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أفشاد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثىش رظ١ٕغ ػٓ 14313 ثشلُ 25135122 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌّئِٓ ػجذ ازّذ اثشا١ُ٘ -  1

ػجذاٌّئِٓ ازّذ اثشا١ُ٘/ ٍِه اٌشش٠ف ِظٕغ ثدٛاس اثٛصػجً ٔبز١خ اٌضِبَ خبسج زٛع:  ثدٙخ ، ٚسل١خ ِٕٚزدبد رٛا١ٌذ  

 ثىش رظ١ٕغ ػٓ 14313 ثشلُ 25135122 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌّئِٓ ػجذ ازّذ اثشا١ُ٘ -  2

 ػ١ِّٛٗ رٛس٠ذاد ِىزت/ ثٕشبؽ - اِبَ ػجذاٌس١ّذ/ ٍِه ١ٌٛ٠ٛ 23.ػ/ ثبٌؼٕٛاْ سئ١غٝ ِسً ٌٍزبخش:  ثدٙخ ، ٚسل١خ ِٕٚزدبد رٛا١ٌذ

14313ثشلُ ٚل١ذ2511/6/4 ف643ٝ ثشلُ اٚدع االٔزشٔذ خذِبد ػذا ف١ّب ٚٚسل١بد  

 وٛاف١ش ػٓ 15433 ثشلُ 25135115 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌشبفؼٝ ِسّٛد ػّش ازّذ ؿبسق -  3

ِسّذ زغ١ٓ ازّذ/ ثٍّه ػالَ ثالخٗ ثدٛاس اٌمٍح - اٌدّٙٛس٠خ شبسع 5:  ثدٙخ ، ٚار١ٍٗ  

 ػٓ 15432 ثشلُ 25135123 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌؼظ١ُ ِظـفٝ ػظّذ ِظـفٝ -  4

 - اٌٙذٜ ٔٛس ػ 4 شمخ 12 ِٕـمخ 12523 ثٍٛن:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛخ ِٚمبٚالد االٔزشٔذ خذِبد ػذا ف١ّب ػ١ِّٛخ رٛس٠ذاد ِىزت

ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌؼظ١ُ سخت ِسّذ/ ٍِه اٌؼجٛس ِذ٠ٕخ اٌزبعغ اٌسٝ  

 رٛس٠ذاد ػٓ 15435 ثشلُ 25135124 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ازّذ خبثش ػجذإٌّؼُ -  5

اثٛاٌسغٓ ص٘شاْ صٔبرٝ/ ٍِه اٌس١بٖ ِغزشفٝ. ػ دثبط زٛع اٌؼ١ب٠ذٖ ػشة. ػ:  ثدٙخ ،(  االٔزشٔذ خذِبد ػذا ف١ّب)  ػ١ِّٛٗ  

 ، صخبج ردبسح ػٓ 15432 ثشلُ 25135114 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  سخت خّؼٗ ِسّٛد ٠بعش -  6

اثشا١ُ٘ ػجذاٌشزّٓ ِسّذ ػّشٚ/ ٍِه اٌّشج ؿش٠ك اٌؼ١ب٠ذٖ ػشة:  ثدٙخ  

 ػٓ 15434 ثشلُ 25135112 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  سفبػٝ ِسّذ ِسّٛد ػجبدٜ ٘بٔٝ -  7

 ثٍّه إٌجشاٜٚ زٛع شبسع3 اثٛصػجً:  ثدٙخ ،(  االٔزشٔذ خذِبد ػذا ف١ّب)  ثؼبئغ ٚشسٓ ٚٔمً ػ١ِّٛٗ ٚرٛس٠ذاد ِمبٚالد

سفبػٝ ِسّذ ِسّٛد ػجبدٜ/  

 ِىزت ػٓ 15433 ثشلُ 25135131 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ثبؿٗ طبٌر ِسّذ اثشا١ُ٘ ػٍٝ -  8

ثبؿٗ طبٌر ِسّذ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌّـبفٝ ثدٛاس اٌّشوض اِبَ:  ثدٙخ ، ِؼبدْ رٛس٠ذاد  

 ، رظذ٠ش ِىزت ػٓ 15423 ثشلُ 25135152 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ وبًِ زغٓ ِسّذ -  9

ِظـفٝ اثشا١ُ٘ وبٍِخ/ٍِه االطفش اٌدجً ِٕش١خ - االعالَ ِدذ ِغدذ شبسع 4:  ثدٙخ  

 ردبسح ػٓ 15422 ثشلُ 25135151 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغٓ ػجذاٌشاصق خّبي ِظـفٝ -  10

زغٓ ػجذاٌشاصق خّبي/ ٍِه اٌجٛعـخ ثدٛاس ػج١بْ وفش خبِغ ثدٛاس اٌجٍذ اثٛصػجً:  ثدٙخ ، ِٕظفبد  

 ثدٙخ ، ٌسبَ ٚسشخ ػٓ 14314 ثشلُ 25135152 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌفزبذ وّبي ِسّذ -  11

اثٛصػجً:   

 ثدٙخ ، ٌسبَ ٚسشخ ػٓ 14314 ثشلُ 25135152 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌفزبذ وّبي ِسّذ -  12

 ثشلُ اٚدع ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد/ثٕشبؽ ازّذ خّبي عب١ِٗ/ ٍِه رؼ١ٍت ِسّذ. ػ ِٓ إٌجشاٜٚ اسع/ ثبٌؼٕٛاْ سئ١غٝ ِسً ٌٍزبخش: 

2511/6/4ف365ٝ  

 ِظٕغ ػٓ 15421 ثشلُ 25135151 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػسب ػٍٝ اثشا١ُ٘ ػٍٝ اثشا١ُ٘ -  13

اٌغ١ذ ػٍٝ خّؼٗ ػٍٝ/ٍِه اٌجٍذ اثٛصػجً اٌؼىششخ ِٕـمخ:  ثدٙخ ، ثالعز١ه  

   ــــــــــــــــــــــ  
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ششوبد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثشلُ 25135125 فٝ ،ل١ذد 5555.555   ِبٌٙب ،سأط  خب٘ضٖ ِالثظ ث١غ  ،  ششوخ   اٌش١ّٝ ِسّٛد اهلل فزر ٚسثخ -  1

اٌىج١ش اٌدبِغ شبسع:  ثدٙخ ، خب٘ضٖ ِالثظ ث١غ ػٓ ، 15436  

 25135122 ٝف ،ل١ذد 13555.555   ِبٌٙب ،سأط   ِبش١خ ٚرغ١ّٓ رشث١خ ِضسػخ  ،  ششوخ   ٚشش٠ىٗ ِؤِْٛ ػبدي ِسّذ -  2

 ؿش٠ك 35 اٌى١ٍٛ ػشاثٝ ازّذ خّؼ١خ خٕٛة 3 خؾ 5534 سلُ لـؼخ:  ثدٙخ ، ِبش١خ ٚرغ١ّٓ رشث١خ ِضسػخ ػٓ ، 15431 ثشلُ

اٌظسشاٜٚ االعّبػ١ٍ١خ ِظش  

 ٚسطف ٚأشبء اٌؼبِٗ اٌّمبٚالد  ،  ششوخ(    ٚششوبإٖ ٠ٛٔظ اهلل ػبف ػٍٝ)  اٌـشق ٚسطف اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد االٔذٌظ -  3

 ، اٌـشق ٚسطف ٚأشبء اٌؼبِٗ اٌّمبٚالد ػٓ ، 15425 ثشلُ 25135152 فٝ ،ل١ذد 655555.555   ِبٌٙب ،سأط  اٌـشق

ػالَ ػضثخ اٌّغشثٝ خبٌذ. ػ5 اٌخظٛص:  ثدٙخ  

 فٝ ،ل١ذد 55555.555   ِبٌٙب ،سأط   ثٍذٜ خجض ث١غ  ،  ششوخ(    ٚششوب٘ب ثٍر ٔجٜٛ ِظـفٝ ِشفذ)  ثٍر اٚالد -  4

ثبؿٗ ػجذاٌىش٠ُ ػ:  ثدٙخ ، ثٍذٜ خجض ث١غ ػٓ ، 15426 ثشلُ 25135151  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌزدبسٜ اٌغدً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشـت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135152 ربس٠خ ٚفٝ ،   14344:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ ؿٗ اٌسح اثٛ ِظـفٝ   - 1

ٔٙبئ١آ اٌزدبسٖ رشن   

:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ٚاٌزظذ٠ش اٌدّشوٝ ٚاٌزخ١ٍض اٌشسٓ ٌخذِبد اٌّظـفٝ/ اٌٝ اٌزدبس٠خ اٌغّٗ رؼذ٠ً   - 2

ٔٙبئ١آ اٌزدبسٖ رشن  اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135152 ربس٠خ ٚفٝ ،   14344  

  اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135154 ربس٠خ ٚفٝ ،   4311:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ اثشا١ُ٘ ػ١غٝ عؼ١ذ   - 3

ٔٙبئ١ب اٌزدبسٖ رشن  

 رُ  اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135151 ربس٠خ ٚفٝ ،   12123:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ثٍر ٔجٛٞ اثشا١ُ٘ زبرُ   - 4

