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 . إٌشبؽ 

 . االعُ ٚاٌغّخ 

 . ٔٛع اٌششوخ 

 ششوبد : اٌزجبسٜ اٌغجً رؼذ٠الد -3

 . اٌّذٛ ٚاٌشـت 

 . ساط اٌّبي 

 . ْاٌؼٕٛا 
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أفشاد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِالثظ ػٓ 60514 ثشلُ 21211212 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِظ١ٍذٝ ػجذإٌبطش جّبي ِذّذ -  1

 ػجذاٌجبسٜ اٌذ٠ٓ وّبي/   ٍِه عبثمب اٌمذ٠ّٗ اٌّذسعٗ صغٍٛي عؼذ شبسع ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب:  ثجٙخ ، اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا ف١ّب جب٘ضح

 ِذّذ

 ِالثظ ِظٕغ ػٓ 60514 ثشلُ 21211212 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ثى١ش سفمٝ ِذّذ خبٌذ -  2

ػجذاٌغفبس ػجذاٌذ١ّذ سِؼبْ/  ٍِه 6 سلُ ٔظ١ش شبسع ثٕٙب ثٕذس اٌجٍذ ٚعؾ ثٕٙب:  ثجٙخ ، اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا ِب - جب٘ضح  

 دػب٠ٗ ِىزت ػٓ 60512 ثشلُ 21211216 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  شجً اٌىش٠ُ ػـب عؼ١ذ ِذّذ -  3

 اٌزشاخ١ض ػٍٝ اٌذظٛي ثؼذ االٔزشٔذ خذِبد ػذا ٚف١ّب ٚاٌّظبدف اٌذ١ٕ٠ٗ ٚاٌىزت ٚاٌّجالد اٌظذف اطذاس ػذا ف١ّب ٚاػالْ

اٌذ٠ت دغٓ ػجذٖ جّبي/  ٍِه ثٕٙب اٌزجبسح ِذسعخ خٍف إٌظش شبسع 4 سلُ ػمبس ثٕٙب ثٕذس:  ثجٙخ ، اٌالصِٗ  

 ٔجبسح ٚسشخ ػٓ 66456 ثشلُ 21211224 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  4

اٌذش اٌـش٠ك ثجٛاس اٌشّٛد ؿش٠ك ثٕٙب:  ثجٙخ ،  

 ٔجبسح ٚسشخ ػٓ 66456 ثشلُ 21211224 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  5

 اٌج٠ٛبد رجبسح/  ٚٔشبؿٗ جٛدٖ ػجذاٌجٛاد ٌـفٝ/  ثٍّه دّبدٖ ِغجذ ثجٛاس ثٕٙب ِشوض اٌشّٛد ثبٌؼٕٛاْ سئ١غٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ،

اٌم١ٍٛث١ٗ 66456 ثشلُ ٚل١ذ 2111/11/20 فٝ افززخ ٚدذا٠ذ  

 ػٓ 66164 ثشلُ 21211212 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اٌغ١غٝ ِذّٛد ٌـفٝ ِذّٛد ذِذّ -  6

اٌغ١غٝ دغٓ ِذّٛد ٌـفٝ ِذّٛد/   ٍِه ثٕٙب اٌشٚػٗ شبسع 13 اٌشٍِٗ:  ثجٙخ ، ا١ٌِٛزبي رظ١ٕغ ٚسشخ  

 ػٓ 66164 ثشلُ 21211212 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اٌغ١غٝ ِذّٛد ٌـفٝ ِذّٛد ِذّذ -  7

 ِذّٛد ٌـفٝ ِذّٛد/  ٍِه ثٕٙب ِشوض اٌشٚػٗ شبسع 13 اٌشٍِٗ/  ثبٌؼٕٛاْ سئ١غٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ا١ٌِٛزبي رظ١ٕغ ٚسشخ

اٌم١ٍٛث١ٗ 66164 ثشلُ ٚل١ذ 2111/1/15 فٝ افززخ ٚرظذ٠ش اعز١شاد ِىزت/  ٔشبؽ ػٓ اٌغ١غٝ  

 رجبسح ػٓ 60522 ثشلُ 21211225 فٝ ل١ذ ، 011.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِٛعٝ ِذّذ اٌغ١ذ ِؼزض ِب١٘زبة -  8

ِشٙٛس ػٍٝ صوٝ ػٍٝ/  ٍِه ِٕبلش وفش ػجذاٌذف١ظ شبسع ِٓ اٌف١ِٛٝ شبسع 1 ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب:  ثجٙخ ، ثٕبء ِٛاد  

 ِالثظ ػٓ 61225 ثشلُ 21211216 فٝ ل١ذ ، 41111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاٌشدّٓ عؼ١ذ ػجذاٌشدّٓ -  9

 اٌجضاس وفش اٌجذ٠ذح االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ شبسع 5/ ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ اخش سئ١غٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا ف١ّب جب٘ضح

 61225 ثشلُ ٚل١ذ 2114/12/4 فٝ افززخ ػ١ِّٛٗ ٚرٛس٠ذاد ٔمً ِىزت/ ٔشبؽ ػٓ ِذّذ ػجذاٌغالَ شؼ١ت/  ثٍّه ثٕٙب ِشوض

 اٌم١ٍٛث١ٗ

 ِالثظ ػٓ 61225 ثشلُ 21211216 فٝ ل١ذ ، 41111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاٌشدّٓ عؼ١ذ ػجذاٌشدّٓ -  10

ِذّذ ػجذاٌغالَ شؼ١ت/   ٍِه اٌجضاس وفش ِغبوٓ اٌجٕض٠ٕٗ شبسع ة - ا ػّبسح ثٕٙب:  ثجٙخ ، اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا ف١ّب جب٘ضح  

 ػٓ 60512 ثشلُ 21211223 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اٌؼال اثٛ ادّذ اثٛص٠ذ دغٓ ػجذاٌذى١ُ -  11

 ِظٍذٝ ا١ِٓ ِذّذ/ٍِه اٌم١ٍٛث١ٗ ارش٠ت ٔظبس شبسع 214 ثٕٙب ِشوض ثٕٙب:  ثجٙخ ، اٌغ١بساد ٚرجش٠ذ رى١ف اجٙضح ٚط١بٔخ اطالح

اهلل ػـب  

 ِظٕغ ػٓ 66456 ثشلُ 21211221 فٝ ل١ذ ، 211111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  12

ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ٚسثخ/   ٍِه اٌّٛلف ثؼذ اٌشّٛد ثٕٙب:  ثجٙخ ، ث٠ٛبد  
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 ِظٕغ ػٓ 66456 ثشلُ 21211221 فٝ ل١ذ ، 211111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  13

/  ٔشبؽ ػٓ جٛدٖ ػجذاٌجٛاد ٌـفٝ/  ثٍّه دّبدٖ ِغجذ ثجٛاس ثٕٙب ِشوض اٌشّٛد/  ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ث٠ٛبد

اٌم١ٍٛث١ٗ 66456  ثشلُ ٚل١ذ 2111/12/6 فٝ 2025 ثشلُ اٚدع ٚاٌذذا٠ذ اٌج٠ٛبد رجبسح  

 60510 ثشلُ 21211223 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاٌغٕٝ ػجذاٌشدّٓ ػجذاٌغٕٝ ػجذاٌشدّٓ -  14

ادّذ اثشا١ُ٘ وّبي ِذّٛد/ٍِه اٌجذ٠ذٖ ثٕٙب ٔظش ع١ذٜ شبسع ِٓ 11 شبسع:  ثجٙخ ، ػمبسٜ رغ٠ٛك ِىزت ػٓ  

 ثالجخ ػٓ 63025 ثشلُ 21211212 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  15

شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض/   ٍِه فشج اثٛ ػضثخ ثٕٙب:  ثجٙخ ، اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد رج١ّذ  

 ثالجخ ػٓ 63025 ثشلُ 21211212 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  16

