘ب عجك  ، ػبِٗ ِمبٚالد ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً  رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشوبئٙب ليت اٌشؽيُ ػجذ عّيٍٗ -  12

 رنبِٓ ؽشوخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121423ُ ربسيخ
 ِٚيجٛػٗ عبدٖ ثالعزيه ٚؽٕو اويبط رقٕيغ ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً رُ  ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ ؽغبْ اؽشف/  ِٕٙذط -  21

 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب  ٚاٌزقذيش ٚاالعزيشاد ِٚيجٛع عبدح اٌيجمبد ِٚزؼذدٖ ٚاؽذ ىجمٗ ِشٔٗ ٚسٚالد
 عجك  ، 2112 ٌغٕٗ 31 سلُ إِيٗ ِٛافمٙٗ ٚاٌّغالد اٌقؾف ٚافذاس إٌذ ػذا فيّب اٌالصِٗ اٌزبسخيـ ػٍٝ اٌؾقٛي ٚثؼذ 6

 ثغييخ رٛفيخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 416   ثشلُ ليذ٘ب
 ِٚيجٛػٗ عبدٖ ثالعزيه ٚؽٕو اويبط رقٕيغ ٌيقجؼ إٌؾبه رؼذيً رُ  ثغييخ رٛفيخ ، ٚؽشوبٖ رٛفيك ؽغبْ اؽشف ِٕٙذط -  21

 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 12 اٌّغّٛػٗ ػذا فيّب  ٚاٌزقذيش ٚاالعزيشاد ِٚيجٛع عبدح اٌيجمبد ِٚزؼذدٖ ٚاؽذ ىجمٗ ِشٔٗ ٚسٚالد
 عجك  ، 2112 ٌغٕٗ 31 سلُ إِيٗ ِٛافمٙٗ ٚاٌّغالد اٌقؾف ٚافذاس إٌذ ػذا فيّب اٌالصِٗ اٌزبسخيـ ػٍٝ اٌؾقٛي ٚثؼذ 6

 ثغييخ رٛفيخ:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 416   ثشلُ ليذ٘ب
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌؾشوخ ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر21121416ُ ربسيخ ٚفي 2862   ثشلُ ليذ٘ب عجك ، ٚؽشيىٗ ؽغٕيٓ اؽّذ عؼيذ ؽشوٗ -  1

 رنبِٓ ؽشوخ: اٌزأؽيش
 ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر21121422ُ ربسيخ ٚفي 22321   ثشلُ ليذ٘ب عجك ، ٚؽشيىٗ ؽشيف ِؾّذ عّؼٗ اؽّذ -  2

 رنبِٓ ؽشوخ: اٌزأؽيش
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر21121424ُ ربسيخ ٚفي 22188   ثشلُ ليذ٘ب عجك ، ٚؽشيىزٗ اٌؼجبعٝ اٌؼبي ػجذ ِؾّٛد ؽغيٓ -  3

 ثغييخ رٛفيخ: اٌزأؽيش ٚفف
،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر21121424ُ ربسيخ ٚفي 22188   ثشلُ ليذ٘ب عجك ، ٚؽشوبٖ اٌؼجبعٝ اٌؼبي ػجذ ِؾّٛد ؽغيٓ -  4

 ثغييخ رٛفيخ: اٌزأؽيش ٚفف
 ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 15341   ثشلُ ليذ٘ب عجك ، ٚؽشيىٙب ػٍٝ عؼذ ؽٕفٝ عٙيش -  5

 رنبِٓ ؽشوخ: اٌزأؽيش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر21121428ُ ربسيخ ٚفي 15341   ثشلُ ليذ٘ب عجك ، ٚؽشوبئٙب ػٍٝ عؼذ ؽٕفٝ عٙيش -  6
 رنبِٓ ؽشوخ: اٌزأؽيش

 ر21121431ُ ربسيخ ٚفي 12331   ثشلُ ليذ٘ب عجك ،( ٌالعىبْ االٚعو اٌؾشق ؽشوخ) ؽبفظ ىبسق ٚٔٙب سأذٖ ؽشوخ -  0
 رنبِٓ ؽشوخ: اٌزأؽيش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً

   ثشلُ ليذ٘ب عجك ،(  ٌالعىبْ االٚعو اٌؾشق ؽشوخ) ٚؽشوبّ٘ب اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ ٚاعبِٗ ثذس إٌجٝ ؽغت ػبىف ؽشوخ -  8
 رنبِٓ ؽشوخ: اٌزأؽيش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر21121431ُ ربسيخ ٚفي 12331

 ليذ٘ب عجك ،(  ٌالعىبْ االٚعو اٌؾشق ؽشوخ) ٚؽشوبٖ اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ٚؽبِذ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ ؽشوخ -  2
 رنبِٓ ؽشوخ: اٌزأؽيش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر21121431ُ ربسيخ ٚفي 12331   ثشلُ
 ربسيخ ٚفي 12331   ثشلُ ليذ٘ب عجك ،(  ٌالعىبْ االٚعو اٌؾشق ؽشوخ) ٚؽشيىٗ اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  11

 رنبِٓ ؽشوخ: اٌزأؽيش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً ر21121431ُ
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌغّخ االعُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ: اٌٝ 12183 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  رنبِٓ ؽشوخ  21121411:  ربسيخ فٝ  ،  -  1

 ٚؽشيىٙب اهلل
 اٌغٍيً ػجذ اثشا٘يُ: اٌٝ 11363 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  رنبِٓ ؽشوخ  21121412:  ربسيخ فٝ  ،  -  2

 ٚؽشيىٗ اٌغٕٛعٝ اثشا٘يُ
 ؽبِذ ػضد ىبسق: اٌٝ 10541 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  ثغييخ رٛفيخ  21121413:  ربسيخ فٝ  ،  -  3

 ٚؽشيىٗ خٍيً
 ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ/ د: اٌٝ 11828 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً يشاٌزأؽ رُ  رنبِٓ ؽشوخ  21121414:  ربسيخ فٝ  ،  -  4

 ٚؽشيىٙب اهلل ػجذ
 ٚؽشيىزٗ اديت ايّٓ: اٌٝ 18132 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  رنبِٓ ؽشوخ  21121414:  ربسيخ فٝ  ،  -  5
 ٚؽشيىٗ غشيت ؽغبَ: اٌٝ 23350 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  رنبِٓ ؽشوخ  21121411:  ربسيخ فٝ  ،  -  6
 ٚؽشوبٖ سعت اؽّذ: اٌٝ 10281 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  ثغييخ رٛفيخ  21121410:  ربسيخ فٝ  ،  -  0
 اؽشف ِؾّذ ِؾّٛد: اٌٝ 22028 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  رنبِٓ ؽشوخ  21121418:  ربسيخ فٝ  ،  -  8

 ٚؽشيىٗ
 ػضة أٛس ِؾّذ: اٌٝ 15428 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  رنبِٓ ؽشوخ  21121423:  ربسيخ فٝ  ،  -  2

 ٚؽشيىزٗ اٌىبفٛسٜ
 ػجذ ِؾّٛد ؽغيٓ: اٌٝ 22188 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  رنبِٓ ؽشوخ  21121424:  ربسيخ فٝ  ،  -  11

 ٚؽشيىزٗ اٌؼجبعٝ اٌؼبي
 ػجذ ِؾّٛد ؽغيٓ: اٌٝ 22188 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  ثغييخ رٛفيخ  21121424:  ربسيخ فٝ  ،  -  11

 ٚؽشيىزٗ اٌؼجبعٝ اٌؼبي
 عؼذ ؽٕفٝ عٙيش: اٌٝ 15341 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  رنبِٓ ؽشوخ  21121428:  ربسيخ فٝ  ،  -  12
 ٚؽشوبئٙب ػٍٝ
 عؼذ ؽٕفٝ عٙيش: اٌٝ 15341 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  ثغييخ رٛفيخ  21121428:  ربسيخ فٝ  ،  -  13
 ٚؽشوبئٙب ػٍٝ
 اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً: اٌٝ 12331 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  رنبِٓ ؽشوخ  21121431:  ربسيخ فٝ  ،  -  14

 ( ٌالعىبْ االٚعو اٌؾشق ؽشوخ) ٚؽشيىٗ اٌمقيش
 اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً: اٌٝ 12331 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  رنبِٓ ؽشوخ  21121431:  ربسيخ فٝ  ،  -  15

 ( ٌالعىبْ االٚعو اٌؾشق ؽشوخ) ٚؽشيىٗ اٌمقيش
 اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً: اٌٝ 12331 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  ثغييخ رٛفيخ  21121431:  ربسيخ فٝ  ،  -  16

 ( ٌالعىبْ االٚعو اٌؾشق ؽشوخ) ٚؽشيىٗ اٌمقيش
   ــــــــــــــــــــــ  
   األؽخبؿ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚاعزالِٙب ِؾّذ ٚؽيذ اثشا٘يُ ؽشيٙبْ/  اٌغيذٖ اٌؾشيىٗ طرخبس  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌغيذ ػجذ عيذ ِؾّذ ػّشٚ -  1

 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ِغزؾمبرٙب وبفٗ
 ٚاعزالِٙب ِؾّذ ٚؽيذ اثشا٘يُ ؽشيٙبْ/  اٌغيذٖ اٌؾشيىٗ رخبسط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌغيذ ػجذ عيذ ِؾّذ ػّشٚ -  2

 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ِغزؾمبرٙب وبفٗ
 وبفٗ ٚاعزالِٙب ِؾّذ ٚؽيذ اثشا٘يُ ؽشيٙبْ/  اٌغيذٖ اٌؾشيىٗ رخبسط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ -  3

 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ِغزؾمبرٙب
 وبفٗ ٚاعزالِٙب ِؾّذ ٚؽيذ اثشا٘يُ ؽشيٙبْ/  اٌغيذٖ اٌؾشيىٗ رخبسط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ -  4

 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ِغزؾمبرٙب
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚاعزالِٙب ِؾّذ ٚؽيذ اثشا٘يُ ؽشيٙبْ/  اٌغيذٖ اٌؾشيىٗ رخبسط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ ٚؽيذ اثشا٘يُ ؽشيٙبْ -  5
 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ِغزؾمبرٙب وبفٗ

 ٚاعزالِٙب ِؾّذ ٚؽيذ اثشا٘يُ ؽشيٙبْ/  اٌغيذٖ اٌؾشيىٗ رخبسط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ ٚؽيذ اثشا٘يُ ؽشيٙبْ -  6
 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ِغزؾمبرٙب وبفٗ

 ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ ٌٝاالٚ ٌٍؾشيىٗ رىْٛ اٌزٛليغ ٚؽك االداسٖ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌغيذ ػجذ عيذ ِؾّذ ػّشٚ -  0
 اٌزٕبصي اٚ ٚاٌغيش ٌٍٕفظ ٚاٌجيغ اٌؼمبسٜ اٌؾٙش اِبَ ٚإٌٙبئيٗ االثزذائيٗ اٌؼمٛد عّيغ ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌزقشف ؽك ٌٚٙب ِٕفشدٖ اهلل

 ٌٙب ٚاينب اٌؾشوخ غشك ٌزؾميك صبثزٗ افٛي ِٓ اٌؾشوخ يخـ ؽئ ٚاٜ اٌغيبساد ٚوزٌه ٚإٌّمٌٛٗ اٌضبثزٗ االفٛي فٝ ٚاٌزقشف
 اٌؾشوخ افٛي ِٓ عضء اٚ وً س٘ٓ ؽك ٌٚٙب ٚغيش٘ب اٌجٕٛن ِٓ ائزّبْ ػٍٝ ٚاٌؾقٛي ٚاٌؼمبسٜ اٌزغبسٜ ٚاٌش٘ٓ االلزشاك ؽك

 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ثبػّبي ِزقٍٗ ِٕٙب رقذس اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه
 ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ االٌٚٝ ٌٍؾشيىٗ رىْٛ اٌزٛليغ ٚؽك االداسٖ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌغيذ ػجذ عيذ ِؾّذ ػّشٚ -  8