اٌزبخش ٚفبٖ ثغجت اٌم١ذ ِسٛ  

 شـت/ِسٛ رُ   25135152 ربس٠خ ٚفٝ ،   12565:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػثّبْ ػٛاد ػثّبْ إٌبطش ػجذ   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزدبسح رشن ثغجت اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌغدً  

 شـت/ِسٛ رُ   25135152 ربس٠خ ٚفٝ ،   14254:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ع١ٍّبْ أزّذ ػجذاٌّمظٛد خّبي   - 6

ٔٙبئ١ب اٌزدبسح رشن  اٌغدً  
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 اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135114 ربس٠خ ٚفٝ ،   13662:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ص٠ذاْ زّبد ِسّذ وّبي ا٠ّٓ   - 7

ٔٙبئ١ب اٌزدبسٖ رشن   

 ِسٛ رُ  اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135115 ربس٠خ ٚفٝ ،   2431:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  زٕب فبسٚق صوش٠ب   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزدبسح رشن ثغجت اٌم١ذ  

 شـت/ِسٛ رُ   25135115 ربس٠خ ٚفٝ ،   12515:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  اهلل ػٛع ازّذ ِسّذ خّبالد   - 9

ٔٙبئ١آ اٌزدبسٖ رشن  اٌغدً  

  اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135111 ربس٠خ ٚفٝ ،   223:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  خ١ًٍ اٌدذاٜٚ ِسّذ ص٠ٕبد   - 10

ٔٙبئ١آ اٌزدبسٖ رشن  

  اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135111 ربس٠خ ٚفٝ ،   1643:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  اهلل خ١ش ِسّذ ع١ذ سػب   - 11

ٔٙبئ١ب اٌزدبسٖ رشن  

 اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135121 ربس٠خ ٚفٝ ،   4213:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  عؼذ ٝإٌج ػجذ ِسّٛد اِبٔٝ   - 12

ٔٙبئ١ب اٌزدبسح رشن ثغجت اٌم١ذ ِسٛ رُ   

  اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135124 ربس٠خ ٚفٝ ،   13161:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ا١ًٌٍ اثٛ خٍف عؼذ ا٠ّبْ   - 13

ٔٙبئ١آ اٌزدبسٖ رشن  

 رُ  اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135125 ربس٠خ ٚفٝ ،   4463:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  اٌش١ّٟ ِسّٛد اهلل فزر   - 14

اٌٛسثخ ثبعُ ششوخ ٚرؤع١ظ اٌزبخش ٌٛفبٖ اٌم١ذ ِسٛ  

 شـت/ِسٛ رُ   25135125 ربس٠خ ٚفٝ ،   3615:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  اٌّسغٓ ػجذ ساٚٞ ِسّٛد خبٌذ   - 15

ٔٙبئ١آ اٌزدبسٖ رشن  اٌغدً  

 رُ  اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135122 ربس٠خ ٚفٝ ،   5241:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ زغ١ٓ ازّذ ِسّذ   - 16

ٔٙبئ١ب اٌزدبسح رشن ثغجت اٌم١ذ ِسٛ  

  اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135122 ربس٠خ ٚفٝ ،   4146:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  عالِخ رذسٜ لذاط عالِخ   - 17

ٔٙبئ١آ اٌزدبسٖ رشن  

 شـت/ِسٛ رُ   25135123 ربس٠خ ٚفٝ ،   15644:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  اٌّالن ػجذ رمبٜٚ زٕب عّؼبْ   - 18

ٔٙبئ١ب اٌزدبسح رشن ثغجت اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌغدً  

 رشن  اٌغدً شـت/ِسٛ رُ   25135131 ربس٠خ ٚفٝ ،   2255:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ؿشفٗ عبٌُ ازّذ صوش٠ب   - 19

ٔٙبئ١آ اٌزدبسٖ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25135153 ، ربس٠خ ٚفٟ  1313 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  خٍف لبعُ ِسّذ -  1

خ١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25135111 ، ربس٠خ ٚفٟ  3524 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اٌض١٘شٞ اعّبػ١ً ػبدي ِسّذ -  2

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش   
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25135111 ، ربس٠خ ٚفٟ  15141 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػبئشخ اثٛ ػٍٝ غٓز ِسّذ ِسغٓ -  3

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25135121 ، ربس٠خ ٚفٟ  1122 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػبِش اثشا١ُ٘ اٌشبفٝ ػجذ خبثش -  4

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25135125 ، ربس٠خ ٚفٟ  15365 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  لٕذ٠ً ػجذاٌمبدس ِسّذ ٠ٛعف خبٌذ -  5

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25135122 ، ربس٠خ ٚفٟ  3453 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اٌمـشٜ ػّش ِسّذ ػّش -  6

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25135122 ، ربس٠خ ٚفٟ  13351 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  شؼجبْ اهلل ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ ِذزذ -  7

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135152 ربس٠خ ٚفٟ 11122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، لشٔٗ ِسّذ غش٠ت ص٠ذاْ -  1

ِسّٛد سصق خٍف/ اٌٝ اٌّبٌه اعُ رؼذ٠ً ،:   اٌـزؤش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135153 ربس٠خ ٚفٟ 15425    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عالِٗ شسبد طبٌر ٔذا -  2

ػٍٝ زغٓ ػجذإٌّؼُ/ اٌّبٌه اعُ رؼذ٠ً ،:   اٌـزؤش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135151 ربس٠خ ٚفٟ 15422    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ ػجذاٌشاصق خّبي ِظـفٝ -  3

زغٓ ػجذاٌشاصق خّبي/ ٍِه اٌجٛعـخ ثدٛاس ػج١بْ وفش خبِغ ثدٛاس اٌجٍذ اثٛصػجً ،:   اٌـزؤش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ًرؼذ٠ رُ 25135151 ربس٠خ ٚفٟ 15421    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػسب ػٍٝ اثشا١ُ٘ ػٍٝ اثشا١ُ٘ -  4

اٌغ١ذ ػٍٝ خّؼٗ ػٍٝ/ٍِه اٌجٍذ اثٛصػجً اٌؼىششخ ِٕـمخ ،:   اٌـزؤش١ش   

:  اٌـزؤش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135152 ربس٠خ ٚفٟ 14314    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌفزبذ وّبي ِسّذ -  5

اثٛصػجً ،   

:  اٌـزؤش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135152 ربس٠خ ٚفٟ 14314    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌفزبذ وّبي ِسّذ -  6

 ثشلُ اٚدع ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد/ثٕشبؽ ازّذ خّبي عب١ِٗ/ ٍِه رؼ١ٍت ِسّذ. ػ ِٓ إٌجشاٜٚ اسع/ ثبٌؼٕٛاْ سئ١غٝ ِسً ٌٍزبخش ، 

2511/6/4ف365ٝ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135152 ربس٠خ ٚفٟ 15423    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ وبًِ زغٓ ِسّذ -  7

ِظـفٝ اثشا١ُ٘ وبٍِخ/ٍِه االطفش اٌدجً ِٕش١خ - االعالَ ِدذ ِغدذ شبسع 4 ،:   اٌـزؤش١ش   

 ،:   اٌـزؤش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135153 ربس٠خ ٚفٟ 15435    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ِسّذ ػٍٝ -  8

صػجً اثٛ اٌدضاَ 5 ِغزؼّشح اسئ١غٝ اٌشبسع االث١غ ػضثخ   

: اٌـزؤش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135115 ربس٠خ ٚفٟ 15431    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشج اٌغ١ذ ِسّذ ػالء -  9

اٌغف١ٕٗ ثشج اٌّظشٜ اٌخ١ٍح شبسع اٌخظٛص ،     
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135114 ربس٠خ ٚفٟ 15432    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سخت خّؼٗ ِسّٛد ٠بعش -  10

اثشا١ُ٘ ػجذاٌشزّٓ ِسّذ ػّشٚ/ ٍِه اٌّشج ؿش٠ك اٌؼ١ب٠ذٖ ػشة ،:   اٌـزؤش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135115 ربس٠خ ٚفٟ 15433    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌشبفؼٝ ِسّٛد ػّش ازّذ ؿبسق -  11

ِسّذ زغ١ٓ ازّذ/ ثٍّه ػالَ ثالخٗ ثدٛاس اٌمٍح - خاٌدّٙٛس٠ شبسع 5  ،:   اٌـزؤش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135112 ربس٠خ ٚفٟ 12343    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عجً خؼ١ش فبسٚق ا٠ّٓ -  12

ػجذٖ ِسّذ ػجذاٌفزبذ/ثٍّه اال٠ٛاء ِغبوٓ( 15) سلُ ػمبس/اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزؤش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135112 ربس٠خ ٚفٟ 15434    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سفبػٝ ِسّذ ِسّٛد ػجبدٜ ٘بٔٝ -  13

سفبػٝ ِسّذ ِسّٛد ػجبدٜ/ ثٍّه إٌجشاٜٚ زٛع شبسع3 اثٛصػجً ،:   اٌـزؤش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135124 ربس٠خ ٚفٟ 4251    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌسدبس ِسّذ ِسّذ ؿبسق -  14