 ِذّٛد ػجذاٌّؼض/  ٍِه اٌجذ٠ذح ثٕٙب 4 سلُ ِذً اٌزـجم١١ٓ ػّبساد ثٕٙب ثجٙخ اخش سئ١غٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد رج١ّذ

اٌم١ٍٛث١خ 63025 ثشلُ ٚل١ذ 2112/1/1 فٝ افززخ غزائ١ٗ ِٛاد رج١ّذ ثالجخ/  ٔشبؽ ػٓ شجً  

 ِٛاد رجبسح ػٓ 60515 ثشلُ 21211212 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػزش٠ظ ِذّٛد ِذّذ ٕ٘ذ -  17

رٛف١ك ِذّذ رٛف١ك/   ٍِه اٌٛؿٕٝ اٌذشط ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب:  ثجٙخ ، ثبٌجٍّٗ غزائ١ٗ  

 ثالجخ ػٓ 63025 ثشلُ 21211212 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  18

 ٚرظذ٠ش اعز١شاد ِىزت/  ٔشبؽ ػٓ شجً ِذّٛد/  ٍِه فشج اثٛ ػضثخ ثٕٙب/  ثبٌؼٕٛاْ سئ١ظ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد رج١ّذ

اٌم١ٍٛث١خ 63025 ثشلُ ٚل١ذ 2112/1/1 فٝ افززخ  

 ، أر١ٍ١ٗ ػٓ 60521 ثشلُ 21211225 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاٌٛ٘بة عؼ١ذ ِذّذ أ١ِشح -  19

عبٌُ ادّذ ادّذ ػٍٝ/   ٍِه 4 سلُ ػثّبْ شبسع ثٕٙب ثٕذس اٌٛؿٕٝ اٌذشط ثٕٙب:  ثجٙخ  

 ِضسػخ ػٓ 60511 ثشلُ 21211211 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػٍٝ ػجذاٌّج١ذ اٌغ١ذ عبِخ -  20

ػٍٝ ػجذاٌّج١ذ اٌغ١ذ ِذّذ/   ٍِه اٌجذ٠ذح جّجشح ثٕٙب:  ثجٙخ ، دٚاجٓ  

 رمذ٠ُ ػٓ 60156 ثشلُ 21211210 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ٠بعش -  21

اٌخٌٛٝ ِذّذ ػجذاٌخبٌك ثبعُ/  ٍِه عؼذ وفش اٌفذض وٛثشٜ شبسع ثٕٙب:  ثجٙخ ، ٚعبخٕٗ ثبسدٖ ِششٚثبد  

 جب٘ضح ِالثظ ػٓ 60515 ثشلُ 21211213 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػٍٝ ػٛاد دّذٜ ِذّذ -  22

شب١٘ٓ اثشا١ُ٘ ِذّٛد/   ٍِه اٌٙشاط عٕزش اِبَ اٌّذ٠ش٠ٗ شبسع 2 ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب:  ثجٙخ ،  

 ِىزت ػٓ 60516 ثشلُ 21211214 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اٌغ١ذ ِذّذ ػجذاٌشدّٓ ادّذ -  23

اٌغ١ذ ِذّذ ػجذاٌشدّٓ ِظـفٝ/   ٍِه ثٕٙب اٌجذ٠ذح جّجشح:  ثجٙخ ، ٚاالٔزشٔذ اٌىّج١ٛرش ػذا ف١ّب ػ١ِّٛٗ رٛس٠ذاد  

 رمذ٠ُ ػٓ 60156 ثشلُ 21211210 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ٠بعش -  24

/  ٔشبؽ عبوزؼٓ اٌغؼ١ذ ِذّذ ا٠ٙبة/  ٍِه اٌّغبسثٗ دٝ ِشطفب/  ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ٚعبخٕٗ ثبسدٖ ِششٚثبد

2112/6/25 فٝ افززخ ِٚذسث١ٓ الػج١ٓ ٚرغ٠ٛك س٠بػٝ رغ٠ٛك  

 رمذ٠ُ ػٓ 60156 ثشلُ 21211210 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ٠بعش -  25

عشدبْ ِأِْٛ ػجذاٌٙبدٜ شش٠ف/  ٍِه وٕبٔٗ ١ِذ ِشطفب ؿش٠ك اٌّغزٛدع شبسع ِشطفب ثٕٙب:  ثجٙخ ، ٚعبخٕٗ ثبسدٖ ِششٚثبد  

 سدالد ِىزت ػٓ 60513 ثشلُ 21211216 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاهلل ػ١ذ فزذٝ ٔجالء -  26

ِغبٚسٜ دغٓ ِغبٚسٜ ٘شبَ/   ٍِه ساػٝ ١ِذ:  ثجٙخ ، ػّبي ٚٔمً  

 رمذ٠ُ ػٓ 60156 ثشلُ 21211210 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ٠بعش -  27

 ٔشبؽ ػٓ عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ا٠ٙبة/  ٍِه اٌّغبسثٗ دٝ ِشطفب/  ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ٚعبخٕٗ ثبسدٖ ِششٚثبد

اٌم١ٍٛث١ٗ 60156 ثشلُ ٚل١ذ 23112/0/25 فٝ افززخ ِٚذسث١ٓ الػج١ٓ ٚرغ٠ٛك س٠بػٝ رغ٠ٛك/   
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 ِىزت ػٓ 60512 ثشلُ 21211221 فٝ ل١ذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػّبسٖ اٌغؼ١ذ ا١ِٓ ِذّٛد -  28

 ػٍٝ ِذغٓ/  ٍِه ٚػٛاْ ػبِش وفش - شىش وفش:  ثجٙخ ، 6 اٌّجّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشح 10 اٌّجّٛػٗ ػذا ف١ّب ٚرظذ٠ش اعز١شاد

ػٍٝ ػجذاٌؼبي  

 رج١ٙض ػٓ 60512 ثشلُ 21211215 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  عشٚس اثشا١ُ٘ ػجذاٌىش٠ُ ػٍٝ -  29

 ٚصِضَ ِٕٝ/   ٍِه اٌىٛس١ٔش ط١ذ١ٌخ أِبَ اٌجذ٠ذح ثٕٙب ِىٗ شبسع 5 اٌفًٍ ثٕٙب ثٕذس:  ثجٙخ ،(  أٜٚ ر١ه)   ِٚششٚثبد ِأوٛالد

ػجذاٌشد١ُ ػبثذ ٚعب١ِٗ ٚٔبد٠ٗ ٚفبؿّٗ  

 ، ادز٠ٗ ث١غ ػٓ 60512 ثشلُ 21211216 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذإٌجٝ ثذٜٚ سث١غ اِبٔٝ -  30

ػٍٝ د١ّذح اٌذ٠ٓ شٙبة/  ٍِه ثم١شح ثٕٙب:  ثجٙخ  

 ِخجض ػٓ 60521 ثشلُ 21211225 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ع١ٍّبْ ادّذ ػّشاْ ػجذاٌٛ٘بة -  31

شٕذٜ ػجذاٌؼ١ٍُ شٕذٜ عبِخ/  ٍِه اٌجذ٠ذ اٌّٛلف شبسع 2 ثٕٙب ثٕذس ارش٠ت:  ثجٙخ ، افشٔجٝ  

 جب٘ضح ِالثظ ػٓ 60511 ثشلُ 21211210 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاٌذ١ٍُ ج١ًّ أ١ِٓ أ٠ٗ -  32

اثشا١ُ٘ عبٌُ أثزغبَ/  ٍِه شىش وفش ٘بٔٝ اٌش١ٙذ ِذسعخ شبسع اٌٌٛجب وفش:  ثجٙخ ، اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا ف١ّب  

 ث١غ ػٓ 60516 ثشلُ 21211210 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  طذ٠ك اٌظبدق دّبدٖ ػضاٌذ٠ٓ -  33

ِبجذ ع١ٍّبْ ِذّذ الػجذإٌّؼُ/  ٍِه اٌغش٠غ اٌـش٠ك اٌشمش شىش وفش:  ثجٙخ ، ِفشٚشبد  

 اعز١شاد ػٓ 66456 ثشلُ 21211224 فٝ ل١ذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  34

