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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٌؾبَ ٚسؽٗ ػٓ 55051 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٠ٛعف اعّبػ١ً اؽشف ِؾّذ -  1

اٌؾبفؼٝ ػٍٝ ؽغٓ اؽّذ ٠ٗٔبد/ ثٍّه عبِٛي:  ثغٙخ ، ٚؽذادٖ ِؼبدْ  

:  ثغٙخ ، وبف١زش٠ب ػٓ 55053 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌّض٠ٓ اٌغ١ذ ػٍٝ ع١ٍّٗ -  2

اٌّغبصٜ ىٍؼذ عّؼٗ/ ثٍّه ىش٠ٕٗ  

 ػٓ 56515 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾشث١ٕٝ اعّبػ١ً ِؾّذ اؽّذ ىبسق -  3

اٌٙالٌٝ ٠ٛعف سؽبد ِؾّذ/ ثٍّه ػ١غٝ ؽغٓ 5ػ:  ثغٙخ ، ِفشٚؽبد ٚرغ١ٍف رمف١ً ِؾغً  

 ِىزت ػٓ 55256 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لبعُ ػٍٝ ِؾّذ اٌذ٠غيٝ اٌغؼ١ذ -  4

اٌّٛافٝ فبسٚق ىبسق/ ثٍّه ػغبط ١ِذ:  ثغٙخ ، ِمبٚالد  

 ِقٕغ ػٓ 55222 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٌٍٕغ١ظ االد٠ت ِقيفٝ ِقٕغ -  5

االد٠ت ِؾّٛد ساغت ؽغٓ/ ثٍّه داٚد اثشا١ُ٘ 5ػ4:  ثغٙخ ، ٔغ١ظ  

 ، وبف١ٗ ػٓ 56532 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغؾذ ػجذإٌّؼُ ػّبد ػجذإٌّؼُ -  6

ا١ٌّٕبٜٚ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه اثٛسامٝ- عؼذ ِؾّذ عؼذ5ػ5ِٓ- ػجذاٌٙبدٜ اٌغ١ذ 5ػ1:  ثغٙخ  

 ِالثظ ِقٕغ ػٓ 56535 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِخزبس ِؾّذ ِؾّٛد ِؾّذ -  7

اثٛاٌؼض ِقيفٝ فشط ػالء/ ثٍّه اثٛػٍٝ ٍِٗؾ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ  

 رغبسح ػٓ 55205 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌقبؽٝ اثشا١ُ٘ ِؾّذ اؽّذ -  8

اٌقبؽٝ اثشا١ُ٘ ِؾّذ/ٍِه ثٍم١ٕب:  ثغٙخ ،( اٌؼغىش٠خ ثبٌّالثظ ِب٠خزـ ػذا) ؽش٠ّٝ ِٚالثظ اٌغشا٠ش ٚاىمُ ِفشٚؽبد  

 رغبسٖ ػٓ 55010 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽؾبرٗ ِؾّذ ػجذإٌّؼُ قيفِٝ -  9

اٌؾؼشاٜٚ ٠ٛعف صوٝ ا٠ّبْ/ ثٍّه ثالي ع١ذٜ 5ػ:  ثغٙخ ، ِٚٛرٛع١ىالد دساعبد غ١بس ليغ  

 ػٓ 15522 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌذ٠غيٟ ػجذاٌفزبػ فالػ ػجذاٌجبعو -  10

اٌذ٠غيٟ ػجذاٌفزبػ فالػ ػجذاٌجبعو/ ثٍّه اٌغغبػ١ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ِضسػٗ  

 ػٓ 15522 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌذ٠غيٟ ػجذاٌفزبػ فالػ ػجذاٌجبعو -  11

 1000-30 افززبؽٗ ربس٠خ- عضاسٖ"  العزغالٌٗ-ثؾجؼ ٠ٛعف ؽغٓ اٌؾبفؼٝ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌغغبػ١ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ِضسػٗ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 15522 ثشلُ ٚاٌّم١ذ  

 ٔغبسٖ ٚسؽٗ ػٓ 56150 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾٍزبٜٚ ػٍٝ ؽغٕٝ ٔغالء -  12

ؽغبصٜ ػي١ٗ سٚؽ١ٗ/ ثٍّه اٌغذ٠ذٖ إٌّؾ١ٗ- س٠بك ػجذإٌّؼُ 5ػ25:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍب  

 رغبسٖ ػٓ 56135 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خ١شاهلل اٌذعٛلٝ اٌغجبػٝ اؽّذ -  13

اهلل خ١ش اٌغ١ذ اٌذعٛلٝ اٌغجبػٝ/ ثٍّه اثٛف١ش:  ثغٙخ ، ٚاالعّذٖ ٚاٌجزٚس اٌّج١ذاد  

 ِقٕغ ػٓ 56131 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  غضاي اٌؾشث١ٕٝ ِؾّذ ِؾّٛد -  14

اٌؼف١فٝ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد اثشا١ُ٘/ ثٍّه ٚاٌغالَ إٌقش 5ػ:  ثغٙخ ، غزائ١ٗ ِٛاد ٚ ٍِؼ رؼجئٗ  

 ِىزت ػٓ 56141 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽج١ؼ ِؾّذ ِؾّذ ػٍٝ -  15

ؽج١ؼ اٌذعٛلٝ ِؾّذ ِؾّذ/ ثٍّه ا١ٌّٕبٜٚ 5ػ:  ثغٙخ ، ؽش٠ّٝ غٛاساوغ اعز١شاد  
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 ثمبٌٗ ػٓ 55222 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد ثذ٠ش ػجذاٌفزبػ فزٛػ ٘بُٔ -  16