 ػجذاهلل طبثش فبؿّٗ/ ٍِه اٌّشوضٜ اٌّغزشفٝ. ػ ِٓ اٌّزفشع اٌسدبس. ػ1/ اٌٝ اٌشئ١غٝ اٌّسً ػٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزؤش١ش

 اٌغ١غٝ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135124 ربس٠خ ٚفٟ 15435    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ازّذ خبثش ػجذإٌّؼُ -  15

اثٛاٌسغٓ ص٘شاْ صٔبرٝ/ ٍِه اٌس١بٖ ِغزشفٝ. ػ دثبط زٛع اٌؼ١ب٠ذٖ ػشة. ػ ،:   اٌـزؤش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135122 ربس٠خ ٚفٟ 14313    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّئِٓ ازّذ اثشا١ُ٘ -  16

 ػجذ ازّذ اثشا١ُ٘/ ٍِه اٌشش٠ف ِظٕغ ثدٛاس صػجً اثٛ ٔبز١خ اٌضِبَ خبسج زٛع/  ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزؤش١ش

اٌخبٔىخ 14313 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 22/1/2513 فٝ 341 ثشلُ اٚدع ٚلذ ٚسل١خ ِٕٚزدبد رٛا١ٌذ ثىش رظ١ٕغ/ ثٕشبؽ اٌّئِٓ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135122 ربس٠خ ٚفٟ 14313    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌّئِٓ ػجذ ازّذ اثشا١ُ٘ -  17

ػجذاٌّئِٓ ازّذ اثشا١ُ٘/ ٍِه اٌشش٠ف ِظٕغ ثدٛاس اثٛصػجً ٔبز١خ اٌضِبَ خبسج زٛع ،:   اٌـزؤش١ش           

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135122 ربس٠خ ٚفٟ 14313    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌّئِٓ ػجذ ازّذ اثشا١ُ٘ -  18

 ػذا ف١ّب ٚٚسل١بد ػ١ِّٛٗ رٛس٠ذاد ِىزت/ ثٕشبؽ - اِبَ ػجذاٌس١ّذ/ ٍِه ١ٌٛ٠ٛ 23.ػ/ ثبٌؼٕٛاْ سئ١غٝ ِسً ٌٍزبخش ،:   اٌـزؤش١ش

14313ثشلُ ٚل١ذ2511/6/4 ف643ٝ ثشلُ اٚدع االٔزشٔذ خذِبد  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135123 ربس٠خ ٚفٟ 14521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ًٍ ِسّذ خ١ّظ ِب٘ش أزّذ -  19

اِبَ اٌثبٔٝ ػف١فٝ/ ١ٌظجر اٌّبٌه اعُ رؼذ٠ً ،:   اٌـزؤش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135123 ربس٠خ ٚفٟ 15432    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼظ١ُ ِظـفٝ ػظّذ ِظـفٝ -  20

 ػجذاٌؼظ١ُ سخت ِسّذ/ ٍِه اٌؼجٛس ِذ٠ٕخ اٌزبعغ اٌسٝ - اٌٙذٜ ٔٛس ػ 4 شمخ 12 ِٕـمخ 12523 ثٍٛن ،:   اٌـزؤش١ش ٚطف

  ػجذاٌؼض٠ض

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135135 ربس٠خ ٚفٟ 465    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغالَ ػجذ فئاد ازّذ ػّبد -  21

ِسشَ ػجذاٌؼض٠ض اثشا١ُ٘ ػجذاٌؼض٠ض/ ٍِه إٌبز١ٗ دا٠ش. ػ ر١ُّ ثٕٝ رً/ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزؤش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135135 ربس٠خ ٚفٟ 14131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّمظٛد خبد فّٙٝ ع١ذ -  22

اٌّمظٛد ػجذ خبد فّٙٝ ع١ذ/  اٌٝ اٌّبٌه اعُ رؼذ٠ً ،:   اٌـزؤش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135135 ربس٠خ ٚفٟ 14513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ِسّٛد سخت ِسّذ -  23

اٌغ١ذ ع١ذ ِسّذ ١٘ثُ/ثٍّه وجش٠ذ ػجذاٌظب٘ش. ػ ِمجٛي زٛع اٌؼ١ب٠ذٖ ػشة/ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزؤش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135131 ربس٠خ ٚفٟ 15433    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثبؿٗ طبٌر ِسّذ اثشا١ُ٘ ػٍٝ -  24

ثبؿٗ طبٌر ِسّذ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌّـبفٝ ثدٛاس اٌّشوض اِبَ ،:   اٌـزؤش١ش  

:   اٌـزؤش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135131 ربس٠خ ٚفٟ 2556    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ اٌؼضَ اثٛ ازّذ -  25

ازّذ اٌؼضَ اثٛ ازّذ/ ثٍّه - اٌم١ٍٛث١خ - اٌخبٔىخ ِشوض اٌدبِغ ػ اٌؼىششخ صػجً اثٛ/ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشبؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135151ُ ربس٠خ ٚفٟ 11533   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌٛ٘بة ػجذ ازّذ زّبد ثذسٜ -  1

اٌٝ ٔظف ثٍذٜ ِخجض/ اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزؤش١ش  

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135114ُ ربس٠خ ٚفٟ 13244   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌذعٛلٝ اثش١ُ٘ ٘شبَ ِسّذ -  2

اٌجشا٠ٚض ٚرد١ٙض ٌٍجشا٠ٚض ثالعز١ه اػٛاد عست ِظٕغ/ اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزؤش١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌششوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25135112ُ ربس٠خ ٚفٟ 15434   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سفبػٝ ِسّذ ِسّٛد ػجبدٜ ٘بٔٝ -  1

خبص: اٌزؤش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25135151ُ ربس٠خ ٚفٟ 15421   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػسب ػٍٝ اثشا١ُ٘ ػٍٝ اثشا١ُ٘ -  2

خبص: اٌزؤش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25135115ُ ربس٠خ ٚفٟ 15431   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشج اٌغ١ذ ِسّذ ػالء -  3

خبص: اٌزؤش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25135151ُ ربس٠خ ٚفٟ 15422   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ ػجذاٌشاصق خّبي ِظـفٝ -  4

خبص: اٌزؤش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع ٠ًرؼذ ر25135152ُ ربس٠خ ٚفٟ 14314   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌفزبذ وّبي ِسّذ -  5

خبص: اٌزؤش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25135131ُ ربس٠خ ٚفٟ 15433   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثبؿٗ طبٌر ِسّذ اثشا١ُ٘ ػٍٝ -  6

خبص: اٌزؤش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25135115ُ ربس٠خ ٚفٟ 15433   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌشبفؼٝ ِسّٛد ػّش ازّذ ؿبسق -  7

خبص: اٌزؤش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25135114ُ ربس٠خ ٚفٟ 15432   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سخت خّؼٗ ِسّٛد ٠بعش -  8

خبص: اٌزؤش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25135124ُ ربس٠خ ٚفٟ 15435   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ازّذ خبثش ػجذإٌّؼُ -  9

خبص: اٌزؤش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25135122ُ ربس٠خ ٚفٟ 14313   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌّئِٓ ػجذ ازّذ اثشا١ُ٘ -  10

خبص: اٌزؤش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25135152ُ ربس٠خ ٚفٟ 15423   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ وبًِ زغٓ ِسّذ -  11

خبص: اٌزؤش١ش  

: اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25135153ُ ربس٠خ ٚفٟ 15435   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ِسّذ ػٍٝ -  12

 خبص

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25135123ُ ربس٠خ ٚفٟ 15432   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼظ١ُ ِظـفٝ ػظّذ ِظـفٝ -  13

خبص: اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌششوخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الًِا ِغجه/ اٌٝ اٌزدبس٠ٗ اٌغّٗ اػبفخ: اٌٝ 15235 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزؤش١ش ر25135152ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1    

 ِئعغخ/ ٌزظجر اٌزدبس٠خ اٌغّخ اػبفخ: اٌٝ 15235 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزؤش١ش ر25135151ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2

ٌٍّؼبدْ االًِ  .   