 ٚسثخ/  ٍِه اٌشّٛد ؿش٠ك اٌثبٔٝ اٌذٚس ثٕٙب ِشوض ثٕٙب:  ثجٙخ ، 6 اٌّجّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشح 10 اٌّجّٛػٗ ػذا ف١ّب ٚرظذ٠ش

ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ  

 اعز١شاد ػٓ 66456 ثشلُ 21211224 فٝ ل١ذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  35

 ِغجذ ثجٛاس ثٕٙب ِشوض اٌشّٛد/  ثبٌؼٕٛاْ سئ١غٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، 6 اٌّجّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشح 10 اٌّجّٛػٗ ػذا ف١ّب ٚرظذ٠ش

اٌم١ٍٛث١ٗ 66456  ثشلُ ٚل١ذ 2111/11/20 فٝ افززخ ٚدذا٠ذ اٌج٠ٛبد رجبسح ثٕشبؽ جٛدٖ ػجذاٌجٛاد ٌـفٝ/  ثٍّه دّبدٖ  

 ِىزت ػٓ 60510 ثشلُ 21211216 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اٌشذبد ٠ٛعف ٔبطش ٠ٛعف -  36

غ١ّٕٝ اٌشذبد ٠ٛعف ٔبطش/   ٍِه ثٕبد اٌؼبَ اٌثبٜٔٛ ِذسعخ اِبَ شىش وفش رظفب:  ثجٙخ ، سدالد  

   ــــــــــــــــــــــ  

ششوبد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌزجبسٜ اٌغجً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشـت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 

 ربس٠خ ٚفٝ ،   62226:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ٚاالرضاْ اٌؼجً صٚا٠ب ٌؼجؾ خ١ًٍ فّٙٝ ِذّذ ِؤعغخ   - 1

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن  اٌغجً شـت/ِذٛ رُ   21211213  

 شـت/ِذٛ رُ   21211214 ربس٠خ ٚفٝ ،   61220:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ججً عؼ١ذ ػجذاٌؼض٠ض ِذّذ ػّشٚ   - 2

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن  اٌغجً  

 21211215 ربس٠خ ٚفٝ ،   31445:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  إٌٙذع١ٗ ٌالػّبي ٚ٘ت/   اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼذ٠ً   - 3

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن  اٌغجً شـت/ِذٛ رُ    

 اٌغجً شـت/ِذٛ رُ   21211215 ربس٠خ ٚفٝ ،   31445:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ٚ٘ت أدّذ أدّذ ِذّذ سػب   - 4

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن   

 شـت/ِذٛ رُ   21211210 ربس٠خ ٚفٝ ،   60111:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػجذاٌٙبدٜ ػـ١ٗ جٛدٖ ػبدي ِذّذ   - 5

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن  اٌغجً  

 شـت/ِذٛ رُ   21211211 ربس٠خ ٚفٝ ،   42155:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌؼض٠ض ػجذ اٌّذغٓ ػجذ اٌذ٠ٓ ػّبد   - 6

ٚاٌزبثغ ٌٍشئ١غٝ ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن  اٌغجً  

 شـت/ِذٛ رُ   21211211 ربس٠خ ٚفٝ ،   42155:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌّذغٓ ػّبداٌذ٠ٓ   - 7

ٚاٌزبثغ ٌٍشئ١غٝ ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن  اٌغجً  

  اٌغجً شـت/ِذٛ رُ   21211211 ربس٠خ ٚفٝ ،   43222:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػجذاٌذ١ّذ ػجذاٌشافغ ادّذ   - 8

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ رشن  

 رشن  اٌغجً شـت/ِذٛ رُ   21211211 ربس٠خ ٚفٝ ،   20244:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ٔظش فشج اٌـٛخٝ   - 9

ٌٍٛفبح إٌشبؽ  

 اٌغجً شـت/ِذٛ رُ   21211213 ربس٠خ ٚفٝ ،   64210:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ِذّذ ػجذاٌج١ًٍ ادّذ ا٠ّٓ   - 10

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ رشن   

 شـت/ِذٛ رُ   21211213 ربس٠خ ٚفٝ ،   61352:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد شربج  ،  ِشصٚق اعّبػ١ً اعّبػ١ً ادّذ   - 11

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ رشن  اٌغجً  

 شـت/ِذٛ رُ   21211212 ربس٠خ ٚفٝ ،   22525:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػ١غٝ دغٓ ِذّذ ٔج١ت ِذّذ   - 12

ٌٍٛفبح إٌشبؽ رشن  اٌغجً  

  اٌغجً شـت/ِذٛ رُ   21211212 ربس٠خ ٚفٝ ،   42223:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػبِش اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ فبؿّٗ   - 13

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن  

 شـت/ِذٛ رُ   21211210 ربس٠خ ٚفٝ ،   60116:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌغ١ذ ِذّذ ػجذاٌفزبح اٌذ٠ٓ دغبَ   - 14

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن  اٌغجً  

 اٌغبء  اٌغجً شـت/ِذٛ رُ   21211221 ربس٠خ ٚفٝ ،   60132:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  عبٌُ ػ١ذ وبًِ أعّبء   - 15

ثمبٌٗ/  ٚٔشبؿٗ 2121/1/23 فٝ 141 ثشلُ اٌّٛدع اٌفشع  

 شـت/ِذٛ رُ   21211221 ربس٠خ ٚفٝ ،   60222:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  سشبد ِذّذ وّبي أدّذ ِذّذ   - 16

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن  اٌغجً  

 شـت/ِذٛ رُ   21211224 ربس٠خ ٚفٝ ،   62551:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ِذّذ اثشا١ُ٘ اٌّمظٛد ػجذ ١ٌٚذ   - 17

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن  اٌغجً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 رشن  اٌغجً شـت/ِذٛ رُ   21211225 ربس٠خ ٚفٝ ،   62211:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اهلل ػجذ سشبد ا١ِّٗ   - 18

ٌٍٛفبح إٌشبؽ  

 شـت/ِذٛ رُ   21211225 ربس٠خ ٚفٝ ،   42522:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  لٛشزٝ ػجذاٌؼض٠ض ػجذإٌبطش   - 19

2121/2/25 فٝ 362 سلُ ثبٌزأش١ش 1001/12/26 فٝ 4165 ثشلُ اٌّٛدع اٌفشع اٌغبء رُ  اٌغجً  

  اٌغجً شـت/ِذٛ رُ   21211226 ربس٠خ ٚفٝ ،   45103:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌذ٠ٓ دغبَ ِفشٚشبد   - 20

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن  

 اٌغجً شـت/ِذٛ رُ   21211222 ربس٠خ ٚفٝ ،   40462:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  سفبػٟ ػٛاد اثشا١ُ٘ دّذٞ   - 21

ٔٙبئ١ب إٌشبؽ ٌزشن   

ــــــــــــــــــــــ      

اٌّبي سأط     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211213 ، ربس٠خ ٚفٟ  56212 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  غش٠ت ث١ِٛٝ ِذّذ ِذّذ -  1

ج١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211215 ، ربس٠خ ٚفٟ  60423 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ػجذاٌفزبح ػجذاٌّج١ذ ػـب دٍّٝ -  2

ج١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211211 ، ربس٠خ ٚفٟ  56212 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  غش٠ت ث١ِٛٝ ِذّذ ِذّذ -  3

ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211213 ، ربس٠خ ٚفٟ  44241 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  اٌذ٠ٓ ػٍٝ اٌغ١ذ ِغؼذ ػٍٝ -  4

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211212 ، ربس٠خ ٚفٟ  63025 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  5

ج١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211212 ، ربس٠خ ٚفٟ  63025 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  6

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211212 ، ربس٠خ ٚفٟ  46216 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  شؼ١شٖ اثٛ ادّذ ِذّذ ِذت/ِٕٙذط -  7