 اٌزٕبصي اٚ ٚاٌغيش ٌٍٕفظ ٚاٌجيغ اٌؼمبسٜ اٌؾٙش اِبَ ٚإٌٙبئيٗ االثزذائيٗ اٌؼمٛد عّيغ ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌزقشف ؽك ٌٚٙب ِٕفشدٖ اهلل
 ٌٙب ٚاينب اٌؾشوخ غشك ٌزؾميك صبثزٗ افٛي ِٓ اٌؾشوخ يخـ ؽئ ٚاٜ اٌغيبساد ٚوزٌه ٚإٌّمٌٛٗ اٌضبثزٗ االفٛي فٝ ٚاٌزقشف

 اٌؾشوخ افٛي ِٓ عضء اٚ وً س٘ٓ ؽك ٌٚٙب ٚغيش٘ب اٌجٕٛن ِٓ ائزّبْ ػٍٝ ٚاٌؾقٛي ٚاٌؼمبسٜ اٌزغبسٜ ٚاٌش٘ٓ االلزشاك ؽك
 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ثبػّبي ِزقٍٗ ِٕٙب رقذس اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه

 اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ االٌٚٝ ٌٍؾشيىٗ رىْٛ اٌزٛليغ ٚؽك االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ -  2
 اٌزٕبصي اٚ ٚاٌغيش ٌٍٕفظ ٚاٌجيغ اٌؼمبسٜ اٌؾٙش اِبَ ٚإٌٙبئيٗ االثزذائيٗ اٌؼمٛد عّيغ ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌزقشف ؽك ٌٚٙب ِٕفشدٖ

 ٌٙب ٚاينب اٌؾشوخ غشك ٌزؾميك صبثزٗ افٛي ِٓ اٌؾشوخ يخـ ؽئ ٚاٜ اٌغيبساد ٚوزٌه ٚإٌّمٌٛٗ اٌضبثزٗ االفٛي فٝ ٚاٌزقشف
 اٌؾشوخ افٛي ِٓ عضء اٚ وً س٘ٓ ؽك ٌٚٙب ٚغيش٘ب اٌجٕٛن ِٓ ائزّبْ ػٍٝ ٚاٌؾقٛي ٚاٌؼمبسٜ اٌزغبسٜ ٚاٌش٘ٓ االلزشاك ؽك

 12183   شلُث    21121411:  ربسيخ ، ثبػّبي ِزقٍٗ ِٕٙب رقذس اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه
 اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ االٌٚٝ ٌٍؾشيىٗ رىْٛ اٌزٛليغ ٚؽك االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ -  11

 اٌزٕبصي اٚ ٚاٌغيش ٌٍٕفظ ٚاٌجيغ اٌؼمبسٜ اٌؾٙش اِبَ ٚإٌٙبئيٗ االثزذائيٗ اٌؼمٛد عّيغ ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌزقشف ؽك ٌٚٙب ِٕفشدٖ
 ٌٙب ٚاينب اٌؾشوخ غشك ٌزؾميك صبثزٗ افٛي ِٓ اٌؾشوخ يخـ ؽئ ٚاٜ اٌغيبساد ٚوزٌه ٚإٌّمٌٛٗ اٌضبثزٗ االفٛي فٝ ٚاٌزقشف

 اٌؾشوخ افٛي ِٓ عضء اٚ وً س٘ٓ ؽك ٌٚٙب ٚغيش٘ب اٌجٕٛن ِٓ ائزّبْ ػٍٝ ٚاٌؾقٛي ٚاٌؼمبسٜ اٌزغبسٜ ٚاٌش٘ٓ االلزشاك ؽك
 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ثبػّبي ِزقٍٗ ِٕٙب رقذس اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه

 ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ االٌٚٝ ٌٍؾشيىٗ رىْٛ اٌزٛليغ ٚؽك االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ ٚؽيذ اثشا٘يُ ؽشيٙبْ -  11
 اٌزٕبصي اٚ ٚاٌغيش ٌٍٕفظ ٚاٌجيغ اٌؼمبسٜ اٌؾٙش اِبَ ٚإٌٙبئيٗ االثزذائيٗ اٌؼمٛد عّيغ ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌزقشف ؽك ٌٚٙب ِٕفشدٖ اهلل

 ٌٙب ٚاينب اٌؾشوخ غشك ٌزؾميك صبثزٗ افٛي ِٓ اٌؾشوخ يخـ ؽئ ٚاٜ اٌغيبساد ٚوزٌه ٚإٌّمٌٛٗ اٌضبثزٗ االفٛي فٝ ٚاٌزقشف
 اٌؾشوخ افٛي ِٓ عضء اٚ وً س٘ٓ ؽك ٌٚٙب ٚغيش٘ب اٌجٕٛن ِٓ ائزّبْ ػٍٝ ٚاٌؾقٛي ٚاٌؼمبسٜ اٌزغبسٜ ٚاٌش٘ٓ االلزشاك ؽك

 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ثبػّبي ِزقٍٗ ِٕٙب رقذس اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه
 ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ االٌٚٝ ٌٍؾشيىٗ رىْٛ اٌزٛليغ ٚؽك االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ ٚؽيذ اثشا٘يُ ؽشيٙبْ -  12
 اٌزٕبصي اٚ ٚاٌغيش ٌٍٕفظ ٚاٌجيغ اٌؼمبسٜ اٌؾٙش اِبَ ٚإٌٙبئيٗ االثزذائيٗ اٌؼمٛد عّيغ ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌزقشف ؽك ٌٚٙب ِٕفشدٖ اهلل

 ٌٙب ٚاينب اٌؾشوخ غشك ٌزؾميك صبثزٗ افٛي ِٓ اٌؾشوخ يخـ ؽئ ٚاٜ اٌغيبساد ٚوزٌه ٚإٌّمٌٛٗ اٌضبثزٗ االفٛي فٝ ٚاٌزقشف
 اٌؾشوخ افٛي ِٓ عضء اٚ وً س٘ٓ ؽك ٌٚٙب يش٘بٚغ اٌجٕٛن ِٓ ائزّبْ ػٍٝ ٚاٌؾقٛي ٚاٌؼمبسٜ اٌزغبسٜ ٚاٌش٘ٓ االلزشاك ؽك

 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ثبػّبي ِزقٍٗ ِٕٙب رقذس اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه
 االخش اٌؾشيه ؽك فٝ ٔبفزٖ ٚرىْٛ اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌغيذ ػجذ عيذ ِؾّذ ػّشٚ -  13

 اٌميبع ٚؽشوبد ٚاٌخبفٗ اٌؼبِٗ ٚاٌّإعغبد ٚاٌٙيئبد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ اٌؾشوخ رّضيً ٚاينب ٚاٌغيش
 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ٚاٌٛصاساد اٌؼبَ
 االخش اٌؾشيه ؽك فٝ ٔبفزٖ ٚرىْٛ اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌغيذ ػجذ عيذ ِؾّذ ػّشٚ -  14

 اٌميبع ٚؽشوبد ٚاٌخبفٗ اٌؼبِٗ ٚاٌّإعغبد ٚاٌٙيئبد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ اٌؾشوخ رّضيً ٚاينب ٚاٌغيش
 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ٚاٌٛصاساد اٌؼبَ
 االخش اٌؾشيه ؽك فٝ ٔبفزٖ ٚرىْٛ اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ -  15

 اٌميبع ٚؽشوبد ٚاٌخبفٗ اٌؼبِٗ ٚاٌّإعغبد ٚاٌٙيئبد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ اٌؾشوخ رّضيً ٚاينب ٚاٌغيش
 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ٚاٌٛصاساد اٌؼبَ
 االخش اٌؾشيه ؽك فٝ ٔبفزٖ ٚرىْٛ اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اهلل ػجذ اٌفزبػ ػجذ فزؾيٗ -  16

 اٌميبع ٚؽشوبد ٚاٌخبفٗ اٌؼبِٗ ٚاٌّإعغبد ٚاٌٙيئبد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ اٌؾشوخ رّضيً ٚاينب ٚاٌغيش
 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ٚاٌٛصاساد اٌؼبَ
 االخش اٌؾشيه ؽك فٝ ٔبفزٖ ٚرىْٛ اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ  شيهؽ ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ ٚؽيذ اثشا٘يُ ؽشيٙبْ -  10

 اٌميبع ٚؽشوبد ٚاٌخبفٗ اٌؼبِٗ ٚاٌّإعغبد ٚاٌٙيئبد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ اٌؾشوخ رّضيً ٚاينب ٚاٌغيش
 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ٚاٌٛصاساد اٌؼبَ
 االخش اٌؾشيه ؽك فٝ ٔبفزٖ ٚرىْٛ اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ ٚؽيذ اثشا٘يُ ؽشيٙبْ -  18

 اٌميبع ٚؽشوبد ٚاٌخبفٗ اٌؼبِٗ ٚاٌّإعغبد ٚاٌٙيئبد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ اٌؾشوخ رّضيً ٚاينب ٚاٌغيش
 12183   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ٚاٌٛصاساد اٌؼبَ
/  اٌغيذ اٌّزنبِٕيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسح رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اثشا٘يُ اٌغٍيً ػجذ اثشا٘يُ -  12

 ٚاٌزؼبًِ اٌؾشوخ ِٚقبٌؼ اغشاك ٌزؾميك ٌه\ٚ ِغزّؼيٓ اٚ ِٕفشديٓ ِٛعٝ اؽّذ سعت فبٌؼ/  ٚاٌغيذ اثشا٘يُ اٌغٍيً ػجذ اثشا٘يُ
 11363   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، اٌؾيىبد ٚفشف اٌجٕٛن عّيغ ِغ ٚاالفشاد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد عّيغ ِغ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

/  اٌغيذ اٌّزنبِٕيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسح رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اثشا٘يُ اٌغٍيً ػجذ اثشا٘يُ -  21
 ٚاٌزؼبًِ اٌؾشوخ ِٚقبٌؼ اغشاك ٌزؾميك ٌه\ٚ ِغزّؼيٓ اٚ شديِٕٓف ِٛعٝ اؽّذ سعت فبٌؼ/  ٚاٌغيذ اثشا٘يُ اٌغٍيً ػجذ اثشا٘يُ

 11363   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، اٌؾيىبد ٚفشف اٌجٕٛن عّيغ ِغ ٚاالفشاد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد عّيغ ِغ
 اٌغيذ اٌّزنبِٕيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسح رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌذيٓ ؽّظ ِؾّذ اٌغيذ ِؾّٛد -  21
 اٌؾشوخ ِٚقبٌؼ اغشاك ٌزؾميك ٌه\ٚ ِغزّؼيٓ اٚ ِٕفشديٓ ِٛعٝ اؽّذ سعت فبٌؼ/  ٚاٌغيذ اثشا٘يُ اٌغٍيً ػجذ اثشا٘يُ/ 

   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، اٌؾيىبد ٚفشف اٌجٕٛن عّيغ ِغ ٚاالفشاد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد عّيغ ِغ ٚاٌزؼبًِ
11363 

 اٌغيذ اٌّزنبِٕيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسح رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌذيٓ ؽّظ ِؾّذ اٌغيذ ِؾّٛد -  22
 اٌؾشوخ ِٚقبٌؼ اغشاك ٌزؾميك ٌه\ٚ ِغزّؼيٓ اٚ ِٕفشديٓ ِٛعٝ اؽّذ سعت فبٌؼ/  ٚاٌغيذ اثشا٘يُ اٌغٍيً ػجذ اثشا٘يُ/ 

   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، اٌؾيىبد ٚفشف اٌجٕٛن عّيغ ِغ ٚاالفشاد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد عّيغ ِغ ٚاٌزؼبًِ
11363 

 ِؾّذ اٌغيذ ِؾّٛد/  اٌغيذ ِزنبِٓ ؽشيه اٌضبٌش اٌيشف خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اثشا٘يُ اٌغٍيً ػجذ اثشا٘يُ -  23
:  ربسيخ ، ػيٕيٗ اٚ ِبديٗ ِغزؾمبد ايٗ رؾقيً اٚ ِيبٌجٗ فٝ اٌؾك ٌٗ ٌيظٚ ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ اٌذيٓ ؽّظ