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخبص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

ششوبد اٌزدبسٜ اٌغدً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشـت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   25135151 ربس٠خ ٚفٝ ،   15563:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رؼبِٓ ششوخ ،  ٚششوبٖ اٌسٍٛأٝ ِسّذ زغٓ ِسّذ   - 1

ٔٙبئ١ب ٚرظف١زٙب اٌششوخ فغخ ثغجت اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌغدً شـت/ِسٛ  

 25135112 ربس٠خ ٚفٝ ،   3122:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رؼبِٓ ششوخ ،  ٚاٌزٛس٠ذاد ٌٍّمبٚالد ٚاششف ٚػّبد زّذٜ ششوخ   - 2

ٔٙبئ١ب ٚرظف١زٙب اٌششوخ فغخ رُ  اٌغدً شـت/ِسٛ رُ    

 رُ   25135122 ربس٠خ ٚفٝ ،   15155:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١ـخ رٛط١خ ،  ٚششوبئٙب اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ ِسّذ ٔٛسا   - 3

ٔٙبئ١ب ٚرظف١زٙب اٌششوخ فغخ ثغجت اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌغدً شـت/ِسٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25135153،   ربس٠خ ٚفٟ 14333، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رؼبِٓ ششوخ ٚششوبٖ ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  1

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،    

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25135153،   ربس٠خ ٚفٟ 14333، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رؼبِٓ ششوخ ٚششوبٖ ِسّذ ا١ِٓ ّٛدِس ِسّذ -  2

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،    

 ٚفٟ 14333، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رؼبِٓ ششوخ ٚششوبٖ ِسّذ اثشا١ُ٘ ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ١ٌظجر ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  3

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25135153،   ربس٠خ   

 ٚفٟ 14333، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رؼبِٓ ششوخ ٚششوبٖ ِسّذ اثشا١ُ٘ ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ١ٌظجر ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  4

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25135153،   ربس٠خ   

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25135153،   ربس٠خ ٚفٟ 14333، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١ـخ رٛط١خ ٚششوبٖ ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  5

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،    

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25135153،   ربس٠خ ٚفٟ 14333، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١ـخ رٛط١خ ٚششوبٖ ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  6

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،    

 ٚفٟ 14333، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١ـخ رٛط١خ ٚششوبٖ ِسّذ اثشا١ُ٘ ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ١ٌظجر ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  7

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25135153،   ربس٠خ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚفٟ 14333، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١ـخ رٛط١خ ٚششوبٖ ِسّذ اثشا١ُ٘ ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ١ٌظجر ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  8

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25135153،   ربس٠خ   

 سأط رؼذ٠ً رُ 25135152،   ربس٠خ ٚفٟ 15351، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رؼبِٓ ششوخ ٚششوبءٖ خّبي ِسّذ اٌذ١ٌٚخ اٌششوخ -  9

خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط ًرؼذ٠:   اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌّبي   

 رؼذ٠ً رُ 25135123،   ربس٠خ ٚفٟ 15133، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١ـخ رٛط١خ ٚشش٠ىزٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  10

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط   

 ٚفٟ 15133، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١ـخ رٛط١خ ٚشش٠ىٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  11

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25135123،   ربس٠خ   

   ربس٠خ ٚفٟ 15133، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١ـخ رٛط١خ ٚششوبٖ اٌخٌٛٝ اٌس١ّذ ػجذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  12

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25135123،   

 رؼذ٠ً رُ 25135123،   ربس٠خ ٚفٟ 15133، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رؼبِٓ ششوخ ٚشش٠ىزٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  13

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط   

 ٚفٟ 15133، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رؼبِٓ ششوخ ٚشش٠ىٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  14

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25135123،   ربس٠خ   

   ربس٠خ ٚفٟ 15133، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رؼبِٓ ششوخ ٚششوبٖ اٌخٌٛٝ اٌس١ّذ ػجذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  15

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌظجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزؤش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25135123،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼذ٠ً رُ 25135124 ربس٠خ ٚفٟ 14225    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رؼبِٓ ششوخ ، ٚشش٠ىٗ لـبشٗ زغ١ٓ سِؼبْ ِسّذ -  1

 اٚدع ٚلذ اٌؼبَ اٌّشوض ٔشبؽ ثٕفظ( ة،ج)  اٌظغ١شح اٌظٕبػبد ِٕـمخ 245 ثبٌؼٕٛاْ فشع أفززبذ ،:   اٌـزؤش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ

اٌخبٔىخ 14225 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 2513/1/24 فٝ 323 ثشلُ  

 رؼذ٠ً رُ 25135124 ربس٠خ ٚفٟ 15133    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ثغ١ـخ رٛط١خ ، ٚشش٠ىزٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  2

 ٚلذ د٠ىٛس اػّبي/ ثٕشبؽ ٔظش ِذ٠ٕخ وبثٛي ػ 21 ثبٌؼمبس االٚي ثبٌذٚس 4 شمخ ثبٌؼٕٛاْ فشع افززبذ ،:   اٌـزؤش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ

اٌمب٘شح     421225 ثشلُ ٚل١ذ 2513/1/25 فٝ   15555   ثشلُ اٚدع  

 ٚفٟ 15133    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ثغ١ـخ رٛط١خ ، ٚشش٠ىٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  3

 ِذ٠ٕخ وبثٛي ػ 21 ثبٌؼمبس االٚي ثبٌذٚس 4 شمخ ثبٌؼٕٛاْ فشع افززبذ ،:   اٌـزؤش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135124 ربس٠خ

اٌمب٘شح     421225 ثشلُ ٚل١ذ 2513/1/25 فٝ   15555   ثشلُ اٚدع ٚلذ د٠ىٛس اػّبي/ ثٕشبؽ ٔظش  

 ربس٠خ ٚفٟ 15133    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ثغ١ـخ رٛط١خ ، ٚششوبٖ ٝاٌخٌٛ اٌس١ّذ ػجذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  4

 ٔظش ِذ٠ٕخ وبثٛي ػ 21 ثبٌؼمبس االٚي ثبٌذٚس 4 شمخ ثبٌؼٕٛاْ فشع افززبذ ،:   اٌـزؤش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135124

اٌمب٘شح     421225 ثشلُ ٚل١ذ 2513/1/25 فٝ   15555   ثشلُ اٚدع ٚلذ د٠ىٛس اػّبي/ ثٕشبؽ  

 رؼذ٠ً رُ 25135124 ربس٠خ ٚفٟ 15133    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رؼبِٓ ششوخ ، ٚشش٠ىزٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  5

 ٚلذ د٠ىٛس اػّبي/ ثٕشبؽ ٔظش ِذ٠ٕخ وبثٛي ػ 21 ثبٌؼمبس االٚي ثبٌذٚس 4 شمخ ثبٌؼٕٛاْ فشع افززبذ ،:   اٌـزؤش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ

اٌمب٘شح     421225 ثشلُ ٚل١ذ 2513/1/25 فٝ   15555   ثشلُ اٚدع  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚفٟ 15133    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رؼبِٓ ششوخ ، ٚشش٠ىٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  6

 ِذ٠ٕخ وبثٛي ػ 21 ثبٌؼمبس االٚي ثبٌذٚس 4 شمخ ثبٌؼٕٛاْ فشع افززبذ ،:   اٌـزؤش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135124 ربس٠خ

اٌمب٘شح     421225 ثشلُ ٚل١ذ 2513/1/25 فٝ   15555   ثشلُ اٚدع ٚلذ د٠ىٛس اػّبي/ ثٕشبؽ ٔظش  

 ربس٠خ ٚفٟ 15133    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رؼبِٓ ششوخ ، ٚششوبٖ اٌخٌٛٝ اٌس١ّذ ػجذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  7

 ٔظش ِذ٠ٕخ وبثٛي ػ 21 ثبٌؼمبس االٚي ثبٌذٚس 4 شمخ ثبٌؼٕٛاْ فشع افززبذ ،:   اٌـزؤش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25135124

اٌمب٘شح     421225 ثشلُ ٚل١ذ 2513/1/25 فٝ   15555   ثشلُ اٚدع ٚلذ د٠ىٛس اػّبي/ ثٕشبؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشبؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌّـٙشاد غشػٙب اٌٝ ٠ٚؼبف االد٠ٚخ/ اٌششوخ غشع ثٕذ ِٓ ٠سزف  رؼبِٓ ششوخ ، ٚششوبٖ ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  1

رؼبِٓ ششوخ:  اٌزؤش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135153ُ ربس٠خ ٚفٟ 14333   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ٚإٌّظفبد  

 اٌششوخ غشع ثٕذ ِٓ ٠سزف  رؼبِٓ ششوخ ، ٚششوبٖ ِسّذ اثشا١ُ٘ ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ١ٌظجر ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  2

،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135153ُ ربس٠خ ٚفٟ 14333   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ٚإٌّظفبد اٌّـٙشاد غشػٙب اٌٝ ٠ٚؼبف االد٠ٚخ/

رؼبِٓ ششوخ:  اٌزؤش١ش ٚطف  

 اٌّـٙشاد غشػٙب اٌٝ ٠ٚؼبف االد٠ٚخ/ اٌششوخ غشع ثٕذ ِٓ ٠سزف  ثغ١ـخ رٛط١خ ، ٚششوبٖ ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  3

ثغ١ـخ رٛط١خ:  اٌزؤش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135153ُ ربس٠خ ٚفٟ 14333   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ٚإٌّظفبد  

 اٌششوخ غشع ثٕذ ِٓ ٠سزف  ثغ١ـخ رٛط١خ ، ٚششوبٖ ِسّذ اثشا١ُ٘ ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ١ٌظجر ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  4

،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135153ُ ربس٠خ ٚفٟ 14333   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ٚإٌّظفبد اٌّـٙشاد غشػٙب اٌٝ ٠ٚؼبف االد٠ٚخ/

ثغ١ـخ رٛط١خ:  اٌزؤش١ش ٚطف  

 غشع رؼذ٠ً  ثغ١ـخ رٛط١خ ،(  ٚششوب٘ب ٔجٜٛ ِظـفٝ ِشفذ)  ثٍر ٔجٜٛ اثشا١ُ٘ زبرُ ٚسثخ/  اٌٝ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  5

:  اٌزؤش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135153ُ ربس٠خ ٚفٟ 15426   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌٝ ٔظف ثٍذٜ ِخجض/  اٌٝ اٌششوخ