ج١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211221 ، ربس٠خ ٚفٟ  60132 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  عبٌُ ١ذػ وبًِ اعّبء -  8

ج١ٕٗ  40111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211221 ، ربس٠خ ٚفٟ  46222 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ػجذاٌظب٘ش ػجذاٌفزبح ػجذاٌظب٘ش -  9

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211223 ، ربس٠خ ٚفٟ  64505 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  صػ١ُ ِذّذ ػجذاهلل اٌغ١ذ -  10

ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211224 ، ربس٠خ ٚفٟ  64335 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ػجذاٌفزبح ِذّٛد ػب٠ذٖ -  11

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211225 ، ربس٠خ ٚفٟ  66211 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ٠ٛعف ِذّذ اٌغ١ذ ػبؿف -  12

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21211226 ، ربس٠خ ٚفٟ  53342 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  طجذٝ اٌـٛخٝ ِذّذ طجذٝ -  13

ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 60514    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِظ١ٍذٝ ػجذإٌبطش جّبي ِذّذ -  1

ِذّذ ػجذاٌجبسٜ ذ٠ٓاٌ وّبي/   ٍِه عبثمب اٌمذ٠ّٗ اٌّذسعٗ صغٍٛي عؼذ شبسع ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211213 ربس٠خ ٚفٟ 62405    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دغٓ ِظـفٝ اٌغ١ذ د١ّذٚ -  2

ػجذاهلل ٠ٛعف فشدبد ٚالء/   اٌٝ اٌّبٌه اعُ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211213 ربس٠خ ٚفٟ 56212    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، غش٠ت ث١ِٛٝ ِذّذ ِذّذ -  3

اثشا١ُ٘ ػجذاٌّج١ذ عؼبد/  ٍِه ثٕٙب ِشطفب/   اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش   

: اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211213 ربس٠خ ٚفٟ 60515    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ػٛاد دّذٜ ِذّذ -  4

شب١٘ٓ اثشا١ُ٘ ِذّٛد/   ٍِه اٌٙشاط عٕزش اِبَ اٌّذ٠ش٠ٗ شبسع 2 ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211214 ربس٠خ ٚفٟ 60516    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغ١ذ ِذّذ ػجذاٌشدّٓ ادّذ -  5

اٌغ١ذ ِذّذ ػجذاٌشدّٓ ِظـفٝ/   ٍِه ثٕٙب اٌجذ٠ذح جّجشح ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211215 ربس٠خ ٚفٟ 60512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عشٚس اثشا١ُ٘ ػجذاٌىش٠ُ ػٍٝ -  6

 ػبثذ ٚعب١ِٗ ٚٔبد٠ٗ ٚفبؿّٗ ٚصِضَ ِٕٝ/   ٍِه اٌىٛس١ٔش ط١ذ١ٌخ أِبَ اٌجذ٠ذح ثٕٙب ِىٗ شبسع 5 اٌفًٍ ثٕٙب ثٕذس ،:   اٌـزأش١ش

 ػجذاٌشد١ُ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211215 ربس٠خ ٚفٟ 62201    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، سعالْ ِذّٛد دّذٜ ِذّٛد -  7

 اٌؼجٕٝ ش١بخخ اٌشش١ذٜ شبسع ِٓ ِزفشع إٌجبس دبسح 12 سلُ اٌؼمبس ص٠ٕت اٌغ١ذح/  ثٕبد١خ اخش سئ١غٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأش١ش

اٌمب٘شح 11 ثشلُ ٚل١ذ/ 2121/2 فٝ 111 ثشلُ اٚدع االد٠ٚٗ ػذا ف١ّب اٌـج١ٗ اٌّغزٍضِبد رٛس٠ذ/  ٔشبؽ ػٓ 1 سلُ ِذً  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211216 ربس٠خ ٚفٟ 61225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌشدّٓ عؼ١ذ ػجذاٌشدّٓ -  8

 شؼ١ت/  ٍِه اٌجضاس وفش ِغبوٓ اٌجٕض٠ٕٗ شبسع ة -ا ػّبسٖ ثٕٙب ِشوض ثٕٙب/  ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١ٗ 61225 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 2121/2/6 فٝ 251 ثشلُ اٚدع جب٘ضح ِالثظ/  ٔشبؽ ػٓ ِذّذ ػجذاٌغالَ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211216 ربس٠خ ٚفٟ 61225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌشدّٓ عؼ١ذ ػجذاٌشدّٓ -  9

ِذّذ ػجذاٌغالَ شؼ١ت/   ٍِه اٌجضاس وفش ِغبوٓ اٌجٕض٠ٕٗ شبسع ة - ا ػّبسح ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211216 ربس٠خ ٚفٟ 61225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌشدّٓ عؼ١ذ ػجذاٌشدّٓ -  10

 ػجذاٌغالَ شؼ١ت/  ثٍّه ثٕٙب ِشوض اٌجضاس وفش اٌجذ٠ذح االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ شبسع 5/ ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ اخش سئ١غٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١ٗ 61225 ثشلُ ٚل١ذ 2114/12/4 فٝ افززخ ػ١ِّٛٗ ٚرٛس٠ذاد ٔمً ِىزت/ ٔشبؽ ػٓ ِذّذ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211216 ربس٠خ ٚفٟ 60512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، شجً اٌىش٠ُ ػـب عؼ١ذ ِذّذ -  11

اٌذ٠ت دغٓ ػجذٖ جّبي/  ٍِه ثٕٙب اٌزجبسح ِذسعخ خٍف إٌظش شبسع 4 سلُ ػمبس ثٕٙب ثٕذس ،:   اٌـزأش١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211216 ربس٠خ ٚفٟ 60510    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌشذبد ٠ٛعف ٔبطش ٠ٛعف -  12

غ١ّٕٝ اٌشذبد ٠ٛعف ٔبطش/   ٍِه ثٕبد اٌؼبَ اٌثبٜٔٛ ِذسعخ اِبَ شىش وفش رظفب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211210 ربس٠خ ٚفٟ 52536    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ سجت جبثشٜاٌ ِذّذ -  13

االعىٕذس٠ٗ 11 ثشلُ ٚل١ذ 11 ثزبس٠خ 11 ثشلُ اٚدع االعىٕذس٠ٗ اٌّشاغٝ ػضثخ - ِٕزضٖ/   ثبٌؼٕٛاْ فشع افززبح ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211210 ربس٠خ ٚفٟ 64502    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اثشا١ُ٘ ِذّذ ٌـفٝ ػضٖ -  14

 ٚرؼجئخ فشص ِذـخ/  ٔشبؽ ػٓ ٚشش٠ىٗ فّٙٝ ػجذاٌؼض٠ض/ ٍِه اٌزٛف١م١ٗ اٌجبسٚد ا٠زبٜ/ ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأش١ش

اٌجذ١شح 11  ثشلُ ٚل١ذ 2121/1/1 ثزبس٠خ 11 ثشلُ اٚدع صساػ١ٗ دبطالد  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211210 ربس٠خ ٚفٟ 60511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌذ١ٍُ ج١ًّ أ١ِٓ أ٠ٗ -  15

اثشا١ُ٘ عبٌُ أثزغبَ/  ٍِه شىش وفش ٘بٔٝ اٌش١ٙذ ِذسعخ شبسع اٌٌٛجب وفش ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211211 ربس٠خ ٚفٟ 60511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ػجذاٌّج١ذ اٌغ١ذ عبِخ -  16

ػٍٝ ػجذاٌّج١ذ اٌغ١ذ ِذّذ/   ٍِه اٌجذ٠ذح جّجشح ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 66164    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغ١غٝ ِذّٛد ٌـفٝ ِذّٛد ِذّذ -  17

اٌغ١غٝ دغٓ ِذّٛد ٌـفٝ ِذّٛد/   ٍِه ثٕٙب اٌشٚػٗ شبسع 13 اٌشٍِٗ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 66164    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغ١غٝ ِذّٛد ٌـفٝ ِذّٛد ِذّذ -  18