 11363   ثشلُ    21121412
 ِؾّذ اٌغيذ ِؾّٛد/  اٌغيذ ِزنبِٓ ؽشيه اٌضبٌش اٌيشف خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اثشا٘يُ اٌغٍيً ػجذ اثشا٘يُ -  24

:  ربسيخ ، ػيٕيٗ اٚ ِبديٗ ِغزؾمبد ايٗ رؾقيً اٚ ِيبٌجٗ فٝ اٌؾك ٌٗ ٌٚيظ ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ اٌذيٓ ؽّظ
 11363   ثشلُ    21121412

 اٌغيذ ِؾّٛد/  اٌغيذ ِزنبِٓ ؽشيه اٌضبٌش اٌيشف خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌذيٓ ؽّظ ِؾّذ اٌغيذ ِؾّٛد -  25
:  ربسيخ ، ػيٕيٗ اٚ ِبديٗ ِغزؾمبد ايٗ رؾقيً اٚ ِيبٌجٗ فٝ اٌؾك ٌٗ ٌٚيظ ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ اٌذيٓ ؽّظ ِؾّذ

 11363   ثشلُ    21121412
 اٌغيذ ِؾّٛد/  اٌغيذ ِزنبِٓ ؽشيه اٌضبٌش اٌيشف خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌذيٓ ؽّظ ِؾّذ اٌغيذ ِؾّٛد -  26

:  ربسيخ ، ػيٕيٗ اٚ ِبديٗ ِغزؾمبد ايٗ رؾقيً اٚ ِيبٌجٗ فٝ اٌؾك ٌٗ ٌٚيظ ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ اٌذيٓ ؽّظ ِؾّذ
 11363   ثشلُ    21121412

 ؽشيىٗ اٌٝ ِؾّذ ػٍٝ اٌفزبػ ػجذ ِٕبي اٌؾشيىٗ ففٗ رؼذيً  ِٛفٝ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ االء -  20
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، ِٛفيٗ

 ؽشيىٗ اٌٝ ِؾّذ ػٍٝ اٌفزبػ ػجذ ِٕبي اٌؾشيىٗ ففٗ رؼذيً  ِٛفٝ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ االء -  28
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، ِٛفيٗ

 ؽشيىٗ اٌٝ ِؾّذ ػٍٝ اٌفزبػ ػجذ ِٕبي اٌؾشيىٗ ففٗ رؼذيً  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ِؾّذ ػٍٝ اٌفزبػ ػجذ ِٕبي -  22
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، ِٛفيٗ

 ؽشيىٗ اٌٝ ِؾّذ ػٍٝ اٌفزبػ ػجذ ِٕبي اٌؾشيىٗ ففٗ رؼذيً  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ِؾّذ ػٍٝ اٌفزبػ ػجذ ِٕبي -  31
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، ِٛفيٗ

 ٗؽشيى اٌٝ ِؾّذ ػٍٝ اٌفزبػ ػجذ ِٕبي اٌؾشيىٗ ففٗ رؼذيً  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ يٛعف -  31
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، ِٛفيٗ

 ؽشيىٗ اٌٝ ِؾّذ ػٍٝ اٌفزبػ ػجذ ِٕبي اٌؾشيىٗ ففٗ رؼذيً  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ يٛعف -  32
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، ِٛفيٗ

 ؽشيىٗ اٌٝ ِؾّذ ػٍٝ اٌفزبػ ػجذ ِٕبي اٌؾشيىٗ ففٗ رؼذيً  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ اعشاء -  33
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، ِٛفيٗ

 ؽشيىٗ اٌٝ ِؾّذ ػٍٝ اٌفزبػ ػجذ ِٕبي اٌؾشيىٗ ففٗ رؼذيً  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ اعشاء -  34
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، ِٛفيٗ

 يٛعف/  اٌغيذ اٌّزنبِٕبْ ٌٍؾشيىبْ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ِٛفٝ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ االء -  35
 دْٚ اٌؾشوخ ثبعُ ِغزّؼيٓ ٚااللزشاك اٌش٘ٓ ؽك ٌّٚٙب ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ ٚاعشاء ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، اٌؾشوبء ٌجبلٝ اٌشعٛع

 يٛعف/  اٌغيذ اٌّزنبِٕبْ ٌٍؾشيىبْ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ِٛفٝ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ االء -  36
 دْٚ اٌؾشوخ ثبعُ ِغزّؼيٓ ٚااللزشاك اٌش٘ٓ ؽك ٌّٚٙب ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ ٚاعشاء ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، اٌؾشوبء ٌجبلٝ اٌشعٛع

 يٛعف/  اٌغيذ اٌّزنبِٕبْ ٌٍؾشيىبْ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ِؾّذ ػٍٝ اٌفزبػ ػجذ ِٕبي -  30
 دْٚ اٌؾشوخ ثبعُ ِغزّؼيٓ ٚااللزشاك اٌش٘ٓ ؽك ٌّٚٙب ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ ٚاعشاء ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، اٌؾشوبء ٌجبلٝ اٌشعٛع

 يٛعف/  اٌغيذ اٌّزنبِٕبْ ٌٍؾشيىبْ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ِؾّذ ػٍٝ اٌفزبػ ػجذ ِٕبي -  38
 دْٚ اٌؾشوخ ثبعُ ِغزّؼيٓ ٚااللزشاك اٌش٘ٓ ؽك ٌّٚٙب ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ ٚاعشاء ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، اٌؾشوبء ٌجبلٝ اٌشعٛع

 يٛعف/  اٌغيذ اٌّزنبِٕبْ ٌٍؾشيىبْ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ يٛعف -  32
 دْٚ اٌؾشوخ ثبعُ ِغزّؼيٓ ٚااللزشاك اٌش٘ٓ ؽك ٌّٚٙب ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ ٚاعشاء ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، اٌؾشوبء ٌجبلٝ اٌشعٛع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 يٛعف/  اٌغيذ اٌّزنبِٕبْ ٌٍؾشيىبْ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ يٛعف -  41
 دْٚ اٌؾشوخ ثبعُ ِغزّؼيٓ ٚااللزشاك اٌش٘ٓ ؽك ٌّٚٙب ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ ٚاعشاء ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، اٌؾشوبء ٌجبلٝ اٌشعٛع

 يٛعف/  اٌغيذ اٌّزنبِٕبْ ٌٍؾشيىبْ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ اعشاء -  41
 دْٚ اٌؾشوخ ثبعُ ِغزّؼيٓ ٚااللزشاك اٌش٘ٓ ؽك ٌّٚٙب ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ ٚاعشاء ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، اٌؾشوبء ٌجبلٝ اٌشعٛع

 يٛعف/  اٌغيذ اٌّزنبِٕبْ ٌٍؾشيىبْ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ اعشاء -  42
 دْٚ اٌؾشوخ ثبعُ ِغزّؼيٓ ٚااللزشاك اٌش٘ٓ ؽك ٌّٚٙب ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ ٚاعشاء ؽغيٓ ِؾّذ ِقيفٝ
 8230   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، اٌؾشوبء ٌجبلٝ اٌشعٛع

 أٛاع عّيغ ؽشاء ؽك ٌٗ اْ اٌّزنبِٓ ٌٍؾشيه ينبف  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ِؾّٛد اٌّغيذ ػجذ اٌمبدس ػجذ ػٍٝ -  43
 ثبٌجيغ عٛاء ثبٌؾشوخ اٌخبفٗ اٌغيبساد ػٍٝ ثبٌجيغ رٛويالد ٚػًّ ثيؼٙب فٝ اٌؾك ٌٗ ٚوزٌه ٚرشخيقٙب اٌؾشوخ ثبعُ اٌغيبساد

 إٌّمٛالد ِٓ اٜ ثيغ فٝ اٌؾك ٌٗ ٚوزٌه ٚفشٚػٙب اٌؾشوخ ػمبساد ثنّبْ ٚاالعزذأٗ االلزشاك ؽك ٌٗ ٚوزٌه ٌٍغيش اٚ ٌٍٕفظ
 12386   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، ثبٌؾشوخ اٌخبفٗ

    21121413:  ربسيخ ، ِغزؾمبرٗ عّيغ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  ىٛالْ ِؾّذ اثشا٘يُ ػٍٝ -  44
 10541   ثشلُ
    21121413:  ربسيخ ، ِغزؾمبرٗ عّيغ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  ىٛالْ ِؾّذ اثشا٘يُ ػٍٝ -  45

 10541   ثشلُ
    21121413:  ربسيخ ، ِغزؾمبرٗ عّيغ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  ىٛالْ ِؾّذ اثشا٘يُ ػٍٝ -  46

 10541   ثشلُ
 رؼبِالد عّيغ ٚرىْٛ ِغزّؼيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌغالَ ػجذ ؽغيٓ ؽغٓ اؽّذ -  40

    21121414:  ربسيخ ، ٚؽذ٘ب ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ االٚي اٌيشف داخزقبفب ِٓ ٚاٌزؼٍيُ اٌزشثيٗ ٚصاسٖ ِغ ٚاٌزؼذيالد ٚاٌّٛافمبد
 11828   ثشلُ
 رؼبِالد عّيغ ٚرىْٛ ِغزّؼيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌغالَ ػجذ ؽغيٓ ؽغٓ اؽّذ -  48

    21121414:  ربسيخ ، ٚؽذ٘ب ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ االٚي اٌيشف اخزقبفبد ِٓ ٚاٌزؼٍيُ اٌزشثيٗ ٚصاسٖ ِغ ٚاٌزؼذيالد ٚاٌّٛافمبد
 11828   ثشلُ
 رؼبِالد عّيغ ٚرىْٛ ِغزّؼيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌغالَ ػجذ ؽغيٓ ؽغٓ اؽّذ -  42

    21121414:  ربسيخ ، ٚؽذ٘ب ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ االٚي اٌيشف اخزقبفبد ِٓ ٚاٌزؼٍيُ اٌزشثيٗ ٚصاسٖ ِغ ٚاٌزؼذيالد ٚاٌّٛافمبد
 11828   ثشلُ
 رؼبِالد عّيغ ٚرىْٛ ِغزّؼيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ؽٍجٝ اٌغؼيذ ِؾّذ ػبدي -  51

    21121414:  ربسيخ ، ٚؽذ٘ب ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ االٚي اٌيشف اخزقبفبد ِٓ ٚاٌزؼٍيُ اٌزشثيٗ ٚصاسٖ ِغ ٚاٌزؼذيالد ٚاٌّٛافمبد
 11828   ثشلُ
 رؼبِالد عّيغ ٚرىْٛ ِغزّؼيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ؽٍجٝ اٌغؼيذ ِؾّذ ػبدي -  51

    21121414:  ربسيخ ، ٚؽذ٘ب ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ االٚي اٌيشف اخزقبفبد ِٓ ٚاٌزؼٍيُ اٌزشثيٗ ٚصاسٖ ِغ ٚاٌزؼذيالد ٚاٌّٛافمبد
 11828   ثشلُ
 رؼبِالد عّيغ ٚرىْٛ ِغزّؼيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ؽٍجٝ اٌغؼيذ ِؾّذ ػبدي -  52

    21121414:  ربسيخ ، ٚؽذ٘ب ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ االٚي اٌيشف اخزقبفبد ِٓ ٚاٌزؼٍيُ اٌزشثيٗ ٚصاسٖ ِغ ٚاٌزؼذيالد ٚاٌّٛافمبد
 11828   ثشلُ
 رؼبِالد عّيغ ٚرىْٛ ِغزّؼيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اهلل ػجذ ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ -  53

    21121414:  ربسيخ ، ٚؽذ٘ب ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ االٚي اٌيشف اخزقبفبد ِٓ ٚاٌزؼٍيُ اٌزشثيٗ ٚصاسٖ ِغ ٚاٌزؼذيالد ٚاٌّٛافمبد
 11828   ثشلُ
 رؼبِالد عّيغ ٚرىْٛ ِغزّؼيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اهلل ػجذ ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ -  54