ثغ١ـخ رٛط١خ  

 عجك  ، اٌٝ ٔظف ثٍذٜ ِخجض/  اٌٝ اٌششوخ غشع رؼذ٠ً  ثغ١ـخ رٛط١خ ،(  ٚششوب٘ب ثٍر ٔجٜٛ ِظـفٝ ِشفذ)  ثٍر اٚالد -  6

ثغ١ـخ رٛط١خ:  اٌزؤش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135153ُ ربس٠خ ٚفٟ 15426   ثشلُ ل١ذ٘ب  

   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌذ٠ىٛس اػّبي/  اٌٝ اٌششوخ غشع رؼذ٠ً  ثغ١ـخ رٛط١خ ، ٚشش٠ىزٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  7

ثغ١ـخ رٛط١خ:  اٌزؤش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135123ُ ربس٠خ ٚفٟ 15133  

 اػّبي/  اٌٝ اٌششوخ غشع رؼذ٠ً  ثغ١ـخ رٛط١خ ، ٚشش٠ىٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  8

ثغ١ـخ رٛط١خ:  اٌزؤش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135123ُ ربس٠خ ٚفٟ 15133   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌذ٠ىٛس  

 اٌذ٠ىٛس اػّبي/  اٌٝ اٌششوخ غشع رؼذ٠ً  ثغ١ـخ رٛط١خ ، ٚششوبٖ اٌخٌٛٝ اٌس١ّذ ػجذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  9

ثغ١ـخ رٛط١خ:  اٌزؤش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135123ُ ربس٠خ ٚفٟ 15133   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ،  

   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌذ٠ىٛس اػّبي/  اٌٝ اٌششوخ غشع رؼذ٠ً  رؼبِٓ ششوخ ، ٚشش٠ىزٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  10

رؼبِٓ ششوخ:  زؤش١شاٌ ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135123ُ ربس٠خ ٚفٟ 15133  

/  اٌٝ اٌششوخ غشع رؼذ٠ً  رؼبِٓ ششوخ ، ٚشش٠ىٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  11

رؼبِٓ ششوخ:  اٌزؤش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135123ُ ربس٠خ ٚفٟ 15133   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌذ٠ىٛس اػّبي  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 اػّبي/  اٌٝ اٌششوخ غشع رؼذ٠ً  رؼبِٓ ششوخ ، ٚششوبٖ اٌخٌٛٝ اٌس١ّذ ػجذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  12

رؼبِٓ ششوخ:  اٌزؤش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر25135123ُ ربس٠خ ٚفٟ 15133   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌذ٠ىٛس  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌششوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر25135153ُ ربس٠خ ٚفٟ 14333   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚششوبٖ ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  1

ثغ١ـخ رٛط١خ: اٌزؤش١ش  

 ربس٠خ ٚفٟ 14333   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚششوبٖ ِسّذ شا١ُ٘اث ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ١ٌظجر ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  2

ثغ١ـخ رٛط١خ: اٌزؤش١ش ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر25135153ُ  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر25135123ُ ربس٠خ ٚفٟ 15133   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚشش٠ىزٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  3

رؼبِٓ ششوخ: اٌزؤش١ش ٚطف  

 ربس٠خ ٚفٟ 15133   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚشش٠ىٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ ٌٍششوخ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  4

رؼبِٓ ششوخ: اٌزؤش١ش ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر25135123ُ  

 ر25135123ُ ربس٠خ ٚفٟ 15133   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚششوبٖ اٌخٌٛٝ اٌس١ّذ ػجذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  5

رؼبِٓ ششوخ: اٌزؤش١ش ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً: اٌٝ 14333 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزؤش١ش رُ  رؼبِٓ ششوخ  25135153:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

ٚششوبٖ ِسّذ اثشا١ُ٘ ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ١ٌظجر ٌٍششوخ  

 اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً: اٌٝ 14333 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزؤش١ش رُ  ثغ١ـخ رٛط١خ  25135153:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2

ٚششوبٖ ِسّذ اثشا١ُ٘ ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ١ٌظجر ٌٍششوخ  

 اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً: اٌٝ 15426 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزؤش١ش رُ  ثغ١ـخ رٛط١خ  25135153:  ربس٠خ فٝ  ،  -  3

ٚششوب٘ب ٔجٜٛ ِظـفٝ ِشفذ)  ثٍر ٔجٜٛ اثشا١ُ٘ زبرُ ٚسثخ/  اٌٝ  ) 

 اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً: اٌٝ 15133 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزؤش١ش رُ  ثغ١ـخ رٛط١خ  25135123:  ربس٠خ فٝ  ،  -  4

ٚشش٠ىٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ ٌٍششوخ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 اٌزدبسٜ االعُ رؼذ٠ً: اٌٝ 15133 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزؤش١ش رُ  رؼبِٓ ششوخ  25135123:  ربس٠خ فٝ  ،  -  5

ٚشش٠ىٗ اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ/ اٌٝ ٌٍششوخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخبص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شش٠ه دخٛي: 1ة    زمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالِٗ اٌششوخ ِٓ خشٚج  ِزخبسج شش٠ه  ثغ١ـخ رٛط١خ  ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  1

 ِسّذ اثشا١ُ٘ ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ٌٍشش٠ى١ٓ ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ رؼذ٠ً -:1ج    اٌششوخ رؼذ٠ً ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ثبٌششوخ ِٛطٝ

 اٌزؼبِالد وبفخ ٚفٝ ٚاٌّظبسف اٌجٕٛن وبفخ ٚاِبَ زى١ِٛخ ٚاٌغ١ش اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد وبفخ اِبَ ِسّذ ػٍٝ زغٓ عبِر/  ٚاٌشش٠ه

 اٌش١ىبد ػٍٝ اٌزٛل١غ زك ٌّٚٙب اٌؼّبْ خـبثبد ػٍٝ ٚاٌسظٛي اٌّغزٕذ٠خ ٚاالػزّبداد اٌجٕى١خ اٌسغبثبد فزر زك ٌّٚٙب اٌجٕى١خ

14333   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، االلزشاع ٚػَّٛ اٌششوخ اطٛي ثؼّبْ اٌزدبسٜ ٚاٌش٘ٓ ٚااللزشاع  

 شش٠ه دخٛي: 1ة    زمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالِٗ اٌششوخ ِٓ خشٚج  ِزخبسج شش٠ه  ثغ١ـخ رٛط١خ  ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  2

 ِسّذ اثشا١ُ٘ ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ٌٍشش٠ى١ٓ ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ رؼذ٠ً -:1ج    اٌششوخ رؼذ٠ً ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ثبٌششوخ ِٛطٝ

 اٌزؼبِالد وبفخ ٚفٝ ٚاٌّظبسف اٌجٕٛن وبفخ ٚاِبَ زى١ِٛخ ٚاٌغ١ش اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد وبفخ اِبَ ِسّذ ػٍٝ زغٓ عبِر/  ٚاٌشش٠ه

 اٌش١ىبد ػٍٝ اٌزٛل١غ زك ٌّٚٙب اٌؼّبْ خـبثبد ػٍٝ ٚاٌسظٛي اٌّغزٕذ٠خ ٚاالػزّبداد اٌجٕى١خ اٌسغبثبد فزر زك ٌّٚٙب اٌجٕى١خ

14333   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، االلزشاع ٚػَّٛ اٌششوخ اطٛي ثؼّبْ اٌزدبسٜ ٚاٌش٘ٓ ٚااللزشاع  

 شش٠ه دخٛي: 1ة    زمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالِٗ اٌششوخ ِٓ خشٚج  ِزخبسج شش٠ه  رؼبِٓ ششوخ  ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  3

 ِسّذ اثشا١ُ٘ ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ٌٍشش٠ى١ٓ ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ؼذ٠ًر -:1ج    اٌششوخ رؼذ٠ً ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ثبٌششوخ ِٛطٝ

 اٌزؼبِالد وبفخ ٚفٝ ٚاٌّظبسف اٌجٕٛن وبفخ ٚاِبَ زى١ِٛخ ٚاٌغ١ش اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد وبفخ اِبَ ِسّذ ػٍٝ زغٓ عبِر/  ٚاٌشش٠ه

 اٌش١ىبد ػٍٝ اٌزٛل١غ زك ٌّٚٙب اٌؼّبْ خـبثبد ػٍٝ ٚاٌسظٛي اٌّغزٕذ٠خ ٚاالػزّبداد اٌجٕى١خ اٌسغبثبد فزر زك ٌّٚٙب اٌجٕى١خ

14333   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، االلزشاع ٚػَّٛ اٌششوخ اطٛي ثؼّبْ اٌزدبسٜ ٚاٌش٘ٓ ٚااللزشاع  

 شش٠ه دخٛي: 1ة    زمٛلٗ وبفٗ ٚاعزالِٗ اٌششوخ ِٓ خشٚج  ِزخبسج شش٠ه  رؼبِٓ ششوخ  ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  4

 ِسّذ اثشا١ُ٘ ِّذٚذ ٘بٔٝ/  ٌٍشش٠ى١ٓ ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ رؼذ٠ً -:1ج    اٌششوخ رؼذ٠ً ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ثبٌششوخ ِٛطٝ