 ٔشبؽ ػٓ اٌغ١غٝ ِذّٛد ٌـفٝ ِذّٛد/  ٍِه ثٕٙب ِشوض اٌشٚػٗ شبسع 13 اٌشٍِٗ/  ثبٌؼٕٛاْ سئ١غٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف

اٌم١ٍٛث١ٗ 66164 ثشلُ ٚل١ذ 2111/1/15 فٝ افززخ ٚرظذ٠ش اعز١شاد ِىزت/   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 66164    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغ١غٝ ِذّٛد ٌـفٝ ِذّٛد ِذّذ -  19

 ِذّٛد ٌـفٝ ِذّٛد/ ثٍّه اٌشٚػٗ شبسع 3 سلُ ِذً ثٕٙب ِشوض اٌشٍِٗ/ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِذً أفززبح ،:   اٌـزأش١ش ٚطف

اٌم١ٍٛث١ٗ 66164 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 2121/2/12 فٝ 223 ثشلُ اٚدع ا١ٌِٛزبي رظ١ٕغ ٚسشخ/ ٔشبؽ ػٓ اٌغ١غٝ دغٓ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211216 ربس٠خ ٚفٟ 60512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذإٌجٝ ثذٜٚ سث١غ اِبٔٝ -  20

ػٍٝ د١ّذح اٌذ٠ٓ شٙبة/  ٍِه ثم١شح ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211216 ربس٠خ ٚفٟ 60513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاهلل ػ١ذ فزذٝ ٔجالء -  21

ِغبٚسٜ دغٓ ِغبٚسٜ ٘شبَ/   ٍِه ساػٝ ١ِذ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211216 ربس٠خ ٚفٟ 60221    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دغٓ ِذّذ ػجذاٌؼض٠ض ِذّذ ِٙب -  22

شؼالْ ػجذاٌشاصق ػجذاٌخبٌك ِذّذ/  ٍِه ثٕٙب ثٕذس ارش٠ت اٌّٛلف شبسع/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 63025    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  23

شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض/   ٍِه فشج اثٛ ػضثخ ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 63025    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  24

 فٝ افززخ ٚرظذ٠ش اعز١شاد ِىزت/  ٔشبؽ ػٓ شجً ِذّٛد/  ٍِه فشج اثٛ ػضثخ ثٕٙب/  ثبٌؼٕٛاْ سئ١ظ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١خ 63025 ثشلُ ٚل١ذ 2112/1/1  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 63025    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  25

/  ٔشبؽ ػٓ شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض/  ٍِه ٌجذ٠ذحا ثٕٙب 4 سلُ ِذً اٌزـجم١١ٓ ػّبساد ثٕٙب ثجٙخ اخش سئ١غٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١خ 63025 ثشلُ ٚل١ذ 2112/1/1 فٝ افززخ غزائ١ٗ ِٛاد رج١ّذ ثالجخ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 63025    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  26

شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض/  ثٍّه اٌجذ٠ذح ثٕٙب 4 سلُ ِذً اٌزـجم١١ٓ ػّبساد/   اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 63025    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  27

شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض/   ٍِه فشج اثٛ ػضثخ/   اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 63025    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  28

ال٠ــٛجذ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 63025    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  29

 رج١ّذ ثالجخ/  ٔشبؽ ػٓ اثشا١ُ٘ شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض/  ٍِه ثٕٙب ِشوض فشج اثٛ ػضثخ ثٕبد١خ اخش سئ١غٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١ٗ 63025 ثشلُ ٚل١ذ 2121/2/12 فٝ 312ثشلُ اٚدع اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 60514    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ثى١ش سفمٝ ِذّذ خبٌذ -  30

ػجذاٌغفبس ػجذاٌذ١ّذ سِؼبْ/  ٍِه 6 سلُ ٔظ١ش شبسع ثٕٙب ثٕذس اٌجٍذ ٚعؾ ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 60515    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػزش٠ظ ِذّٛد ِذّذ ٕ٘ذ -  31

رٛف١ك ِذّذ رٛف١ك/   ٍِه ٝاٌٛؿٕ اٌذشط ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211212 ربس٠خ ٚفٟ 44362    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌمبػٝ ادّذ ِذّٛد ِذّذ اعبِٗ -  32

عالِٗ ػجذاٌشدّٓ فبرٓ/  ٍِه اٌىّت اٌجبِغ شبسع اٌخ١ش٠ٗ اٌمٕبؿش/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211210 ربس٠خ ٚفٟ 60156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ٠بعش -  33

 ػجذاٌٙبدٜ شش٠ف/  ٍِه وٕبٔٗ ١ِذ ِشطفب ؿش٠ك اٌّغزٛدع شبسع ِشطفب ثٕٙب/  ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١ٗ 60156 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 2121/2/10 فٝ 331 ثشلُ اٚدع ٚعبخٕٗ ثبسدٖ ِششٚثبد رمذ٠ُ/ ٔشبؽ ػٓ عشدبْ ِأِْٛ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211210 ربس٠خ ٚفٟ 60156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ٠بعش -  34

 ػٓ اٌخٌٛٝ ِذّذ ػجذاٌخبٌك ثبعُ/  ٍِه عؼذ وفش اٌفذض وٛثشٜ شبسع ثٕٙب ِشوض/  ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١خ 60156 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 2121/2/10 فٝ 320 ثشلُ اٚدع ٚعبخٕٗ ثبسدح ِششٚثبد رمذ٠ُ/  ٔشبؽ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211210 ربس٠خ ٚفٟ 60156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ٠بعش -  35

 س٠بػٝ رغ٠ٛك/  ٔشبؽ عبوزؼٓ اٌغؼ١ذ ِذّذ ا٠ٙبة/  ٍِه اٌّغبسثٗ دٝ ِشطفب/  ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأش١ش

2112/6/25 فٝ افززخ ِٚذسث١ٓ الػج١ٓ ٚرغ٠ٛك  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211210 ربس٠خ ٚفٟ 60156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ٠بعش -  36

اٌخٌٛٝ ِذّذ ػجذاٌخبٌك ثبعُ/  ٍِه عؼذ وفش اٌفذض وٛثشٜ شبسع ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211210 ربس٠خ ٚفٟ 60156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ٠بعش -  37

عشدبْ ِأِْٛ ػجذاٌٙبدٜ شش٠ف/  ٍِه وٕبٔٗ ١ِذ ِشطفب ؿش٠ك اٌّغزٛدع شبسع ِشطفب ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211210 ربس٠خ ٚفٟ 60156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ٠بعش -  38

 س٠بػٝ رغ٠ٛك/  ٔشبؽ ػٓ عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ا٠ٙبة/  ٍِه اٌّغبسثٗ دٝ ِشطفب/  ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١ٗ 60156 ثشلُ ٚل١ذ 23112/0/25 فٝ افززخ ِٚذسث١ٓ الػج١ٓ ٚرغ٠ٛك  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211210 ربس٠خ ٚفٟ 60516    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، طذ٠ك اٌظبدق دّبدٖ ػضاٌذ٠ٓ -  39

ِبجذ ع١ٍّبْ ِذّذ الػجذإٌّؼُ/  ٍِه اٌغش٠غ اٌـش٠ك اٌشمش شىش وفش ،:   اٌـزأش١ش  

: اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211221 ربس٠خ ٚفٟ 60132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبٌُ ػ١ذ وبًِ اعّبء -  40

ػجذاٌذ١ّذ فزذٝ عؼبد/  ٍِه - شىش وفش - خبؿش اٌشٙبٜٚ وفش/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،    

: اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211221 ربس٠خ ٚفٟ 60132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبٌُ ػ١ذ وبًِ اعّبء -  41

دّبد ِذّٛد دغٓ ادّذ/  ثٍّه اٌجذ٠ذح ثٕٙب اٌفزخ ِذسعخ اِزذاد عؼذ وفش ؿش٠ك/  اٌٝ اٌفشع ػٕٛاْ رؼذ٠ً ،    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

: اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211221 ربس٠خ ٚفٟ 60132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبٌُ ػ١ذ وبًِ اعّبء -  42

ثمبٌٗ/  ٚٔشبؿٗ 2121/1/23 فٝ 141 ثشلُ اٌّٛدع اٌفشع اٌغبء ،    

: اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211221 ربس٠خ ٚفٟ 60132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبٌُ ػ١ذ وبًِ أعّبء -  43

دّبد ِذّٛد دغٓ ادّذ/   ثٍّه اٌجذ٠ذح ثٕٙب اٌفزخ ِذسعخ اِزذاد عؼذ وفش ؿش٠ك/  اٌٝ اٌفشع ػٕٛاْ رؼذ٠ً ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211221 ربس٠خ ٚفٟ 60512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػّبسٖ اٌغؼ١ذ ا١ِٓ ذّٛدِ -  44

ػٍٝ ػجذاٌؼبي ػٍٝ ِذغٓ/  ٍِه ٚػٛاْ ػبِش وفش - شىش وفش ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211221 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  45

/  ٔشبؽ ػٓ ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ٚسثخ/   ٍِه اٌّٛلف ثؼذ اٌشّٛد ثٕٙب ِشوض ثٕٙب ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١ٗ 66456  ثشلُ ٚل١ذ 2121/2/21 فٝ 332 ثشلُ اٚدع ث٠ٛبد ِظٕغ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211221 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  46

ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ٚسثخ/   ٍِه اٌّٛلف ثؼذ اٌشّٛد ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211221 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  47

/  ٔشبؽ ػٓ جٛدٖ ػجذاٌجٛاد ٌـفٝ/  ثٍّه دّبدٖ ِغجذ ثجٛاس ثٕٙب ِشوض اٌشّٛد/  ثبٌؼٕٛاْ اخش سئ١غٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١ٗ 66456  ثشلُ ٚل١ذ 2111/12/6 فٝ 2025 ثشلُ اٚدع ٚاٌذذا٠ذ اٌج٠ٛبد رجبسح  

 رؼذ٠ً رُ 21211223 ربس٠خ ٚفٟ 60510    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌغٕٝ ػجذاٌشدّٓ ػجذاٌغٕٝ ػجذاٌشدّٓ -  48

ادّذ اثشا١ُ٘ وّبي ِذّٛد/ٍِه اٌجذ٠ذٖ ثٕٙب ٔظش ع١ذٜ شبسع ِٓ 11 شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211223 ربس٠خ ٚفٟ 60512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌؼال اثٛ ادّذ اثٛص٠ذ دغٓ ػجذاٌذى١ُ -  49

اهلل ػـب ِظٍذٝ ا١ِٓ ِذّذ/ٍِه اٌم١ٍٛث١ٗ ارش٠ت ٔظبس شبسع 214 ثٕٙب ِشوض ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211224 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  50

ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ٚسثخ/  ٍِه اٌشّٛد ؿش٠ك اٌثبٔٝ اٌذٚس ثٕٙب ِشوض ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211224 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  51

 اٌج٠ٛبد رجبسح ثٕشبؽ جٛدٖ ػجذاٌجٛاد ٌـفٝ/  ثٍّه دّبدٖ ِغجذ ثجٛاس ثٕٙب ِشوض اٌشّٛد/  ثبٌؼٕٛاْ سئ١غٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١ٗ 66456  ثشلُ ٚل١ذ 2111/11/20 فٝ افززخ ٚدذا٠ذ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211224 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  52

/  ٔشبؽ ػٓ وزاٌْٛ/  اٌزجبس٠ٗ ٚاٌغّٗ - اٌذش اٌـش٠ك ثجٛاس اٌشّٛد ؿش٠ك ثٕٙب ِشوض ثٕٙب ثجٙخ سئ١غٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١خ 66456 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 2121/2/24 ثزبس٠خ 361 ثشلُ اٚدع - ٔجبسح ٚسشخ   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211224 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  53

/  ٔشبؽ ػٓ ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ٚسثخ/  ٍِه اٌشّٛد ؿش٠ك اٌثبٔٝ اٌذٚس ثٕٙب ِشوض ثٕٙب ثجٙخ سئ١غٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١ٗ 66456 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 2121/2/24 ثزبس٠خ 361 ثشلُ اٚدع رٛة ٘بسد ِؤعغخ/  اٌزجبس٠ٗ ٚاٌغّٗ ٚرظذ٠ش اعز١شاد  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211224 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ٖل١ذ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  54

اٌذش اٌـش٠ك ثجٛاس اٌشّٛد ؿش٠ك ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211224 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  55

 رجبسح/  ٚٔشبؿٗ جٛدٖ ػجذاٌجٛاد ٌـفٝ/  ثٍّه دّبدٖ ِغجذ ثجٛاس ثٕٙب ِشوض اٌشّٛد ثبٌؼٕٛاْ سئ١غٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأش١ش

اٌم١ٍٛث١ٗ 66456 ثشلُ ٚل١ذ 2111/11/20 فٝ افززخ ٚدذا٠ذ اٌج٠ٛبد  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211225 ربس٠خ ٚفٟ 60522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٛعٝ ِذّذ اٌغ١ذ ِؼزض ِب١٘زبة -  56

ِشٙٛس ػٍٝ صوٝ ػٍٝ/  ٍِه ِٕبلش وفش ػجذاٌذف١ظ شبسع ِٓ اٌف١ِٛٝ شبسع 1 ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211225 ربس٠خ ٚفٟ 60511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ػجذاٌّج١ذ اٌغ١ذ عبِخ -  57

ششل١ٗ   عجً ٚل١ذثشلُ 2121/2فٝ     ثشلُ اٚدع ششل١خ-اٌمّخ ١ِٕب-اٌٌٛجب/ثبٌؼٕٛاْ فشع افززبح ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211225 ربس٠خ ٚفٟ 42522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، لٛشزٝ ػجذاٌؼض٠ض ػجذإٌبطش -  58

/   ٍِه ثبْ اٌخ١ّٗ شجشا 25 ػثّبْ اٌّجبسٜ شبسع وغبة اثٛاٌؼال ػضثخ ثٙز١ُ/  اٌٝ اٌشئ١غٝ اٌّذً ػٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش

آٌٝ ٔظف ثٍذٜ ِخجض/  ٚٔشبؿٗ اثٛاٌؼال ِشعٝ ثذٜٚ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211225 ربس٠خ ٚفٟ 42522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، لٛشزٝ ػجذاٌؼض٠ض ػجذإٌبطش -  59

 اٌغبء ِغ ِذّذ ػٍٝ ػجذاٌذ١ّذ/  ٍِه اٚي اٌخ١ّٗ اشجش ِؼب٠ٚٗ دبسح 11 شبسع ػثّبْ ػضثخ/  اٌٝ اٌفشع ػٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش

 اٌفشع

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211225 ربس٠خ ٚفٟ 60521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌٛ٘بة عؼ١ذ ِذّذ أ١ِشح -  60

عبٌُ ادّذ ادّذ ػٍٝ/   ٍِه 4 سلُ ػثّبْ شبسع ثٕٙب ثٕذس اٌٛؿٕٝ اٌذشط ثٕٙب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211225 ربس٠خ ٚفٟ 42522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، لٛشزٝ ػجذاٌؼض٠ض ػجذإٌبطش -  61

اٌفشع اٌغبء ِغ ِذّذ ػجذاٌذ١ّذ/  ٍِه اٚي اٌخ١ّٗ شجشا ِؼب٠ٚخ دبسح 11 شبسع ػثّبْ ػضثخ/  اٌٝ اٌفشع ػٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21211225 ربس٠خ ٚفٟ 60521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ع١ٍّبْ ادّذ ػّشاْ ػجذاٌٛ٘بة -  62