    21121414:  ربسيخ ، ٚؽذ٘ب ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ االٚي اٌيشف اخزقبفبد ِٓ ٚاٌزؼٍيُ اٌزشثيٗ ٚصاسٖ ِغ ٚاٌزؼذيالد ٚاٌّٛافمبد
 11828   ثشلُ
 رؼبِالد عّيغ ٚرىْٛ ِغزّؼيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اهلل ػجذ ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ -  55

    21121414:  ربسيخ ، ٚؽذ٘ب ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ االٚي اٌيشف اخزقبفبد ِٓ ٚاٌزؼٍيُ اٌزشثيٗ ٚصاسٖ ِغ ٚاٌزؼذيالد ٚاٌّٛافمبد
 11828   ثشلُ
   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، ٌٍٛفبٖ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌغالَ ػجذ ؽغيٓ ؽغٓ اؽّذ -  56

11828 
   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، ٌٍٛفبٖ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌغالَ ػجذ ؽغيٓ ؽغٓ اؽّذ -  50

11828 
   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، ٌٍٛفبٖ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌغالَ ػجذ ؽغيٓ ؽغٓ اؽّذ -  58

11828 
   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، ٌٍٛفبٖ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ؽٍجٝ اٌغؼيذ ِؾّذ ػبدي -  52

11828 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

   ثشلُ    21121414:  بسيخر ، ٌٍٛفبٖ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ؽٍجٝ اٌغؼيذ ِؾّذ ػبدي -  61
11828 

   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، ٌٍٛفبٖ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ؽٍجٝ اٌغؼيذ ِؾّذ ػبدي -  61
11828 

 11828   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، ٌٍٛفبٖ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اهلل ػجذ ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ -  62
 11828   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، ٌٍٛفبٖ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اهلل ػجذ ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ -  63
 11828   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، ٌٍٛفبٖ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اهلل ػجذ ؽبِذ اؽّذ اثزغبَ -  64
 فٛصٜ دافيذ فيٛال/ اٌغيذٖ اٌّزنبِٕيٓ اٌؾشيىيٓ خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  ؽٕب ِؾشٚط ٔقشٜ ػبىف -  65

 18132   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ
 فٛصٜ دافيذ فيٛال/ اٌغيذٖ اٌّزنبِٕيٓ اٌؾشيىيٓ خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  ؽٕب ِؾشٚط ٔقشٜ ػبىف -  66

 18132   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ
 وبفٗ ٚاعزالَ فٛصٜ دافيذ فيٛال/ اٌغيذٖ اٌّزنبِٕيٓ اٌؾشيىيٓ خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  فٛصٜ دافيذ فيٛال -  60

 18132   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ
 وبفٗ ٚاعزالَ فٛصٜ دافيذ فيٛال/ اٌغيذٖ اٌّزنبِٕيٓ اٌؾشيىيٓ خشٚط  ِزنبِٓ شيهؽ  رنبِٓ ؽشوخ  فٛصٜ دافيذ فيٛال -  68

 18132   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ
 ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوٗ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  ؽٕب ِؾشٚط ٔقشٜ ػبىف -  62

 18132   ثشلُ    21121414:  ربسيخ
 ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوٗ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  ؽٕب ِؾشٚط ٔقشٜ ػبىف -  01

 18132   ثشلُ    21121414:  ربسيخ
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوٗ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  فٛصٜ دافيذ فيٛال -  01

 18132   ثشلُ    21121414
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوٗ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  فٛصٜ دافيذ فيٛال -  02

 18132   ثشلُ    21121414
 اٌؾشيه االٚي فٌٍيش ٌيقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسح ؽك رؼذيً يزُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌغيذ ِؾّذ سيبك ِؾّذ -  03

 ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌؾك ٌٚٗ اٌؾشوخ ثبعُ اٌزؼبًِ فٝ اٌقالؽيبد اٚعغ رٌه عجيً فٝ ٌٚٗ ِٕفشدا اٌّزنبِٓ
 ثيغ فٝ اٌؾك ٌٚٗ اٌؾشوخ ثبعُ اِبِٗ ٚاٌزٛليغ اٌؼمبسٜ اٌؾٙش ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌخبؿ ٚاٌميبع االػّبي ٚليبع اٌؼبَ ٚاٌميبع ؽىِٛيٗ
 اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ اٌؾك ٌٚٗ اٌؾشوخ ثبعُ اٌجٕٛن وبفٗ ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌؾك ٌٗ اْ وّب اٌؾشوخ ٚعيبساد افٛي

 11151   ثشلُ    21121410:  ربسيخ ، ٚاٌغٕذاد ٚاٌقفمبد ٚاٌّؾبسىبد ػمٛد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ
 اٌؾشيه االٚي ٌٍيشف ٌيقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسح ؽك رؼذيً يزُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌغيذ ِؾّذ سيبك ِؾّذ -  04

 ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌؾك ٌٚٗ اٌؾشوخ ثبعُ اٌزؼبًِ فٝ اٌقالؽيبد اٚعغ رٌه عجيً فٝ ٌٚٗ ِٕفشدا اٌّزنبِٓ
 ثيغ فٝ اٌؾك ٌٚٗ اٌؾشوخ ثبعُ اِبِٗ ٚاٌزٛليغ اٌؼمبسٜ اٌؾٙش ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌخبؿ ٚاٌميبع االػّبي ٚليبع اٌؼبَ ٚاٌميبع ؽىِٛيٗ
 اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ اٌؾك ٌٚٗ اٌؾشوخ ثبعُ اٌجٕٛن وبفٗ ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌؾك ٌٗ اْ وّب اٌؾشوخ ٚعيبساد افٛي

 11151   ثشلُ    21121410:  ربسيخ ، ٚاٌغٕذاد ٚاٌقفمبد ٚاٌّؾبسىبد ػمٛد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ
 ٚاٌش٘ٓ االلزشاك ػمٛد وبفٗ ػٍٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌزغبسيٗ االرٔيٗ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌغيذ ِؾّذ سيبك ِؾّذ -  05

 ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد عّيغ اِبَ ٌٍغيش اٚ ٌٍٕفظ ٚرٌه ِٕمٛي اٚ صبثذ ِٓ فيٙب ثّب اٌؾشوخ افٛي ٌىبفٗ أٛاػٙب ثىبفٗ
 وً فٝ اٌغيش رفٛيل اٚ رٛويً فٝ اٌؾك ٌٗ اْ وّب اٌغيش اٚ اٌجٕٛن ٌقبٌؼ ٚرٌه اٌغيش رفٛيل اٚ رٛويً فٝ اٌؾك ٌٚٗ ثزٌه اٌخبفٗ

 11151   ثشلُ    21121410:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ
 ٚاٌش٘ٓ االلزشاك ػمٛد وبفٗ ػٍٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌزغبسيٗ االرٔيٗ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌغيذ ِؾّذ سيبك ِؾّذ -  06

 ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد عّيغ اِبَ ٌٍغيش اٚ ٌٍٕفظ ٚرٌه ِٕمٛي اٚ صبثذ ِٓ فيٙب ثّب خاٌؾشو افٛي ٌىبفٗ أٛاػٙب ثىبفٗ
 وً فٝ اٌغيش رفٛيل اٚ رٛويً فٝ اٌؾك ٌٗ اْ وّب اٌغيش اٚ اٌجٕٛن ٌقبٌؼ ٚرٌه اٌغيش رفٛيل اٚ رٛويً فٝ اٌؾك ٌٚٗ ثزٌه اٌخبفٗ

 11151   ثشلُ    21121410:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ
 اٌؾشيه االٚي اٌيشف اٌٝ ِٛوٌٛٗ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  عّؼٗ اٌؾّيذ ػجذ ؽغٕٝ سِنبْ -  00

 غشك ٌزؾميك رٌه فٝ اٌغٍيبد وبفٗ ٌٚٗ االداسٖ اػّبي ػٍٝ اٌمبئُ ثقفزٗ ِٕفشدا عّؼٗ اٌؾّيذ ػجذ ؽغٕٝ سِنبْ اٌّزنبِٓ
 اٌغؾت ؽك ِٕفشدا ٌٚٗ اغشامٙب ٚمّٓ ٌٚقبٌؾٙب اٌؾشوخ ٚػٕٛاْ  ثبعُ ِٕٗ رقذس اٌزٝ االػّبي ٘زٖ رىْٛ اْ ؽشييٗ اٌؾشوخ

 ٚاالفشاد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ ِغ ٚاٌزٛليغ ٚاٌزؼبًِ اٌؾشوخ ثبعُ ٚااللزشاك اٌش٘ٓ ٚؽك اٌجٕٛن ِٓ ٚااليذاع
 14543   ثشلُ    21121418:  ربسيخ ، يشاٌزبع اٚ ؽشاء اٚ ثيغ ِٓ اٌؾشوخ افٛي فٝ اٌزقشف ؽك ِٕفشدا ٌٚٗ ٚاٌؾشوبد

 اٚ اٌغىٕيٗ ٌٍٛؽذاد ٌٍٚغيش ٌٍٕفظ اٌزٕبصي اٚ اٌجيغ اٚ ٌٍغيش  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  عّؼٗ اٌؾّيذ ػجذ ؽغٕٝ سِنبْ -  08
 رمشيش اٚ اٌغذيذٖ اٌؼّشأيٗ اٌّغزّؼبد ٌٙيئٗ اٌزبثؼٗ اٌغذيذٖ اٌّذْ اعٙضٖ عّيغ اِبَ اٌزخقيـ ػٓ اٌزٕبصي اٚ االسامٝ اٚ اٌزغبسيٗ

 14543   ثشلُ    21121418:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً ؽك ٌٚٗ رجؼٝ اٚ افٍٝ ػيٕٝ ؽك
 ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ اٌؾشوٗ ِٓ اٌؾشيه رخبسط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ؽغٕيٓ اثشا٘يُ ِؾّٛد ٔغشيٓ -  02

 23312   ثشلُ    21121412:  ربسيخ
 ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ اٌؾشوٗ ِٓ اٌؾشيه رخبسط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌؼضيض ػجذ فذيك اٌؼضيض ػجذ اؽّذ -  81

 23312   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ
 ٔغشيٓ/  اٌغيذٖ اٌّزنبِٕٗ اٌضبٌش ٌٍيشف ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ؽغٕيٓ اثشا٘يُ ِؾّٛد ٔغشيٓ -  81

 23312   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، ِٕفشدٖ اثشا٘يُ ِؾّٛد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

/  اٌغيذٖ اٌّزنبِٕٗ اٌضبٌش ٌٍيشف ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌؼضيض ػجذ فذيك اٌؼضيض ػجذ اؽّذ -  82
 23312   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، ِٕفشدٖ اثشا٘يُ ِؾّٛد ٔغشيٓ

 ٚرّضيً ػٕٙب ٔيبثٗ ٚاٌزٛليغ اٌؾشوخ اداسٖ ارٍٛليغ ٚؽك االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌذيٓ عّبي ِؾّذ اؽشف -  83
 ٚاٌغٕذاد ٚاٌىّجيبالد اٌؾيىبد ػٍٝ اٌزٛليغ فيٙب ثّب ِٕفشدا اٌذيٓ عّبي ِؾّذ اؽشف/ د االٚي ٌٍيشف ِٛوٍٗ اٌغيش اِبَ اٌؾشوخ

 ؽذٚد فٝ ِٕفشدا اٌذيٓ عّبي ِؾّذ اؽشف/  د االٚي ٌٍؾشيه اٌنّبْ خيبثبد ٚايذاع االػزّبداد ٚفزؼ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغؾت الِش
 511111 ِٓ اػٍٝ ٘ٛ فيّب اِب عٕيٗ 311111 ؽذٚد فٝ ِٕفشدا ِؾّذ عيذ ِؾّذ/  د اٌضبٔٝ اٌنّبْ ٌٍٚؾشيه عٕيٗ 511111