 اٌزؼبِالد وبفخ ٚفٝ ٚاٌّظبسف اٌجٕٛن وبفخ ٚاِبَ زى١ِٛخ ٚاٌغ١ش اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد وبفخ اِبَ ِسّذ ػٍٝ زغٓ عبِر/  ٚاٌشش٠ه

 اٌش١ىبد ػٍٝ اٌزٛل١غ زك ٌّٚٙب اٌؼّبْ خـبثبد ػٍٝ ٚاٌسظٛي اٌّغزٕذ٠خ ٚاالػزّبداد اٌجٕى١خ اٌسغبثبد فزر زك ٌّٚٙب اٌجٕى١خ

14333   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، االلزشاع ٚػَّٛ اٌششوخ اطٛي ثؼّبْ اٌزدبسٜ ٚاٌش٘ٓ ٚااللزشاع  

 خ١ّغ رٛل١غ ف١ٍضَ اٌششوخ اطٛي ث١غ ٠خض ف١ّب اِب ٚاٌش٘ٓ  ِزخبسج شش٠ه  ثغ١ـخ رٛط١خ  ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  5

14333   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ،.  اٌششوبء  

 خ١ّغ رٛل١غ ف١ٍضَ اٌششوخ اطٛي ث١غ ٠خض ف١ّب اِب ٚاٌش٘ٓ  ِزخبسج شش٠ه  ثغ١ـخ رٛط١خ  ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  6

14333   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ،.  اٌششوبء  

 اٌششوبء خ١ّغ رٛل١غ ف١ٍضَ اٌششوخ اطٛي ث١غ ٠خض ف١ّب اِب ٚاٌش٘ٓ  ِزخبسج شش٠ه  ٓرؼبِ ششوخ  ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  7

14333   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ،.   

 اٌششوبء خ١ّغ رٛل١غ ف١ٍضَ اٌششوخ اطٛي ث١غ ٠خض ف١ّب اِب ٚاٌش٘ٓ  ِزخبسج شش٠ه  رؼبِٓ ششوخ  ِسّذ ا١ِٓ ِسّٛد ِسّذ -  8

14333   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ،.   

 اٌمّبػ ِشصٚق ِسّٛد ِسّذ ِظـفٝ -1 ِٓ وال اٌششوٗ ِٓ خشٚج  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  ع١ٍُ ػف١فٝ خّبي ِسّذ -  9

 اٌّزؼب١ِٕٓ اٌثالثٗ ٌٍششوبء ٌزظجر ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ رؼذ٠ً:. 1ج -اٌششوٗ لجً زمٛلُٙ وبفخ ٚاعزالُِٙ زبِذ وّبي زبِذ ربِش -2-

 ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌُٚٙ ع١ٍُ ػف١فٝ خّبي ازّذ/ ٚاٌغ١ذ ػف١فٝ خّبي شش٠ف/ ٚاٌغ١ذ ع١ٍُ ػف١فٝ خّبي ِسّذ/ اٌغ١ذ ُٚ٘



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚوزٌه اٌششوٗ ٌٚظبٌر ثؤعُ اٌمب١ٔٛٔٗ اشىبٌٗ ثىبفخ ٚاٌخبص اٌؼبَ اٌمـبع اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ش اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ ٚاٌّغئ١ٌٗ

15351   ثشلُ    25135152:  ربس٠خ ، ثبٌجٕٛن اٌسغبثبد ٌفزر اٌجٕٛن خ١ّغ ِغ اٌزؼبًِ  

 خـبثبد ٚاطذاس اٌش١ىبد ػٍٝ ٚاٌزٛلغ اٌّب١ٌٗ اٌّجبٌغ ٚا٠ذاع ٚعست  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  ع١ٍُ ػف١فٝ خّبي ِسّذ -  10

 ٌٍششوٗ ٌٍّّٛوٗا ٚإٌّمٌٛٗ اٌثبثزٗ االطٛي ٚوبفخ ٚإٌّمٛالد ٌٍؼمبساد ٚاٌش٘ٓ ٚاٌششاء اٌج١غ ػمٛد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ اٌؼّبْ ٚشٙبدح

 ٚػضي رؼ١ٓ فٝ ٚاٌسك العزثّبس اٌؼبِٗ ٚا١ٌٙئٗ اٌزدبسٜ اٌغدً ِٚظٍسخ ٚاٌّج١ؼبد اٌؼبِٗ اٌؼشائت ِظٍسخ ِغ ٚاٌزؼبًِ

 اٌغ١بساد ٍِى١خ ٚٔمً ٌزدذ٠ذ اٌّشٚس ٚاداسح اٌؼمبسٜ اٌشٙش ِظٍسخ ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاخٛسُ٘ ِشرجبرُٙ ٚرسذ٠ذ اٌٛوالء اٌّغزخذ١ِٓ

15351   ثشلُ    25135152:  ربس٠خ ، رٌه فٝ ٌّٚٙب ٚاٌّخبٌفبد اٌج١بٔبد شٙبدح ٚاعزخشاج  

 اِٛس ٌٚز١غ١ش اٌمؼبء اِبَ اٌششوٗ ٌزّث١ً اٌمب١ٔٛٔٗ اٌظٍس١بد وبفخ  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  ع١ٍُ ػف١فٝ خّبي ِسّذ -  11

15351   ثشلُ    25135152:  ربس٠خ ،. ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزؼ١ٓ روش ِب ثؼغ اٚ وً فٝ اٌغ١ش ٚرٛو١ً اٌششوٗ  

 زك ٌُٚٙ ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌّٙب  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  ِٕظٛس ازّذ ازّذ ازّذ ِسّذ -  12

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌغ١ش رٛو١ً  

 زك ٌُٚٙ ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌّٙب  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  ِٕظٛس ازّذ ازّذ ازّذ ِسّذ -  13

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌغ١ش رٛو١ً  

 زك ٌُٚٙ ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌّٙب  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  ِٕظٛس ازّذ ازّذ ازّذ ِسّذ -  14

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌغ١ش رٛو١ً  

 زك ٌُٚٙ ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌّٙب  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  ِٕظٛس ازّذ ازّذ ازّذ ّذِس -  15

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌغ١ش رٛو١ً  

 زك ٌُٚٙ ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌّٙب  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  ِٕظٛس ازّذ ازّذ ازّذ ِسّذ -  16

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌغ١ش رٛو١ً  

 زك ٌُٚٙ ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌّٙب  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  ِٕظٛس ازّذ ازّذ ازّذ ِسّذ -  17

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌغ١ش رٛو١ً  

 زك ٌُٚٙ ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌّٙب  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  18

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌغ١ش رٛو١ً  

 زك ٌُٚٙ ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌّٙب  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  19

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌغ١ش رٛو١ً  

 زك ٌُٚٙ ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌّٙب  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  20

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌغ١ش رٛو١ً  

 زك ٌُٚٙ ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌّٙب  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  21

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌغ١ش رٛو١ً  

 زك ٌُٚٙ ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌّٙب  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  22

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌغ١ش رٛو١ً  

 زك ٌُٚٙ ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ٌّٙب  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  23

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌغ١ش رٛو١ً  

 ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ِٛطٝ شش٠ه اٌششوخ ِٓ خشٚج -ة  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  ِٕظٛس ازّذ ازّذ ازّذ ِسّذ -  24

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌششوخ رؼذ٠ً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ِٛطٝ شش٠ه اٌششوخ ِٓ خشٚج -ة  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  ِٕظٛس ازّذ ازّذ ازّذ ِسّذ -  25

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌششوخ رؼذ٠ً  

 ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ِٛطٝ شش٠ه اٌششوخ ِٓ خشٚج -ة  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  ِٕظٛس ازّذ ازّذ ازّذ ِسّذ -  26

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌششوخ رؼذ٠ً  

 ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ِٛطٝ شش٠ه اٌششوخ ِٓ خشٚج -ة  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  ِٕظٛس ازّذ ازّذ ازّذ ِسّذ -  27

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌششوخ رؼذ٠ً  

 ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ِٛطٝ شش٠ه اٌششوخ ِٓ خشٚج -ة  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  ِٕظٛس ازّذ ازّذ ازّذ ِسّذ -  28

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌششوخ رؼذ٠ً  

 ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ِٛطٝ شش٠ه اٌششوخ ِٓ خشٚج -ة  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  ِٕظٛس ازّذ ازّذ ازّذ ِسّذ -  29

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌششوخ رؼذ٠ً  

 رؼذ٠ً ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ِٛطٝ شش٠ه اٌششوخ ِٓ خشٚج -ة  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  30

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌششوخ  

 رؼذ٠ً ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ِٛطٝ شش٠ه اٌششوخ ِٓ خشٚج -ة  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  31

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌششوخ  

 رؼذ٠ً ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ِٛطٝ شش٠ه اٌششوخ ِٓ خشٚج -ة  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  32

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌششوخ  

 رؼذ٠ً ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ِٛطٝ شش٠ه اٌششوخ ِٓ خشٚج -ة  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  33

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌششوخ  

 رؼذ٠ً ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ِٛطٝ شش٠ه اٌششوخ ِٓ خشٚج -ة  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  34

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌششوخ  

 رؼذ٠ً ثؼمذ اعّٗ ِزوٛس ِٛطٝ شش٠ه اٌششوخ ِٓ خشٚج -ة  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رؼبِٓ ششوخ  اٌخٌٛٝ ػجذاٌس١ّذ ِسّذ زغبَ -  35