شٕذٜ ػجذاٌؼ١ٍُ شٕذٜ عبِخ/  ٍِه اٌجذ٠ذ اٌّٛلف شبسع 2 ثٕٙب ثٕذس ارش٠ت ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشبؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211213ُ ربس٠خ ٚفٟ 56212   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، غش٠ت ث١ِٛٝ ِذّذ ِذّذ -  1

ٚرٛس٠ذاد ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت/   اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً   

،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211214ُ ربس٠خ ٚفٟ 65102   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌذث١ىٝ ػٍٝ ػجذاٌؼض٠ضػجذاٌؼض٠ض ِذّذ -  2

ثالعز١ه ػجٛاد ٚرظ١ٕغ الطمٗ ِٛاد ٚرؼجئخ رظ١ٕغ/   اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  ٌزأش١شا ٚطف  

: اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211211ُ ربس٠خ ٚفٟ 62152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ششف ِذّٛد اٌغ١ذ ػبدي -  3

ػّبي ٔمً ِٚزؼٙذ سدالد ِىزت/  اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً   

:  اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211212ُ ربس٠خ ٚفٟ 32550   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اثشا١ُ٘ ِذّذ ِظـفٝ -  4

ػبَ ِمٙٝ/   اٌٝ إٌشبؽ ِغّٝ رؼذ٠ً  

،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211212ُ ربس٠خ ٚفٟ 62340   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌخ١ّغٝ ِذّذ ِظـفٝ اٌذ٠ٓ جّبي ِذّذ -  5

داجٕٝ ٚاعزثّبس أزبج/    إٌشبؽ اٌٝ ٠ؼبف:  اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211213ُ ربس٠خ ٚفٟ 64526   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ع١ٍّبْ ػجذاٌؼض٠ض عؼذ ٠بعش -  6

 اٌزشاخ١ض ػٍٝ اٌذظٛي ٚثؼذ ٔذ االٔزش ف١ّبػذا( فمؾ ٚثذشٜ ثشٜ ط١ذ) ٚاٌغـظ  اٌظ١ذ الدٚاد/اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش

 االٌالصِٗ

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211216ُ ربس٠خ ٚفٟ 60221   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دغٓ ِذّذ ػجذاٌؼض٠ض ِذّذ ِٙب -  7

 االٔزشٔذ خذِبد ػذا ف١ّب اػّبي ٚاداسح ثشش٠ٗ ِٛاسد ٚر١ّٕخ ٚوّج١ٛرش ٌغبد ٚاعزشبساد رذس٠ت/  اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش

اٌالصِٗ اٌزشاخ١ض ػٍٝ اٌذظٛي ثؼذ ٚاٌذشاعٗ ٚاالِٓ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211212ُ ربس٠خ ٚفٟ 63025   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  8

ٌزٌه إٌّظّٗ ٚاٌٍٛائخ اٌمشاساد دذٚد فٝ ٚرظذ٠ش اعز١شاد ِىزت/   اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211212ُ ربس٠خ ٚفٟ 63025   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  9

اٌٍذَٛ ٌذفظ ثالجٗ/   اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211212ُ ربس٠خ ٚفٟ 46216   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، شؼ١شٖ اثٛ ادّذ ِذّذ ِذت/ِٕٙذط -  10

 ٚاٌفمشح 10 اٌّجّٛػٗ ػذا ف١ّب ٚرظذ٠ش ٚاعز١شاد ٚاالٔزشٔذ اٌىّج١ٛرش ػذا ف١ّب ػ١ِّٛٗ رٛس٠ذاد / ٔشبؽ اػبفخ:  اٌزأش١ش ٚطف

6 اٌّجّٛػٗ ِٓ 36  

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211212ُ ربس٠خ ٚفٟ 33014   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌمفبطٝ  اعّبػ١ً  دبِذ  غش٠ت -  11

ثبٌجٍّٗ ٚاٌفبوٙٗ اٌخؼبس رجبسح/  اٌٝ إٌشبؽ ِغّٝ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211221ُ ربس٠خ ٚفٟ 61622   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِجب٘ذ ػضة اثشا١ُ٘ ػضة -  12

ٚاالٔزشٔذ اٌىّج١ٛرش ػذا ف١ّب اٌّذّٛي ٚث١غ ٚاوغغٛاس ٚط١بٔخ ِذّٛي خذِبد/  اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211221ُ ربس٠خ ٚفٟ 62405   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دغٓ ِظـفٝ اٌغ١ذ د١ّذٚ -  13

ٚدالثٗ رغ١ّٓ ِٛاشٝ رشث١خ/  اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211226ُ ربس٠خ ٚفٟ 64243   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػظش ِذّذ ِذّٛد اٌغ١ذ ثٙبء -  14

ٚرجضئٗ جٍّٗ غزائ١ٗ ِٛاد رجبسح/   اٌٝ إٌشبؽ رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌششوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211211ُ ربس٠خ ٚفٟ 60511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ػجذاٌّج١ذ اٌغ١ذ عبِخ -  1

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211210ُ ربس٠خ ٚفٟ 60156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبوذ اٌغؼ١ذ ذِذّ ٠بعش -  2

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211225ُ ربس٠خ ٚفٟ 60522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٛعٝ ِذّذ اٌغ١ذ ِؼزض ِب١٘زبة -  3

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211214ُ ربس٠خ ٚفٟ 60516   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغ١ذ ِذّذ ػجذاٌشدّٓ ادّذ -  4

خبص: اٌزأش١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر21211223ُ ربس٠خ ٚفٟ 60510   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌغٕٝ ػجذاٌشدّٓ ػجذاٌغٕٝ ػجذاٌشدّٓ -  5

خبص: اٌزأش١ش ٚطف،  اٌششوخ  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211215ُ ربس٠خ ٚفٟ 60512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عشٚس اثشا١ُ٘ ػجذاٌىش٠ُ ػٍٝ -  6

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211212ُ ربس٠خ ٚفٟ 66164   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغ١غٝ ِذّٛد ٌـفٝ ِذّٛد ِذّذ -  7

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211212ُ ربس٠خ ٚفٟ 60515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػزش٠ظ ِذّٛد ِذّذ ٕ٘ذ -  8

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211225ُ ربس٠خ ٚفٟ 60521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌٛ٘بة عؼ١ذ ِذّذ أ١ِشح -  9

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211210ُ ربس٠خ ٚفٟ 60516   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، طذ٠ك اٌظبدق دّبدٖ ػضاٌذ٠ٓ -  10

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211210ُ ربس٠خ ٚفٟ 60511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌذ١ٍُ ج١ًّ أ١ِٓ أ٠ٗ -  11

خبص: اٌزأش١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر21211223ُ ربس٠خ ٚفٟ 60512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌؼال اثٛ ادّذ اثٛص٠ذ دغٓ ػجذاٌذى١ُ -  12

خبص: اٌزأش١ش ٚطف،  اٌششوخ  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211216ُ ربس٠خ ٚفٟ 61225   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌشدّٓ عؼ١ذ ػجذاٌشدّٓ -  13

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211216ُ ربس٠خ ٚفٟ 60512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ًشج اٌىش٠ُ ػـب عؼ١ذ ِذّذ -  14

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211221ُ ربس٠خ ٚفٟ 66456   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  15

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211213ُ ربس٠خ ٚفٟ 60515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ػٛاد دّذٜ ِذّذ -  16

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211224ُ ربس٠خ ٚفٟ 66456   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  17

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211212ُ ربس٠خ ٚفٟ 60514   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِظ١ٍذٝ ػجذإٌبطش جّبي ِذّذ -  18

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211224ُ ربس٠خ ٚفٟ 66456   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  19

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211210ُ ربس٠خ ٚفٟ 60156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبوذ اٌغؼ١ذ ِذّذ ٠بعش -  20

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211216ُ ربس٠خ ٚفٟ 60513   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاهلل ػ١ذ فزذٝ ٔجالء -  21

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211212ُ ربس٠خ ٚفٟ 63025   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، شجً ِذّٛد ػجذاٌّؼض ِذّٛد -  22