 11115   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ِغزّؼيٓ ٌٍؾشيىيٓ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزشاك اٌش٘ٓ ٚيىْٛ ِغزّؼيٓ رٛليؼٙب فيٍضَ عٕيٗ
 ِؾّذ اٌؾّيذ ػجذ عّبي اعالَ رخبسط ػٍٝ االىشاف ارفك  ِٛفٝ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  ِؾّذ اٌؾّيذ ػجذ عّبي اعالَ -  84

 22306   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ
 ِؾّذ اٌؾّيذ ػجذ عّبي اعالَ رخبسط ػٍٝ االىشاف ارفك  ِٛفٝ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  اهلل ػجذ سفؼذ اٌذيٓ فالػ -  85

 22306   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  ػٍٝ ِؾّذ غشيت ايٙبة -  86

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  ػٍٝ ِؾّذ غشيت يٙبةا -  80

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  ػٍٝ ِؾّذ غشيت ايٙبة -  88

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  وبًِ ِقيفٝ ِؾّذ -  82

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  وبًِ ِقيفٝ ِؾّذ -  21

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  وبًِ ِقيفٝ ِؾّذ -  21

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  إٌؼيُ ػجذ اؽّذ إٌؼيُ ػجذ -  22

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  إٌؼيُ ػجذ اؽّذ ُإٌؼي ػجذ -  23

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  إٌؼيُ ػجذ اؽّذ إٌؼيُ ػجذ -  24

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  ػٍٝ ِؾّذ غشيت ايٙبة -  25

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  ػٍٝ ِؾّذ غشيت ايٙبة -  26

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  ػٍٝ ِؾّذ غشيت ايٙبة -  20

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  وبًِ ِقيفٝ ِؾّذ -  28

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  وبًِ ِقيفٝ ِؾّذ -  22

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  وبًِ ِقيفٝ ِؾّذ -  111

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  إٌؼيُ ػجذ اؽّذ يُإٌؼ ػجذ -  111

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  إٌؼيُ ػجذ اؽّذ إٌؼيُ ػجذ -  112

 23350   ثشلُ    21121411
:  ربسيخ ، ِٚغزؾمبرٗ ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  إٌؼيُ ػجذ اؽّذ إٌؼيُ ػجذ -  113

 23350   ثشلُ    21121411
 االٚي ٌٍؾشيىيٓ ِٛوٍٗ ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ثخيذ ؽؾبرٗ عؼذ عٛصيف -  114

 اٌؾىِٛيٗ ٚاٌّقبٌؼ اٌغٙبد عّيغ اِبَ اٌؾشوخ ٌزّضيً ِٚغزّؼيٓ ِٕفشديٓ ؽؾبرٗ عؼذ عٛصيف ٚاٌضبٌش عيذُ٘ ثشعَٛ عجشٖ عشعظ
 ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚااللزشاك اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ ٚؽك اٌؾشوخ غشك ٌزؾميك اٌغٍيبد وبفٗ ٌّٚٙب ٚاٌخبؿ اٌؼبَ االػّبي ٚليبع

   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ ثؼٕٛاْ ِّٕٙب رقذس اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه اٌزّٛيً ؽشوبد
18680 

 االٚي ٌٍؾشيىيٓ ِٛوٍٗ ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  عشعظ فىشٜ ٔؼيُ عٛسط -  115
 اٌؾىِٛيٗ ٚاٌّقبٌؼ اٌغٙبد عّيغ اِبَ اٌؾشوخ ٌزّضيً ِٚغزّؼيٓ ِٕفشديٓ ؽؾبرٗ عؼذ عٛصيف ٚاٌضبٌش عيذُ٘ ثشعَٛ عجشٖ عشعظ
 ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚااللزشاك اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ ٚؽك اٌؾشوخ غشك ٌزؾميك اٌغٍيبد وبفٗ ٌّٚٙب ٚاٌخبؿ اٌؼبَ االػّبي ٚليبع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ ثؼٕٛاْ ِّٕٙب رقذس اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه اٌزّٛيً ؽشوبد
18680 

 ِٓ عشعظ فىشٜ ٔؼيُ عٛسط/  اٌغيذ اٌضبٔٝ اٌيشف رخبسط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ثخيذ ؽؾبرٗ عؼذ عٛصيف -  116
 18680   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ؽمٛق ثبيٗ اٌؾشوخ ِيبٌجٗ ٌٗ ٚاليؾك ٚاٌّؼٕٛيٗ اٌّبٌيٗ ؽمٛلٗ ثىبفٗ اٌؾشوخ

 ِٓ عشعظ فىشٜ ٔؼيُ عٛسط/  اٌغيذ اٌضبٔٝ اٌيشف رخبسط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  عشعظ فىشٜ ٔؼيُ عٛسط -  110
 18680   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، ؽمٛق ثبيٗ اٌؾشوخ ِيبٌجٗ ٌٗ ٚاليؾك ٚاٌّؼٕٛيٗ اٌّبٌيٗ ؽمٛلٗ ثىبفٗ اٌؾشوخ

 ِٓ اٌقفيٝ اثشا٘يُ اؽّذ ِؾّذ/  اٌؾشيه خشٚط رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  اٌقفيٝ اثشا٘يُ اؽّذ ِؾّذ -  118
 10458   ثشلُ    21121410:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ

 اٌقفيٝ اثشا٘يُ اؽّذ ِؾّذ/  اٌؾشيه خشٚط رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  اٌّىبٜٚ اٌّيٍت ػجذ اٌٛاؽذ ػجذ ِؼزض -  112
 10458   ثشلُ    21121410:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ

 اٌّىبٜٚ اٌّيٍت ػجذ اٌٛاؽذ ػجذ ِؼزض/  اٌؾشيه خشٚط رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  اٌقفيٝ اثشا٘يُ اؽّذ ِؾّذ -  111
 10458   ثشلُ    21121410:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ
 اٌّيٍت ػجذ اٌٛاؽذ ػجذ ِؼزض/  اٌؾشيه خشٚط رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  اٌّىبٜٚ اٌّيٍت ػجذ اٌٛاؽذ ػجذ ِؼزض -  111

 10458   ثشلُ    21121410:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌّىبٜٚ
 ٚاٌضبٌش االٚي ٌٍؾشيىيٓ يؾك ثبٔٗ ثٕذ امبفٗ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ِىيٜٛ ِؾّذ  اؽّذ ِؾّذ ِب٘يزبة -  112

 اٌؾشوخ ِمِٛبد عّيغ ػٍٝ اٌش٘ٓ ٚؽك ٚاٌغٙبد ٚاٌٙيئبد اٌجٕٛن عّيغ ِٓ االلزشاك ؽك ِغزّؼيٓ اٚ ِٕفشديٓ اٌّزنبِٕيٓ
 18216   ثشلُ    21121418:  ربسيخ ، ٌزٌه يٍضَ ِب وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ ٌزٌه رٍضَ اٌزٝ االعشاءاد وبفٗ ٚارخبر ٚاٌّؼٕٛيٗ اٌّبديٗ
 ِؾّٛد اٌّزنبِٕيٓ ٌٍؾشيىيٓ ٌيقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ؽغيٓ ِقيفٝ ِؾّذ -  113
 ٚا٘ذافٙب اٌؾشوخ غشك رؾميك فٝ اٌغٍيبد اٚعغ رٌه فٝ ٌُٚٙ ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ ِؾّٛد ؽغيٓ ِقيفٝ ِؾّذ ، اؽشف ِؾّذ

 22028   ثشلُ    21121418:  ربسيخ ،
 ِؾّٛد ٕيٓاٌّزنبِ ٌٍؾشيىيٓ ٌيقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ؽغيٓ ِقيفٝ ِؾّذ -  114
 ٚا٘ذافٙب اٌؾشوخ غشك رؾميك فٝ اٌغٍيبد اٚعغ رٌه فٝ ٌُٚٙ ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ ِؾّٛد ؽغيٓ ِقيفٝ ِؾّذ ، اؽشف ِؾّذ

 22028   ثشلُ    21121418:  ربسيخ ،
:  ربسيخ ، ِزنبِٓ ؽشيه اٌٝ اٌؾشيه ففٗ رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  ؽشيف ِؾّذ عّؼٗ عيذ -  115

 22321   ثشلُ    21121422
:  ربسيخ ، ِزنبِٓ ؽشيه اٌٝ اٌؾشيه ففٗ رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  ؽشيف ِؾّذ عّؼٗ عيذ -  116

 22321   ثشلُ    21121422
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ اٌّزنبِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌؾؾؾزبٜٚ ثذيش ِغذٜ -  110

 15428   ثشلُ    21121423
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ اٌّزنبِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌؾؾؾزبٜٚ ثذيش ِغذٜ -  118

 15428   ثشلُ    21121423
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ اٌّزنبِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌؾؾؾزبٜٚ ثذيش ِغذٜ -  112

 15428   ثشلُ    21121423
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ اٌّزنبِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس -  121

 15428   ثشلُ    21121423
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ فٗوب ٚاعزالَ اٌّزنبِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس -  121

 15428   ثشلُ    21121423
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالَ اٌّزنبِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس -  122

 15428   ثشلُ    21121423
 اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ/  اٌغيذ ِٓ ٌىً ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌؾؾؾزبٜٚ ثذيش ِغذٜ -  123

 اٌٙيئبد وبفٗ اِبَ اٌؾشوخ رّضيً فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ِيٍمٗ االداسٖ ٚ٘زا ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس/  ٚاٌغيذٖ
 ػٍٝ اٌؾشوخ ػٓ ٔيبثٗ اٌزٛليغ ؽك ٌّٚٙب ٚخالفٗ ٚاٌّؾبوُ ٚاالفشاد ٚاٌٛصاساد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ ٚاٌّقبٌؼ ٚاٌؾشوبد

 ٚثيغ ٚؽشاء ٚاٌش٘ٓ اٌمشك ػمٛد ػٍٝ اٌزٛليغ ِٕفشديٓ ٌّٚٙب اٌؾشوخ ِبيخـ وً فٝ ٚاٌزقشف ٚإٌٙبئيٗ االثزذائيٗ اٌؼمٛد
 15428   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌؾيىبد ٚافذاس ٚفشف اٌؾشوخ ِّزٍىبد فٝ ٚاٌزقشف االفٛي

 اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ/  اٌغيذ ِٓ ٌىً ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌؾؾؾزبٜٚ ثذيش ِغذٜ -  124
 اٌٙيئبد وبفٗ اِبَ اٌؾشوخ رّضيً فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ِيٍمٗ االداسٖ ٚ٘زا ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس/  ٚاٌغيذٖ

 ػٍٝ اٌؾشوخ ػٓ ٔيبثٗ اٌزٛليغ ؽك ٌّٚٙب ٚخالفٗ ٚاٌّؾبوُ ٚاالفشاد ٚاٌٛصاساد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ ٚاٌّقبٌؼ ٚاٌؾشوبد
 ٚثيغ ٚؽشاء ٚاٌش٘ٓ اٌمشك ػمٛد ػٍٝ اٌزٛليغ ِٕفشديٓ ٌّٚٙب اٌؾشوخ ِبيخـ وً فٝ ٚاٌزقشف ٚإٌٙبئيٗ االثزذائيٗ اٌؼمٛد

 15428   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌؾيىبد ٚافذاس ٚفشف اٌؾشوخ ِّزٍىبد فٝ ٚاٌزقشف االفٛي
 اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ/  اٌغيذ ِٓ ٌىً ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌؾؾؾزبٜٚ ثذيش ِغذٜ -  125

 اٌٙيئبد وبفٗ اِبَ اٌؾشوخ رّضيً فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ِيٍمٗ االداسٖ ٚ٘زا ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس/  ٚاٌغيذٖ
 ػٍٝ اٌؾشوخ ػٓ ٔيبثٗ اٌزٛليغ ؽك ٌّٚٙب ٚخالفٗ ٚاٌّؾبوُ ٚاالفشاد ٚاٌٛصاساد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ ٚاٌّقبٌؼ ٚاٌؾشوبد