15133   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، اٌششوخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد ردذ٠ذاد       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

13121   ثشلُ    25135152:  ربس٠خ ، 231  2523/11/2 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/11/2-ج  ِجشٚن ِشعٝ ِسّذ ٘بٔٝ -  1  

:  ربس٠خ ، 231  2523/11/2 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/11/2-ج(   ِجشٚن ِشعٝ ِسّذ ٘بٔٝ) ػّبي ٔمً ِىزت / رؼذ٠ً -  2

13121   ثشلُ    25135152  

13251   ثشلُ    25135152:  ربس٠خ ، 235  2524/4/12 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/4/12-ج  اٌغ١ذ خ١ًٍ ع١ذ ِسّذ -  3  

   ثشلُ    25135152:  ربس٠خ ، 221  2523/53/16 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/53/16-ج  خجش ِسّٛد شسبرٗ ػجذاٌفزبذ -  4

14221 

  ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 236  2522/53/51 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2511/53/1 -ج  ػ١ٍٖٛ ِسّذ خ١ًٍ أثٛثىش اهلل ػجذ -  5

 13265  

   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 232  2524/51/15 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/51/15 -ج  اٌغالَ ػجذ فئاد ِسّذ ػّبد -  6

3162 

   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 233  2522/55/12 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2511/55/12 -ج  ِٕظٛس اٌغ١ذ ِسّٛد اٌغ١ذ -  7

1133 

13322   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 231  2514/1/16-ج  ِسؼ١ٗ زغٓ عؼ١ذ ِسّذ -  8  

13322   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 232  2524/1/16 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/1/16 -ج  ِسؼ١ٗ زغٓ عؼ١ذ ِسّذ -  9  

4311   ثشلُ    25135154:  ربس٠خ ، 245  2515/2/5-ج  ِسّذ اثشا١ُ٘ ػ١غٝ عؼ١ذ -  10  

4311   ثشلُ    25135154:  ربس٠خ ، 241  2515/2/5-ج  ِسّذ اثشا١ُ٘ ػ١غٝ عؼ١ذ -  11  

   ثشلُ    25135151:  ربس٠خ ، 242  2523/15/51 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/15/1 -ج  ص٠ذاْ ِشػٝ اٌس١ٍُ ػجذ ِسّذ -  12

13153 

4421   ثشلُ    25135151:  ربس٠خ ، 242  2554/15/2-ج  ٠ّٓ زغ١ٓ زغٓ زغ١ٓ سا٠ٚٗ -  13  

4421   ثشلُ    25135151:  ربس٠خ ، 243  2553/15/2-ج  ٠ّٓ زغ١ٓ زغٓ زغ١ٓ سا٠ٚٗ -  14  

   ثشلُ    25135151:  ربس٠خ ، 244  2513/15/2 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2514/15/2-ج  ٠ّٓ زغ١ٓ زغٓ زغ١ٓ سا٠ٚٗ -  15

4421 

12123   ثشلُ    25135151:  ربس٠خ ، 245  2511/51/23 -ج  ثٍر ٔجٛٞ اثشا١ُ٘ زبرُ -  16  

2213   ثشلُ    25135151:  ربس٠خ ، 251  2512/53/12 -ج  اٌضػجالٜٚ اعّبػ١ً ِسّٛد ازّذ -  17  

   ثشلُ    25135152:  ربس٠خ ، 262  2524/1/25 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/1/25  خ١ٍفٗ ػجذاٌشزّٓ فّٙٝ فئاد ِدذٜ -  18

14253 

413   ثشلُ    25135152:  ربس٠خ ، 254  2521/6/6 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2516/6/6-ج  ٠ٛعف ع١ٍّبْ اثشا١ُ٘ اعّبػ١ً -  19  

14254   ثشلُ    25135152:  ربس٠خ ، 252  2512/12/31-ج  ع١ٍّبْ أزّذ ػجذاٌّمظٛد خّبي -  20  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ثشلُ    25135152:  ربس٠خ ، 255  2523/56/12 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/56/12 -ج  ٠ٛعف ع١ٍّبْ اثشا١ُ٘ اعّبػ١ً -  21

  413  

  ثشلُ    25135152:  ربس٠خ ، 253  2523/2/26 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/2/26-ج  اٌسبفظ ػجذ ػٍٟ ازّذ اٌسبفظ ػجذ -  22

 12315  

1121   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 263  2551/53/16 -ج  اهلل ػجذ اٌغ١ذ اثشا١ُ٘ ػجذح -  23  

1121   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 264  2512/53/16 -ج  اهلل ػجذ اٌغ١ذ اثشا١ُ٘ ػجذح -  24  

1121   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 265  2511/53/16 -ج  اهلل ػجذ اٌغ١ذ اثشا١ُ٘ ػجذح -  25  

   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 266  2524/3/11 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ2513/53/11 -ج  ِسّذ ػجذاٌشزّٓ اثشا١ُ٘ ١ٌٚذ -  26

14222 

2356   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 262  2513/1/26-ج  طبٌر ػّش ازّذ شسبد ازّذ -  27  

   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 263  2523/1/26 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/1/26-ج  طبٌر ػّش ازّذ شسبد ازّذ -  28

2356 

   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 215  2521/3/15 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ  2516/53/15 -ج  طبٌر ػّش ازّذ شسبد ازّذ -  29

2356 

   ثشلُ    25135115:  ربس٠خ ، 215  2524/2/22 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/2/22  االصسق اعّبػ١ً ػجذاٌظب٘ش رٙبٔٝ -  30

2113 

14253   ثشلُ    25135115:  ربس٠خ ، 216  2523/1/24 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/1/24-ج  ص٘شح ِسّذ ٘الي طبثش -  31  

3524   ثشلُ    25135111:  ربس٠خ ، 222  2516/11/24  اٌض١٘شٜ اعّبػ١ً ػبدي ازّذ -  32  

13214   ثشلُ    25135111:  ربس٠خ ، 211  2514/4/35-ج  ِسّذ ِسّذ فبسٚق اٌغ١ذ -  33  

13214   ثشلُ    25135111:  ربس٠خ ، 212  2524/4/35 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/4/35-ج  ِسّذ ِسّذ فبسٚق اٌغ١ذ -  34  

   ثشلُ    25135111:  ربس٠خ ، 213  2523/4/23 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/4/23-ج  خٛدٖ ِسّذ ػٍٝ ػجذاٌدٛاد ا٠ّبْ -  35

14155 

   ثشلُ    25135111:  ربس٠خ ، 225  2524/6/12 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/6/12-ج  اٌض١٘شٞ اعّبػ١ً ػبدي ِسّذ -  36

3524 

   ثشلُ    25135114:  ربس٠خ ، 225  2524/56/52 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/56/52 -ج  زغٓ زغ١ٓ ِسّذ سِؼبْ -  37

13233 

   ثشلُ    25135114:  ربس٠خ ، 226  2525/56/25 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2515/56/25 -ج  زغ١ٓ ِسّذ طالذ زغ١ٓ -  38

15213 

   ثشلُ    25135114:  ربس٠خ ، 224  2523/54/23 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/54/23 -ج  ثغ١ٟٛٔ ػٍٟ عؼذ ِشٖٚ -  39

12351 

2431   ثشلُ    25135115:  ربس٠خ ، 223  2523/15/12 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/15/12 -ج  زٕب فبسٚق صوش٠ب -  40  

12515   ثشلُ    25135115:  ربس٠خ ، 222  2516/3/22  اهلل ػٛع ازّذ ِسّذ خّبالد -  41  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثشلُ    25135115:  ربس٠خ ، 231  2524/51/24 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/51/24 -ج  زغ١ٓ اٌّد١ذ ػجذ ِسّذ خبٌذ -  42

2111 

   ثشلُ    25135116:  ربس٠خ ، 232  2523/12/21 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/12/21 -ج  اثشا١ُ٘ ِسّذ ع١ذ ِسّٛد -  43

3335 

15141   ثشلُ    25135111:  ربس٠خ ، 231  2515/5/21-ج  ػبئشخ اثٛ ػٍٝ زغٓ ِسّذ ِسغٓ -  44  

 ثشلُ    25135111:  ربس٠خ ، 232  2525/5/21 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2515/5/21-ج  ػبئشخ اثٛ ػٍٝ زغٓ ِسّذ ِسغٓ -  45

  15141  

223   ثشلُ    25135111:  ربس٠خ ، 233  2551/12/15-ج  خ١ًٍ اٌدذاٜٚ ِسّذ ص٠ٕبد -  46  

223   ثشلُ    25135111:  ربس٠خ ، 234  2556/12/15-ج  خ١ًٍ اٌدذاٜٚ ِسّذ ص٠ٕبد -  47  

223   ثشلُ    25135111:  ربس٠خ ، 235  2511/12/15-ج  خ١ًٍ اٌدذاٜٚ ِسّذ ص٠ٕبد -  48  

223   ثشلُ    25135111:  ربس٠خ ، 236  2516/12/15-ج  خ١ًٍ اٌدذاٜٚ ِسّذ ص٠ٕبد -  49  