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211216ُ ربس٠خ ٚفٟ 60512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذإٌجٝ ثذٜٚ سث١غ اِبٔٝ -  23

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211212ُ ربس٠خ ٚفٟ 60514   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ثى١ش سفمٝ ِذّذ خبٌذ -  24

خبص: اٌزأش١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211225ُ ربس٠خ ٚفٟ 60521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ع١ٍّبْ ادّذ ػّشاْ ػجذاٌٛ٘بة -  25

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211216ُ ربس٠خ ٚفٟ 60510   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌشذبد ٠ٛعف ٔبطش ٠ٛعف -  26

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21211221ُ ربس٠خ ٚفٟ 60512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػّبسٖ اٌغؼ١ذ ا١ِٓ ِذّٛد -  27

خبص: اٌزأش١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االعشاء/   اٌزجبس٠ٗ اٌغّٗ اػبفخ: اٌٝ 56212 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21211211ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

ٚاٌزٛس٠ذاد اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد    

 صْٚ ِؤعغخ/  اٌزجبس٠ٗ اٌغّٗ اػبفخ: اٌٝ 60221 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21211216ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2

االػّبي ٚاداسح ٚاالعزشبساد ٌٍزذس٠ت    

 ِؤعغخ/  اٌٝ اٌزجبس٠ٗ اٌغّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 63025 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21211212ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  3

ٗاٌغزائ١ ٌٍّٛاد إٌّٛسح اٌّذ٠ٕٗ    

اٌٝ اٌزجبس٠ٗ اٌغّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 63025 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21211212ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  4  /  M-H-K  

ٚاٌزظذ٠ش ٌالعز١شاد    

 ث١زه اٌج١ذ/   اٌزجبس٠ٗ اٌغّٗ اػبفخ: اٌٝ 61622 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21211221ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  5

اٌّذّٛي ٌخذِبد    

ال٠ـــٛجذ/  اٌٝ اٌزجبس٠ٗ اٌغّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 62222 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21211225ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  6    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخبص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ششوبد اٌزجبسٜ اٌغجً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشـت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   21211216 ربس٠خ ٚفٝ ،   61425:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رؼبِٓ ششوخ ،  ٚششوب٘ب دجبج عالِخ اثشا١ُ٘ ػـ١بد   - 1

 اٌششوٗ دً رُ شىش وفش رٛث١ك 2116 ٌغٕخ أ 53  ثشلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِظذق رؼبِٓ ششوخ دً ػمذ ثّٛجت  اٌغجً شـت/ِذٛ

ٔٙبئ١ب ٚرظف١زٙب  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼذ٠ً رُ 21211222،   ربس٠خ ٚفٟ 62236، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١ـخ رٛط١خ ٚششوبٖ اٌؼ١غٜٛ عالِخ عؼذ ػٍٝ ششوخ -  1

ج١ٕٗ  3111111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌظجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشبؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚرجش٠ذ ٚرؼجئخ ٚفشص ٚأزبج رغ٠ٛك/  اٌٝ اٌششوٗ غشع رؼذ٠ً  ثغ١ـخ رٛط١خ ، ٚششوبٖ اٌؼ١غٜٛ عالِخ عؼذ ػٍٝ ششوخ -  1

:  اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبؽ رؼذ٠ً ر21211222ُ ربس٠خ ٚفٟ 62236   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، صساػ١ٗ دبطالد ٚرظذ٠ش ٚرج١ّذ

ثغ١ـخ رٛط١خ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌششوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخبص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٌٍشش٠ى١ٓ ٚاٌثبٔٝ االٚي ٌٍـشف ِٛوٌٛٗ ٚاٌزٛل١غ االداسح رؼذ٠ً  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  اٌؼ١غٜٛ عالِخ عؼذ ػٍٝ -  1

 ػٕذ اٌّغئٛي اٌّذ٠ش اٌّزؼبِٕبْ اٌشش٠ىبْ ٠ىْٛ اْ ػٍٝ ٚاٌظفمبد اٌؼمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزا إِٔٚفشداْ ِجزّؼبْ اٌّزؼبِٕبْ

 ٌظبٌخ ٚاٌش٘ٓ االلزشاع ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ فٝ اٌذك ٌٚٗ ِٕٙب ٚااللزشاع اٌجٕٛن وبفخ ِغ اٌزؼبًِ ٚوزا اٌؼّالء وبفخ ِغ اٌزؼبًِ

   ٚاٌزٛث١ك اٌؼمبسٜ اٌشٙش ِظٍذخ اِبَ ٚرٌه روش ِب ثؼغ اٚ وً فٝ اٌغ١ش اٚ اٌجٕٛن اٚ اٌّظشٜ االٍ٘ٝ اٌجٕه اٚ اٌجٕٛن اٚ إٌفظ

62236   ثشلُ    21211222:  ربس٠خ ، اٌّظشٜ ثٕه)  اٌضساػ١ٗ اٌجٕٛن ٚوزا اٌجٕٛن ٚاِبَ  

 ٚاٌزٛل١غ االداسح رؼذ٠ً  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  عالِٗ عؼذ ػٍٝ ِذّذ/  ِزؼبِٓ اٌٝ ِٛطٝ ِٓ اٌشش٠ه طفخ رؼذ٠ً -  2

 ٠ىْٛ اْ ػٍٝ ٚاٌظفمبد اٌؼمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزا إِٔٚفشداْ ِجزّؼبْ اٌّزؼبِٕبْ ٌٍشش٠ى١ٓ ٚاٌثبٔٝ االٚي ٌٍـشف ِٛوٌٛٗ

 فٝ اٌذك ٌٚٗ ِٕٙب ٚااللزشاع اٌجٕٛن وبفخ ِغ اٌزؼبًِ ٚوزا اٌؼّالء وبفخ ِغ اٌزؼبًِ ػٕذ اٌّغئٛي اٌّذ٠ش اٌّزؼبِٕبْ اٌشش٠ىبْ

 روش ِب ثؼغ اٚ وً فٝ اٌغ١ش اٚ اٌجٕٛن اٚ اٌّظشٜ االٍ٘ٝ اٌجٕه اٚ اٌجٕٛن اٚ إٌفظ ٌظبٌخ ٌش٘ٓٚا االلزشاع ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ

   ثشلُ    21211222:  ربس٠خ ، اٌّظشٜ ثٕه)  اٌضساػ١ٗ اٌجٕٛن ٚوزا اٌجٕٛن ٚاِبَ   ٚاٌزٛث١ك اٌؼمبسٜ اٌشٙش ِظٍذخ اِبَ ٚرٌه

62236 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚااللزشاع اٌذى١ِٛٗ ٚغ١ش اٌذى١ِٛٗ اٌجٙبد ٚوبفخ(  اٌضساػٝ  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  اٌؼ١غٜٛ عالِخ عؼذ ػٍٝ -  3

   ثشلُ    21211222:  ربس٠خ ، اٌششوبء ج١ّغ ػٓ رٌه وً ػٍٝ ِٕفشدا ٚاٌزٛل١غ ثبٌجذن ٚاال٠جبس ٚاٌج١غ ثبٌش٘ٓ ٚاٌزٛو١ً ٚاٌش٘ٓ

62236 

 ٚوبفخ(  اٌضساػٝ  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١ـخ رٛط١خ  عالِٗ عؼذ ػٍٝ ِذّذ/  ِزؼبِٓ اٌٝ ِٛطٝ ِٓ اٌشش٠ه طفخ رؼذ٠ً -  4

 ػٓ رٌه وً ػٍٝ ِٕفشدا ٚاٌزٛل١غ ثبٌجذن ٚاال٠جبس ٚاٌج١غ ثبٌش٘ٓ ٚاٌزٛو١ً ٚاٌش٘ٓ ٚااللزشاع اٌذى١ِٛٗ ٚغ١ش اٌذى١ِٛٗ اٌجٙبد

62236   ثشلُ    21211222:  ربس٠خ ، اٌششوبء ج١ّغ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

  