 ٚثيغ ٚؽشاء ٚاٌش٘ٓ اٌمشك ػمٛد ػٍٝ اٌزٛليغ ِٕفشديٓ ٌّٚٙب اٌؾشوخ ِبيخـ وً فٝ ٚاٌزقشف ٚإٌٙبئيٗ االثزذائيٗ اٌؼمٛد
 15428   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌؾيىبد ٚافذاس ٚفشف اٌؾشوخ ِّزٍىبد فٝ ٚاٌزقشف االفٛي
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ػضة أٛس ِؾّذ/  اٌغيذ ِٓ ٌىً ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس -  126
 اِبَ اٌؾشوخ رّضيً فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ِيٍمٗ االداسٖ ٚ٘زا ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس/  ٚاٌغيذٖ اٌىبفٛسٜ

 ػٓ ٔيبثٗ اٌزٛليغ ؽك ٌّٚٙب ٚخالفٗ ٚاٌّؾبوُ ٚاالفشاد ٚاٌٛصاساد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ ٚاٌّقبٌؼ ٚاٌؾشوبد اٌٙيئبد وبفٗ
 ٚؽشاء ٚاٌش٘ٓ اٌمشك ػمٛد ػٍٝ اٌزٛليغ ِٕفشديٓ ٌّٚٙب اٌؾشوخ ِبيخـ وً فٝ ٚاٌزقشف ٚإٌٙبئيٗ االثزذائيٗ اٌؼمٛد ػٍٝ اٌؾشوخ

 15428   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌؾيىبد ٚافذاس ٚفشف اٌؾشوخ زٍىبدِّ فٝ ٚاٌزقشف االفٛي ٚثيغ
 ػضة أٛس ِؾّذ/  اٌغيذ ِٓ ٌىً ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس -  120

 اِبَ اٌؾشوخ رّضيً فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ِيٍمٗ االداسٖ ٚ٘زا ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس/  ٚاٌغيذٖ اٌىبفٛسٜ
 ػٓ ٔيبثٗ اٌزٛليغ ؽك ٌّٚٙب ٚخالفٗ ٚاٌّؾبوُ ٚاالفشاد ٚاٌٛصاساد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ ٚاٌّقبٌؼ ٚاٌؾشوبد اٌٙيئبد وبفٗ

 ٚؽشاء ٚاٌش٘ٓ اٌمشك ػمٛد ػٍٝ اٌزٛليغ ِٕفشديٓ ٌّٚٙب اٌؾشوخ ِبيخـ وً فٝ ٚاٌزقشف ٚإٌٙبئيٗ االثزذائيٗ اٌؼمٛد ػٍٝ اٌؾشوخ
 15428   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌؾيىبد ٚافذاس ٚفشف اٌؾشوخ ِّزٍىبد فٝ ٚاٌزقشف االفٛي ٚثيغ
 ػضة أٛس ِؾّذ/  اٌغيذ ِٓ ٌىً ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس -  128

 اِبَ اٌؾشوخ رّضيً فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ِيٍمٗ االداسٖ ٚ٘زا ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس/  ٚاٌغيذٖ اٌىبفٛسٜ
 ػٓ ٔيبثٗ اٌزٛليغ ؽك ٌّٚٙب ٚخالفٗ ٚاٌّؾبوُ ٚاالفشاد ٚاٌٛصاساد ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش اٌؾىِٛيٗ ٚاٌّقبٌؼ ٚاٌؾشوبد اٌٙيئبد وبفٗ

 ٚؽشاء ٚاٌش٘ٓ اٌمشك ػمٛد ػٍٝ اٌزٛليغ ِٕفشديٓ ٌّٚٙب اٌؾشوخ ِبيخـ وً فٝ ٚاٌزقشف ٚإٌٙبئيٗ االثزذائيٗ اٌؼمٛد ػٍٝ اٌؾشوخ
 15428   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌؾيىبد ٚافذاس ٚفشف اٌؾشوخ ِّزٍىبد فٝ ٚاٌزقشف االفٛي ٚثيغ
 ًرٛوي ؽك ٌّٚٙب اٌجٕٛن ٌذٜ اٌؾغبثبد ٚفزؼ ثبٌؾشوخ اٌخبفٗ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌؾؾؾزبٜٚ ثذيش ِغذٜ -  122
 15428   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌؾشوخ ؽئْٛ فٝ ِبروش وً اٚ ثؼل فٝ اٌغيش
 رٛويً ؽك ٌّٚٙب اٌجٕٛن ٌذٜ اٌؾغبثبد ٚفزؼ ثبٌؾشوخ اٌخبفٗ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌؾؾؾزبٜٚ ثذيش ِغذٜ -  131
 15428   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌؾشوخ ؽئْٛ فٝ ِبروش وً اٚ ثؼل فٝ اٌغيش
 رٛويً ؽك ٌّٚٙب اٌجٕٛن ٌذٜ اٌؾغبثبد ٚفزؼ ثبٌؾشوخ اٌخبفٗ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌؾؾؾزبٜٚ ثذيش ِغذٜ -  131
 15428   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌؾشوخ ؽئْٛ فٝ ِبروش وً اٚ ثؼل فٝ اٌغيش
 ؽك ٌّٚٙب اٌجٕٛن ٌذٜ اٌؾغبثبد ٚفزؼ ثبٌؾشوخ اٌخبفٗ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس -  132
 15428   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌؾشوخ ؽئْٛ فٝ ِبروش وً اٚ ثؼل فٝ اٌغيش رٛويً
 ؽك ٌّٚٙب اٌجٕٛن ٌذٜ اٌؾغبثبد ٚفزؼ ثبٌؾشوخ اٌخبفٗ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس -  133
 15428   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌؾشوخ ؽئْٛ فٝ ِبروش وً اٚ ثؼل فٝ اٌغيش رٛويً
 ؽك ٌّٚٙب اٌجٕٛن ٌذٜ اٌؾغبثبد ٚفزؼ ثبٌؾشوخ اٌخبفٗ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌىبفٛسٜ ػضة أٛس ِؾّذ ِٕبس -  134
 15428   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌؾشوخ ؽئْٛ فٝ ِبروش وً اٚ ثؼل فٝ اٌغيش رٛويً
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ؽغٓ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  135

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ؽغٓ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  136

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ؽغٓ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  130

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ؽغٓ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  138

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  عّؼٗ ِؾّٛد اٌمبدس ػجذ خٍيً -  132

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  عّؼٗ ِؾّٛد اٌمبدس ػجذ خٍيً -  141

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  عّؼٗ ِؾّٛد اٌمبدس ػجذ خٍيً -  141

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  عّؼٗ ِؾّٛد اٌمبدس ػجذ خٍيً -  142

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ؽغٓ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  143

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  ؽغٓ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  144

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ؽغٓ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  145

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ؽغٓ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  146

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  عّؼٗ ِؾّٛد اٌمبدس ػجذ خٍيً -  140

 22188   ثشلُ    21121424
:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  عّؼٗ ِؾّٛد اٌمبدس ػجذ خٍيً -  148

 22188   ثشلُ    21121424
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:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  عّؼٗ ِؾّٛد اٌمبدس ػجذ خٍيً -  142
 22188   ثشلُ    21121424

:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشوخ ِٓ اٌؾشيه خشٚط  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  عّؼٗ ِؾّٛد اٌمبدس ػجذ خٍيً -  151
 22188   ثشلُ    21121424

 عٙيش/  اٌغيذٖ ٌٍيشفيٓ افجؾذ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  خٍيفٗ ِؾّذ اٌّغيذ ػجذ عبثش ػّشٚ -  151
 االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه اٌؾشوخ غشك ٌزؾميك اٌغٍيبد وبفٗ ٌّٚٙب ِغزّؼيٓ اٌّغيذ ػجذ عبثش ػّشٚ/  اٌغيذ ٚ ػٍٝ عؼذ ؽٕفٝ
 ٚؽك ٚايذاع ٚعؾت ٌٍؾشوخ ؽغبة فزؼ ِٓ اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌؾك ٌّٙب وّب اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ ثبعُ ِّٕٙب رقذس اٌزٝ

 15341   ثشلُ    21121428:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً فٝ اٌؾك ٌّٚٙب اينب ِغزّؼيٓ ٚاٌش٘ٓ اٌمشك
 عٙيش/  اٌغيذٖ ٌٍيشفيٓ افجؾذ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  خٍيفٗ ِؾّذ اٌّغيذ ػجذ عبثش ػّشٚ -  152
 االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه اٌؾشوخ غشك ٌزؾميك اٌغٍيبد وبفٗ ٌّٚٙب ِغزّؼيٓ اٌّغيذ ػجذ عبثش ػّشٚ/  اٌغيذ ٚ ػٍٝ عؼذ ؽٕفٝ
 ٚؽك ٚايذاع ٚعؾت ٌٍؾشوخ ؽغبة فزؼ ِٓ اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌؾك ٌّٙب وّب اغشامٙب ٚمّٓ خاٌؾشو ثبعُ ِّٕٙب رقذس اٌزٝ

 15341   ثشلُ    21121428:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً فٝ اٌؾك ٌّٚٙب اينب ِغزّؼيٓ ٚاٌش٘ٓ اٌمشك
 ؽٕفٝ عٙيش/  اٌغيذٖ ٌٍيشفيٓ افجؾذ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  خٍيفٗ ِؾّذ اٌّغيذ ػجذ عبثش ػّشٚ -  153
 اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه اٌؾشوخ غشك ٌزؾميك اٌغٍيبد وبفٗ ٌّٚٙب ِغزّؼيٓ اٌّغيذ ػجذ عبثش ػّشٚ/  اٌغيذ ٚ ػٍٝ عؼذ

 ٚؽك ٚايذاع ٚعؾت ٌٍؾشوخ ؽغبة فزؼ ِٓ اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌؾك ٌّٙب وّب اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ ثبعُ ِّٕٙب رقذس
 15341   ثشلُ    21121428:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً فٝ اٌؾك ٌّٚٙب اينب ِغزّؼيٓ ٚاٌش٘ٓ اٌمشك

 ؽٕفٝ عٙيش/  اٌغيذٖ ٌٍيشفيٓ افجؾذ ٚاٌزٛليغ االداسٖ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  خٍيفٗ ِؾّذ اٌّغيذ ػجذ عبثش ػّشٚ -  154
 اٌزٝ االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه اٌؾشوخ غشك ٌزؾميك اٌغٍيبد وبفٗ ٌّٚٙب ِغزّؼيٓ اٌّغيذ ػجذ عبثش ػّشٚ/  اٌغيذ ٚ ػٍٝ عؼذ

 ٚؽك ٚايذاع ٚعؾت ٌٍؾشوخ ؽغبة فزؼ ِٓ اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌؾك ٌّٙب وّب اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ ثبعُ ِّٕٙب رقذس
 15341   ثشلُ    21121428:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً فٝ اٌؾك ٌّٚٙب اينب ِغزّؼيٓ ٚاٌش٘ٓ اٌمشك

 رٛفيك ؽغبْ اؽشف ٌٍيشفيٓ ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ّ٘بَ رٛفيك ؽغبْ اؽشف -  155
 ٘زا فٝ ٌُٚٙ ِٕفشديٓ اٚ ِغزؼيٓ اٌؾشوخ اداسٖ ثخقٛي اٌقالؽيبد وبفٗ ٌٍٚؾشيىيٓ ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ رٛفيك ؽغبْ ٚايّٓ
 اِبَ اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ ثبعُ اٌزؼبًِ ؽك ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ ٌّٚٙب ثبعّٙب ٚاٌزؼبًِ اٌؾشوخ الداسٖ اٌغٍيبد اٚعغ اٌقذد
 يخـ فيّب اٌزؼبِالد ٚثىبفٗ اؽىبٌُٙ ثىبفٗ اٌخبؿ ٚاٌميبع االػّبي ٚليبع اٌؼبَ اٌميبع ٚ اٌؾىِٛيٗ ٚغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد عّيغ