1643   ثشلُ    25135111:  ربس٠خ ، 355  2511/15/1  اهلل خ١ش ِسّذ ع١ذ سػب -  50  

1562   ثشلُ    25135112:  ربس٠خ ، 353  2551/2/31-ج  زدبصٜ ّذاز ِظ١ٍسٝ ِسّذ ا١ِّٗ -  51  

1562   ثشلُ    25135112:  ربس٠خ ، 354  2512/2/31-ج  زدبصٜ ازّذ ِظ١ٍسٝ ِسّذ ا١ِّٗ -  52  

 ثشلُ    25135112:  ربس٠خ ، 355  2522/2/31 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2511/2/31-ج  زدبصٜ ازّذ ِظ١ٍسٝ ِسّذ ا١ِّٗ -  53

  1562  

   ثشلُ    25135112:  ربس٠خ ، 352  2522/12/24 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2511/12/24 -ج  خشخظ ٠ٛعف ِشلض ز١ٍُ -  54

1256 

1122   ثشلُ    25135121:  ربس٠خ ، 313  2512/4/6-ج  ػبِش اثشا١ُ٘ اٌشبفٝ ػجذ خبثش -  55  

   ثشلُ    25135121:  ربس٠خ ، 314  2522/4/6 ززٝ ٜعبس اٌم١ذ 2511/4/6-ج  ػبِش اثشا١ُ٘ اٌشبفٝ ػجذ خبثش -  56

1122 

4213   ثشلُ    25135121:  ربس٠خ ، 353  2554/12/23 -ج  عؼذ إٌجٝ ػجذ ِسّٛد اِبٔٝ -  57  

4213   ثشلُ    25135121:  ربس٠خ ، 315  2553/12/23 -ج  عؼذ إٌجٝ ػجذ ِسّٛد اِبٔٝ -  58  

4213   ثشلُ    25135121:  ربس٠خ ، 311  2514/12/23 -ج  عؼذ إٌجٝ ػجذ ِسّٛد اِبٔٝ -  59  

   ثشلُ    25135121:  ربس٠خ ، 312  2524/52/11 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/52/11-ج  ؿٙجٛة شىشٞ طفٛد ِسّذ -  60

4356 

   ثشلُ    25135122:  ربس٠خ ، 316  2524/5/23 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/5/23-ج  ػجذاٌشزّٓ اٌغ١ذ ع١ّش ٠بعش -  61

14313 

2315   ثشلُ    25135122:  ربس٠خ ، 311  2524/5/5 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ/ 2513/5/5 -ج  ثى١ش ِظـفٝ زغ١ٓ فب٠ضح -  62  

   ثشلُ    25135124:  ربس٠خ ، 325  2523/2/24 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/2/24-ج  ِسّذ عٍـبْ ِسّذ ع١ّش -  63

13521 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

4251   ثشلُ    25135124:  ربس٠خ ، 312  2524/1/24 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/1/24-ج  اٌسدبس ِسّذ ِسّذ ؿبسق -  64  

   ثشلُ    25135124:  ربس٠خ ، 321  2524/1/21 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/1/21-ج  خ١ًٍ ِسّذ خ١ّظ ِب٘ش أزّذ -  65

14521 

:  ربس٠خ ، 321  2525/12/25 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2515/12/25 -ج  اٌشٛاسثٝ ِسّذ اٌسٝ ػجذ  ِسّذ اٌسغ١ٕٝ -  66

15322   ثشلُ    25135124  

12625   ثشلُ    25135124:  ربس٠خ ، 324  2512/4/23-ج  اٌّشزٌٛٝ ٔجٜٛ اثشا١ُ٘ ؿبسق -  67  

   ثشلُ    25135124:  ربس٠خ ، 325  2522/4/23 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2511/4/23-ج  اٌّشزٌٛٝ ٔجٜٛ اثشا١ُ٘ ؿبسق -  68

12625 

13236   ثشلُ    25135125:  ربس٠خ ، 334  2524/6/2 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/56/2 -ج  ِسّذ أزّذ ػبِش ػجبط -  69  

3615   ثشلُ    25135125:  ربس٠خ ، 331  2514/12/22  اٌّسغٓ ػجذ ساٚٞ ِسّٛد خبٌذ -  70  

3561   ثشلُ    25135125:  ربس٠خ ، 323  2524/52/16 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/52/16 -ج  ربدسط ثبثذ اششف -  71  

4463   ثشلُ    25135125:  ربس٠خ ، 332  2513/53/23 -ج  اٌش١ّٟ ِسّٛد اهلل فزر -  72  

   ثشلُ    25135122:  ربس٠خ ، 532  2521/1/23 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2516/1/23-ج  ِسّذ اثشا١ُ٘ سػب ِسّذ -  73

11526 

15644   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، 341  2515/15/3-ج  اٌّالن ػجذ رمبٜٚ زٕب عّؼبْ -  74  

15644   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، 342  2515/15/3 -ج  اٌّالن ػجذ رمبٜٚ زٕب عّؼبْ -  75  

   ثشلُ    25135123:  ربس٠خ ، 344  2521/2/13 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2516/52/13 -ج  خشخظ ا٠ٛة خشخظ ِششذ -  76

11222 

   ثشلُ    25135135:  ربس٠خ ، 355  2522/52/14 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2511/52/14 -ج  ِسّذ لبعُ اٌؼض٠ض ػجذ زغٓ -  77

12446 

   ثشلُ    25135135:  ربس٠خ ، 353  2524/56/53 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/6/3 -ج  ٚ٘جٗ اٌّغ١ر ػجذ ٠ٛعف أششف -  78

13231 

2255   ثشلُ    25135131:  ربس٠خ ، 352  2552/2/16  ؿشفٗ عبٌُ ازّذ صوش٠ب -  79  

2255   ثشلُ    25135131:  ربس٠خ ، 353  2513/2/16  ؿشفٗ عبٌُ ازّذ صوش٠ب -  80  

2255   ثشلُ    25135131:  ربس٠خ ، 365  2512/2/16  ؿشفٗ عبٌُ ازّذ صوش٠ب -  81  

   ثشلُ    25135131:  ربس٠خ ، 365  2522/15/24 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2511/15/24-ج  ازّذ ِسّذ اعّبػ١ً ِسّذ -  82

12215 

11233   ثشلُ    25135131:  ربس٠خ ، 363  2511/1/35-ج  فشج رشوٟ ثبثذ ف١ّٙٗ -  83  

11233   ثشلُ    25135131:  ربس٠خ ، 364  2521/1/35 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2516/1/35 -ج  فشج رشوٟ ثبثذ ف١ّٙٗ -  84  

ــــــــــــــــــــــ      

ششوبد ردذ٠ذاد       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثشلُ    25135151:  ربس٠خ ، 223  2521/6/22 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2516/6/22-ج  ٚششوبٖ اهلل ػجذ ِسّذ سِؼبْ -  1

11152 

14325   ثشلُ    25135151:  ربس٠خ ، 222  2524/6/15 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ  2513/6/15 -ج  ٚششوبٖ طالذ ِسّذ -  2  

 ثشلُ    25135151:  ربس٠خ ، 224  2524/3/22 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/3/22-ج  ٚشش٠ىٗ ػٛع ِسّذ ِسّٛد ػٛع -  3

  2212  

    25135153:  ربس٠خ ، 234  2524/51/22 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/51/22 -ج  ٚشش٠ىٗ ػجذاٌسبفظ ػجذإٌّؼُ أزّذ -  4

14262   ثشلُ  

    25135152:  ربس٠خ ، 253  2524/52/11 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/52/11 -ج  ٚششوبٖ زغ١ٓ ِزٌٛٝ ازّذ  سصق -  5

13252   ثشلُ  

2441   ثشلُ    25135153:  ربس٠خ ، 212  2523/55/3 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2512/5/3 -ج  ٌٍشىّبٔبد اٌف١ٕٗ اٌٛسشٗ -  6  

3122   ثشلُ    25135112:  ربس٠خ ، 351  2513/56/26 -ج  ٚاٌزٛس٠ذاد ٌٍّمبٚالد ٚاششف ٚػّبد زّذٜ ششوخ -  7  

15155   ثشلُ    25135122:  ربس٠خ ، 335  2515/55/4 -ج  ٚششوبئٙب اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ ِسّذ ٔٛسا -  8  

15155   ثشلُ    25135122:  ربس٠خ ، 336  2515/55/4 -ج  ٚششوبئٙب اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ ِسّذ ٔٛسا -  9  

3522   ثشلُ    25135135:  ربس٠خ ، 355  2553/5/23 -ج  ٚشش٠ىٗ ثذٚٞ ازّذ ػٍٟ ِسّذ ا٠ّٓ -  10  

3522   ثشلُ    25135135:  ربس٠خ ، 351  2514/55/23 -ج  ٚشش٠ىٗ ثذٚٞ ازّذ ػٍٟ ِسّذ ا٠ّٓ -  11  

    25135135:  ربس٠خ ، 352  2524/55/23 ززٝ عبسٜ اٌم١ذ 2513/55/23-ج  ٚشش٠ىٗ ثذٚٞ ازّذ ػٍٟ ِسّذ ا٠ّٓ -  12

3522   ثشلُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ششوبد س٘ٓ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ششوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