 416   ثشلُ    21121428:  ربسيخ ، ٚاٌزٛليغ ٚايذاع عؾت ِٓ ٚاٌّقبسف اٌجٕٛن عّيغ ِغ اٌزؼبًِ
 رٛفيك ؽغبْ اؽشف ٌٍيشفيٓ ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ّ٘بَ رٛفيك ؽغبْ اؽشف -  156
 ٘زا فٝ ٌُٚٙ ِٕفشديٓ اٚ ِغزؼيٓ اٌؾشوخ اداسٖ ثخقٛي اٌقالؽيبد وبفٗ ٌٍٚؾشيىيٓ ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ رٛفيك ؽغبْ ٚايّٓ
 اِبَ اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ ثبعُ اٌزؼبًِ ؽك ِٕفشديٓ اٚ ِغزّؼيٓ ٌّٚٙب ثبعّٙب ٚاٌزؼبًِ اٌؾشوخ الداسٖ اٌغٍيبد اٚعغ اٌقذد
 يخـ فيّب اٌزؼبِالد ٚثىبفٗ اؽىبٌُٙ ثىبفٗ اٌخبؿ ٚاٌميبع االػّبي ٚليبع اٌؼبَ اٌميبع ٚ اٌؾىِٛيٗ ٚغيش اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد عّيغ

 416   ثشلُ    21121428:  ربسيخ ، ٚاٌزٛليغ ٚايذاع عؾت ِٓ ٚاٌّقبسف اٌجٕٛن عّيغ ِغ اٌزؼبًِ
 خيبثبد ٚاعزقذاس اٌؾغبثبد ٚغٍك ٚفزؼ اٌؾيىبد ػٍٝ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ّ٘بَ رٛفيك ؽغبْ اؽشف -  150

 ٚمّٓ اٌؾشوخ ثبعُ رٌه ٚوً اٌّبي ساط ػٓ االفشاط ٚؽك ٚاٌّقبسف اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ فٛس ٚوبفٗ اٌنّبْ ٚؽٙبداد
 اٌؼمبسيٗ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ الفٛي ٚاٌجيغ ٚاٌش٘ٓ االلزشاك اٚ اٌؾشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛليغ فٝ اٌؾك ٌّٙب ٚوزٌه اغشامٙب

 416   ثشلُ    21121428:  ربسيخ ، اٌؾشوخ ثبعُ ٚإٌّمٛالد ٚاٌغيبساد ٚاالسامٝ
 خيبثبد ٚاعزقذاس اٌؾغبثبد ٚغٍك ٚفزؼ اٌؾيىبد ػٍٝ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  ّ٘بَ رٛفيك ؽغبْ اؽشف -  158

 ٚمّٓ اٌؾشوخ ثبعُ رٌه ٚوً اٌّبي ساط ػٓ االفشاط ٚؽك ٚاٌّقبسف اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ فٛس ٚوبفٗ اٌنّبْ ٚؽٙبداد
 اٌؼمبسيٗ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ الفٛي ٚاٌجيغ ٚاٌش٘ٓ االلزشاك اٚ اٌؾشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛليغ فٝ اٌؾك ٌّٙب ٚوزٌه اغشامٙب

 416   ثشلُ    21121428:  ربسيخ ، اٌؾشوخ ثبعُ ٚإٌّمٛالد ٚاٌغيبساد ٚاالسامٝ
 ٚارٚٔبد اٌؾيىبد ػٍٝ اٌزٛليغ ؽك ٌُٙ ِٓ اخزيبس رُ  اداسح ِغٍظ سئيظ  رؼبٚٔيخ عّؼيخ  اٌّؾيـ ؽغيٓ يٛعف ػٍٝ -  152

 اٌقٕذٚق اِيٓ اٌؾبرٌٝ اٌغفبس ػجذ عبثش اعبِٗ ٔٙبد/  اٌغيذٖ ِغ االداسٖ ِغٍظ سئيظ اٌّؾيـ ؽغٓ يٛعف ػٍٝ/  أ ِٓ اٌقشف
 ، اٌقٕذٚق اِيٓ ِغ اٌؾبرٌٝ اٌغفبس ػجذ عبثش اعبِٗ اعالَ اٌزٛليغ فٝ ػٕٗ يٕٛة االداسٖ ِغٍظ سئيظ غيبة ؽبٌٗ ٚفٝ ِغزّؼيٓ

 2526   ثشلُ    21121428:  ربسيخ
 ٚارٚٔبد اٌؾيىبد ػٍٝ اٌزٛليغ ؽك ٌُٙ ِٓ اخزيبس رُ  اٌغّؼيٗ عىشريش  رؼبٚٔيخ عّؼيخ  اٌؾفيظ ذػج فخشٜ ِؾّذ ٔب٘ذ -  161

 اٌقٕذٚق اِيٓ اٌؾبرٌٝ اٌغفبس ػجذ عبثش اعبِٗ ٔٙبد/  اٌغيذٖ ِغ االداسٖ ِغٍظ سئيظ اٌّؾيـ ؽغٓ يٛعف ػٍٝ/  أ ِٓ اٌقشف
 ، اٌقٕذٚق اِيٓ ِغ اٌؾبرٌٝ اٌغفبس ػجذ عبثش اعبِٗ اعالَ اٌزٛليغ فٝ ػٕٗ يٕٛة االداسٖ ِغٍظ سئيظ غيبة ؽبٌٗ ٚفٝ ِغزّؼيٓ

 2526   ثشلُ    21121428:  ربسيخ
 ٚارٚٔبد اٌؾيىبد ػٍٝ اٌزٛليغ ؽك ٌُٙ ِٓ اخزيبس رُ  اداسح ِغٍظ ػنٛ  رؼبٚٔيخ عّؼيخ  اٌؾبرٌٝ اٌغفبس ػجذ عبثش ٔذٜ -  161

 اٌقٕذٚق اِيٓ اٌؾبرٌٝ اٌغفبس ػجذ عبثش اعبِٗ ٔٙبد/  اٌغيذٖ ِغ االداسٖ ِغٍظ سئيظ اٌّؾيـ ؽغٓ يٛعف ػٍٝ/  أ ِٓ اٌقشف
 ، اٌقٕذٚق اِيٓ ِغ اٌؾبرٌٝ اٌغفبس ػجذ عبثش اعبِٗ اعالَ اٌزٛليغ فٝ ػٕٗ يٕٛة االداسٖ ِغٍظ سئيظ غيبة ؽبٌٗ ٚفٝ ِغزّؼيٓ

 2526   ثشلُ    21121428:  ربسيخ
 اٌقشف ٚارٚٔبد اٌؾيىبد ػٍٝ اٌزٛليغ ؽك ٌُٙ ِٓ اخزيبس رُ  فٕذٚق اِيٓ  رؼبٚٔيخ عّؼيخ  اٌغفبس ػجذ عبثش اعبِٗ ٔٙبد -  162

 ِغزّؼيٓ اٌقٕذٚق اِيٓ اٌؾبرٌٝ اٌغفبس ػجذ عبثش اعبِٗ ٔٙبد/  اٌغيذٖ ِغ االداسٖ ِغٍظ سئيظ اٌّؾيـ ؽغٓ يٛعف ػٍٝ/  أ ِٓ
:  ربسيخ ، اٌقٕذٚق اِيٓ ِغ اٌؾبرٌٝ اٌغفبس ػجذ عبثش اعبِٗ اعالَ اٌزٛليغ فٝ ػٕٗ يٕٛة االداسٖ ِغٍظ سئيظ غيبة ؽبٌٗ ٚفٝ

 2526   ثشلُ    21121428



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 اٌؾيىبد ػٍٝ اٌزٛليغ ؽك ٌُٙ ِٓ اخزيبس رُ  اداسح ِغٍظ سئيظ ٔبئت  رؼبٚٔيخ عّؼيخ  اٌغفبس ػجذ عبثش اعبِٗ اعالَ -  163
 اِيٓ اٌؾبرٌٝ اٌغفبس ػجذ عبثش اعبِٗ ٔٙبد/  اٌغيذٖ ِغ االداسٖ ِغٍظ سئيظ اٌّؾيـ ؽغٓ يٛعف ػٍٝ/  أ ِٓ اٌقشف ٚارٚٔبد
 اِيٓ ِغ اٌؾبرٌٝ اٌغفبس ػجذ عبثش اعبِٗ اعالَ اٌزٛليغ فٝ ػٕٗ يٕٛة االداسٖ ِغٍظ سئيظ غيبة ؽبٌٗ ٚفٝ ِغزّؼيٓ اٌقٕذٚق
 2526   ثشلُ    21121428:  ربسيخ ، اٌقٕذٚق

 اٌؾشوخ ِٓ اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ/  اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  164
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ
 اٌؾشوخ ِٓ اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ/  اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  165

 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ
 اٌؾشوخ ِٓ اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ/  اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  166

 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ
 اٌؾشوخ ِٓ اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ/  اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  160

 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ
 اٌؾشوخ ِٓ اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ/  اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  168

 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ
 اٌؾشوخ ِٓ اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ/  اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  162

 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ
 اٌؾشوخ ِٓ اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ/  اٌؾشيه خشٚط رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  101

 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ
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    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  221
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  222
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  223
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  224
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  225
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  226
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  220
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  228
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط ُر  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  222
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  231
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  231
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  232
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  233
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  234
 12331   ثشلُ
    21121431:  ربسيخ ، ؽمٛلٗ وبفٗ ٚاعزٍُ اٌؾشيه خشٚط رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  235
 12331   ثشلُ
 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  236

 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ ِبَا ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  230
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  238
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ ٝاٌجغيٛٔ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  232
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  241
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  241
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً بسٜاٌؼم ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  242
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد خـاال ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  سيخرب ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  243
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  244
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  245
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ ٗاعبِ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  246
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ زٛليغٚاٌ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  240
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  248
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ اٌغشفٗٚ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  242
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  251
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  251
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ اٌذائٕٗٚ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  252
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  253
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ بداٌؾغبث فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  254
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  255
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ سيٗاٌزغب ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  256
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  250
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٝٚػٍ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  258
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ اٌذائٕٗٚ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  252
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  261
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ ٌؾغبثبدا فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  261
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  262
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ زغبسيٗاٌ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  263
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  264
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  265
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ بثبداٌؾغ
 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  266

 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  260
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ زٛليغٚاٌ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  268
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  262
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ اٌغشفٗٚ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  201
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد

 ػٓ ٚاٌزٛليغ االداسٖ/  ٌزقجؼ ٚاٌزٛليغ االداسٖ ؽك رؼذيً رُ  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  201
 اٌؾىِٛيٗ اٌغٙبد وبفٗ اِبَ ٚرٌه فمو ِغزّؼبْ ػّبسٖ اٌؼظيُ ػجذ إٌّؼُ ػجذ اعبِٗ/  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً ٌٍؾشيىبْ اٌؾشوخ
 اٌنشائت ِٚقٍؾٗ اٌزغبسيٗ ٚاٌغشفٗ اٌزغبسٜ ٚاٌغغً اٌؼمبسٜ ٚاٌؾٙش االعزّبػيٗ اٌزبِيٕبد االخـ ٚػٍٝ ؽىِٛيٗ ٚاٌغيش

 ػٍٝ اٌّقبدلٗ ٚؽك ٚاٌغؾت اٌؾيىبد ػٍٝ ٚاٌزٛليغ اٌؾغبثبد فزؼ فٝ ٚاٌزٛليغ ٚاٌغّبسن ٚاٌّشٚس اٌّجيؼبد ػٍٝ ٚاٌنشائت
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ٚافذاس اٌّقشفيخ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  202
 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ

 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  203

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  204

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  205

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  206

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  200

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  208

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ِزنبِٓ ؽشيه  ثغييخ رٛفيخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  202

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ يبثبدخ  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  281

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  281

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  282

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
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 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب ّبْاٌن خيبثبد  ِزنبِٓ ؽشيه  رنبِٓ ؽشوخ  سامٝ ِؾّٛد رٛفيك ٘ؾبَ -  280
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 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  222
 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ

 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  311

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو زّؼبِْغ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌمقيش اٌغيذ اٌجغيٛٔٝ ٔجيً -  311

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  312

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  ثغييخ رٛفيخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  313

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء يغاٌج فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  314

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  315

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  316

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو ِغزّؼبْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً
 ٚؽك ٚاٌش٘ٓ ٚاٌمشك ٚاٌغؾت ٚفىٙب اٌنّبْ خيبثبد  ؽشيه ٚ ِذيش  رنبِٓ ؽشوخ  اٌشفبػٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  310

 إٌبلٍٗ اٌزقشفبد اػّبي فٝ اٌؾك فمو غزّؼبِْ ٌّٙب ٚوزٌه اٌّقشفيٗ االػّبي ٚوبفٗ ٚاٌذائٕٗ اٌّذيٕٗ اٌؾغبثبد ػٍٝ اٌّقبدلٗ
 فٝ اٌؾك ٌّٚٙب ٌٍؾشوخ اٌٍّّٛن اٌؼمبس اٚ اٌؾشوخ ِّزٍىبد اٚ اٌؾشوخ افٛي ػٓ ٚاٌزٕبصي ٚاٌؾشاء اٌجيغ فٝ اٌؾك ٚوزٌه ٌٍٍّىيٗ
 12331   ثشلُ    21121431:  ربسيخ ، ِبروش ثؼل اٚ وً فٝ اٌغيش رٛويً

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األؽىبَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   افشاد رغذيذاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 682   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، 1018  2123/16/23 ؽزٝ عبسٜ  ِغب٘ذ ثيشط اٌجيش -  1
 5254   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، 1626  2124/14/12 ؽزٝ عبسٜ  اثشا٘يُ صوٝ فزؾٝ اؽشف -  2
 2436   ثشلُ    21121413:  ربسيخ ، 1024  2124/2/12 ؽزٝ عبسٜ  اهلل عبد اٌّٛعٛد ػجذ اؽّذ خبٌذ -  3
 11125   ثشلُ    21121413:  ربسيخ ، 1012  2121/11/12 ؽزٝ عبسٜ  عبٌُ ِؾّذ ِؾّٛد إٌّؼُ ػجذ ػبدي -  4
 8624   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، 1031  2122/13/28 ؽزٝ عبسٜ  ِؾّذ اهلل ػجذ اثشا٘يُ ِؾّذ -  5
 8624   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، 1031  2122/16/21 ؽزٝ عبسٜ  ِؾّذ اهلل ػجذ اثشا٘يُ ِؾّذ -  6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 8281   ثشلُ    21121418:  ربسيخ ، 1003  2121/12/16 ؽزٝ عبسٜ  اٌغٛاد ػجذ ِؾّذ اؽّذ ٘بٔٝ -  0
 11386   ثشلُ    21121418:  ربسيخ ، 1001  2121/1/12 ؽزٝ عبسٜ  ػالَ ِؾّذ عّيش ايٙبة -  8
 845   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، 1082  2123/12/12 ؽزٝ عبسٜ  ؽغٓ عيذ ػٍٝ ِؾّذ -  2

 0210   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، 1008  2121/12/21 ؽزٝ عبسٜ  اهلل ػجذ اٌؼبي ػجذ ِؾّذ فالػ -  11
 12103   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، 1815  2124/14/12 ؽزٝ عبسٜ  ثشوبد ؽّٛدٖ ثشوبد ؽٕبْ -  11
 11454   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، 1810  2122/11/10 ؽزٝ عبسٜ  يٛعف ػجذاٌٛ٘بة فٛصٜ ٔزؼٝ -  12
 11280   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، 1812  2122/11/10 ؽزٝ عبسٜ  اٌؼِّٛيٗ ٌٍّمبٚالد غبصٜ وشَ ِىزت -  13
 2438   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، 1812  2124/12/11 ؽزٝ عبسٜ  اؽّذ عيذ اؽّذ ؽغٓ ؽٛسيٗ -  14
 11842   ثشلُ    21121415:  ربسيخ ، 1865  2123/18/13 ؽزٝ عبسٜ  ؽغٓ اؽّذ عٍيّبْ سِنبْ -  15
 2206   ثشلُ    21121415:  ربسيخ ، 1861  2124/18/31 ؽزٝ عبسٜ  مجيغ ٚ٘جٗ ثؾبٜ سعب ِذؽذ -  16
 0222   ثشلُ    21121416:  ربسيخ ، 1800    سصق ِؾّذ ؽٍّٝ اؽّذ -  10
 0222   ثشلُ    21121416:  ربسيخ ، 1808  2121/14/14 ؽزٝ عبسٜ  سصق ِؾّذ ؽٍّٝ اؽّذ -  18
 2254   ثشلُ    21121416:  ربسيخ ، 1840  2121/16/15 ؽزٝ عبسٜ  ِبسوٛ ٔمٛال ديّزشٜ يٛعف -  12
 12133   ثشلُ    21121410:  ربسيخ ، 1824  2124/12/25 ؽزٝ عبسٜ  ِؾّذ اٌؼضيض ػجذ اٌفزبػ ػجذ -  21
 2440   ثشلُ    21121410:  ربسيخ ، 1211  2124/12/18 ؽزٝ عبسٜ  اٌٙبدٜ ػجذ اٌغٕٝ ػجذ اٌٛسدأٝ خبٌذ -  21
 11021   ثشلُ    21121418:  ربسيخ ، 1222  2123/14/14 ؽزٝ عبسٜ  عشعظ ؽفيك ِىشَ عٛسط -  22
 5308   ثشلُ    21121421:  ربسيخ ، 1245    ِؾّذ ػٍٝ عؼيذ يبعش -  23
 5308   ثشلُ    21121421:  ربسيخ ، 1246  2124/5/22 ؽزٝ عبسٜ  ِؾّذ ػٍٝ عؼيذ يبعش -  24
 12125   ثشلُ    21121422:  ربسيخ ، 1201  2124/4/16 ؽزٝ عبسٜ  عٍيّبْ ِؾّذ ثيِٛٝ سعت -  25
 2541   ثشلُ    21121422:  ربسيخ ، 1264    ػٍٝ اٌشؽّٓ ػجذ اٌذيٓ ػض ِؾّذ -  26
 2541   ثشلُ    21121422:  ربسيخ ، 1265  2124/5/16 ؽزٝ عبسٜ  ػٍٝ اٌشؽّٓ ػجذ اٌذيٓ ػض ِؾّذ -  20
 11282   ثشلُ    21121424:  ربسيخ ، 2111  2122/11/8 ؽزٝ عبسٜ  ػٍٝ ٘شيذٜ اٌقغيش ِؾّذ عيذ -  28
 111   ثشلُ    21121424:  ربسيخ ، 2111  2122/8/22 ؽزٝ عبسٜ  ؽغٓ عيذ ؽّذٜ -  22
   ــــــــــــــــــــــ  
   ؽشوبد رغذيذاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 0126   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، 1600  2123/11/11 ؽزٝ عبسٜ  ٚؽشيىٗ اؽّذ ِؾّٛد اؽّذ -  1
 0126   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، 1600  2123/11/11 ؽزٝ عبسٜ  ثيغزيىظ -  2
 0126   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، 1606  2123/11/11 ؽزٝ عبسٜ  ٚؽشيىٗ اؽّذ ِؾّٛد اؽّذ -  3
 0126   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، 1606  2123/11/11 ؽزٝ عبسٜ  ثيغزيىظ -  4
 11242   ثشلُ    21121411:  ربسيخ ، 1683    ٚؽشوبٖ اٌشؽيُ ػجذ وّبي سمب -  5
 11213   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، 1012  2123/11/22 ؽزٝ عبسٜ  ٚؽشيىٗ ؽىشٜ فيقً غغبْ -  6
    21121414:  ربسيخ ، 1041  2123/14/13 ؽزٝ عبسٜ  ٚؽشوبُ٘ ٘بٔٝ ، ٚؽيذ - اٌّزىبٍِٗ ٌالػّبي إٌٙذعيٗ اٌؾشوخ -  0

 525   ثشلُ
:  ربسيخ ، 1041  2123/14/13 ؽزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ يغٛٔٝ ِؾّذ اؽّذ ٘بٔٝ اٌّزىبٍِٗ ٌالػّبي إٌٙذعيٗ اٌؾشوخ -  8

 525   ثشلُ    21121414
   ثشلُ    21121414:  ربسيخ ، 1048  2124/13/25 ؽزٝ عبسٜ  1 َ 1 َ 1 ػ االعزضّبس ٌقٕبديك اٌخيش ِقش -  2

2484 
    21121414:  ربسيخ ، 1048  2124/13/25 ؽزٝ عبسٜ  اٌّزغيش اٌذٚسٜ اٌؼبئذ رٚ اٌخيش ِقش اعزضّبس فٕذٚق -  11

 2484   ثشلُ
 4656   ثشلُ    21121410:  ربسيخ ، 1050  2123/18/18 ؽزٝ عبسٜ  ٚؽشيىٗ ىبٌت اثٛ ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ -  11
 11286   ثشلُ    21121412:  ربسيخ ، 1021  2124/1/13 ؽزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ إٌّقٛسٜ -  12
 2411   ثشلُ    21121421:  ربسيخ ، 1241  2124/4/21 ؽزٝ عبسٜ  اؽّذ يؾيٝ اؽّذ ٚ ؽِٛبْ فزؾٝ عبِؼ -  13
 1483   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، 1282    ٚؽشيىزٗ ػجبط اؽّذ -  14
 1483   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، 1283  2124/10/20 ؽزٝ عبسٜ  ٚؽشيىزٗ ػجبط اؽّذ -  15
 12112   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، 1202  2124/15/15 ؽزٝ عبسٜ  ٌٍّمبٚالد وٛي ٚػّبد ػالء -  16
   ــــــــــــــــــــــ  
   افشاد س٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 اٌف ٚعزْٛ ٍِيْٛ ارٕيٓ 2162032 اٌذيٓ ٚليّٗ االٍ٘ٝ اٌٛىٕٝ ليش ثٕه ٌقبٌؼ رغبسٜ س٘ٓ  فٍزظ فذيك رمٜٛ عبِؼ -  1

 22366   ثشلُ    21121413:  ربسيخ ، الغيش ِقشيب عٕيٙب صالصْٛ ٚ ٚرغغ ٚعجؼّبئٗ
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 
 افشاد ثيغ 

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ؽشوبد س٘ٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، االٍ٘ٝ اٌٛىٕٝ ليش ثٕه ٌيقجؼ اٌجٕه ٌزؼذيً ثيبٔبد رذٚيٓ  ٚؽشيىٗ عّؼخ  ِؾّذ ايّٓ -  1

11631 
 11631   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، االٍ٘ٝ اٌٛىٕٝ ليش ثٕه ٌيقجؼ اٌجٕه ٌزؼذيً ثيبٔبد رذٚيٓ  اٌذٌزب وخؽش -  2
 11631   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌش٘ٓ ليذ ؽيت  ٚؽشيىٗ عّؼخ  ِؾّذ ايّٓ -  3
 11631   ثشلُ    21121423:  ربسيخ ، اٌش٘ٓ ليذ ؽيت  اٌذٌزب ؽشوخ -  4
:  ربسيخ ، ِقشٜ عٕيٗ 16111111 اٌذيٓ ٚليّٗ االٍ٘ٝ اٌٛىٕٝ ليش ثٕه ٌقبٌؼ رغبسٜ س٘ٓ  ٚؽشيىٗ عّؼخ  ِؾّذ ايّٓ -  5

 11631   ثشلُ    21121423
    21121423:  ربسيخ ، ِقشٜ عٕيٗ 16111111 اٌذيٓ ٚليّٗ االٍ٘ٝ اٌٛىٕٝ ليش ثٕه ٌقبٌؼ رغبسٜ س٘ٓ  اٌذٌزب ؽشوخ -  6

 11631   ثشلُ
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ؽشوبد ثيغ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 

 

  