ػجذاٌٍي١ف اثٛعش٠غ ِؾّذ ع١ّش/ٍِه ؽشة ىٍؼذ ِٛلف ثغٛاس اٌذٌزب ؽٕفٝ ؽبسع:  ثغٙخ ، ٚر٠ّٛٓ  

 ِؼشك ػٓ 55055 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػض ِقيفٝ ِؾّذ ربِش -  17

ػض ِقيفٝ ِؾّذ ٚائً/ ثٍّه ػ١بػ:  ثغٙخ ، ٚليبػٝ عٍّٗ ٚاٌٛثش٠بد اٌّفشٚؽبد ٌزغبسٖ  

 ٚثش٠بد ِقٕغ ػٓ 55052 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  االؽٛي اؽّذ فإاد اؽّذ -  18

االؽٛي اؽّذ فإاد/ ثٍّه اٌؾ١خ وفش ىش٠ك اثٛسدٖ اٌذعٛلٝ 5ػ5:  ثغٙخ ، ِٚفشٚؽبد  

 ػٓ 55045 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجذٜٚ وبًِ ػجذاٌٙبدٜ رٛف١ك اهلل ِٕٗ -  19

ؽؼجبْ فزؾٝ ػضد/ٍِه اٌّشافك ؽشىٗ غٛاسث اٌمذ٠ّٗ اٌؾٍمخ ؽبسع:  ثغٙخ ، رغ١ًّ ِشوض  

 ػٓ 56546 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 655555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١بساد غ١بس ليغ ٌزغبسٖ ؽب١٘ٓ -  20

ؽب١٘ٓ ِؾّذ ِؾّذ/ ثٍّه صغٍٛي عؼذ 5ػ25:  ثغٙخ ، ع١بساد غ١بس ليغ رغبسٖ  

 فٕبػخ ػٓ 56552 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌيٛخٝ ِؾّذ ػبدي ِؾّذ -  21

اٌيٛخٝ خ١ًٍ ِؾّذ ػبدي/ٍِه االػقش ٔؼّبْ ِٓ اٌيٛخٝ ػبدي ؽبسع:  ثغٙخ ، اٌّفشٚؽبد ٚرغبسح  

 اؽز٠خ رغبسح ػٓ 56525 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  و١ٍت فبثش ػبدي ٚعبَ -  22

اِبَ ِؾّٛد ع١ّش ِؾّذ/ٍِه اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ ِٓ اٌغشعبٔٝ ؽبسع:  غٙخث ، ٚؽٕو  

 ِالثظ رغبسٖ ػٓ 56503 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِقجؼ ِؾّذ ػي١ٗ وش٠ُ -  23

ِزٌٛٝ اؽّذ اٌغ١ذ/ ثٍّه االػقش ٔؼّبْ 5ػ22:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  سعبٌٝ عب٘ضٖ  

 ػٓ 55000 ثشلُ 25105310 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثٛادٜ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ سمٛاْ ِؾّذ -  24

ثٛادٜ ؽبِذ اٌغش٠ت اٌّزٌٛٝ/ ثٍّه االِشاء ِٕؾبٖ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ ِقٕغ  

 ػٓ 55220 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، دفش ربعش ،  ػّبسٖ اثشا١ُ٘ ِغؼذ ِقيفٝ اؽّذ -  25

اٌجٍزبعٝ ػّبسٖ ِؾّذ ِقيفٝ/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ:  ثغٙخ ، ؽ١ٛأٝ ٚأزبط صساػ١ٗ ؽبفالد ٚرقذ٠ش اعز١شاد  

 ثظِال ِيجؼٗ ػٓ 56513 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛص٠ذ ؽبِذ ِؾّذ ؽغبَ -  26

( اٌالصِخ اٌزشاخ١ـ ػٍٝ اٌؾقٛي ٚثؼذ ٚاٌّقبؽف اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌىزت ٚاالٔزشٔذ ٚاٌّغالد اٌقؾف ٚافذاس اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)

اثٛص٠ذ اٌغ١ذ ؽبِذ ِؾّذ/ٍِه اٌؾبفؼٝ االِبَ ؽبسع:  ثغٙخ ،  

 ، ريش٠ض ِؾغً ػٓ 55251 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽؼ١ت عؼذ ػٍٝ ع١ٙش -  27

اٌؾ١خ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ ػجذاٌّؼيٝ/ ثٍّه اثٛػٍٝ ِؾٍٗ:  ثغٙخ  

 ِؾغً ػٓ 55256 ثشلُ 25105356 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عؼ١ذ ثغٛٔٝ ِؾّذ صوش٠ب ا٠ّٓ -  28

ٍٝػ اعّبػ١ً ِؾّذ/ٍِه اٌٛعيٝ اٌغىخ ا١ِٓ ؽبسع:  ثغٙخ ، ِال٠ٗ ىمُ ٚرغ١ٍف رمف١ً  

 ِقٕغ ػٓ 56535 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌؼبي ؽغٓ ػجذاٌؼبي سؽب -  29

اٌغؼ١ذ ؽّبد ِؾّذ ػجذإٌّؼُ ِؾّذ/ ثٍّه اٌؾذاد٠ٓ ػضث5ٗ اٌغشاط ١ِذ ىش٠ك:  ثغٙخ ، ١ِىب١ٔىٝ ٔغ١ظ  

 ػٓ 56555 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ٌِٗب سأط ، فشد ربعش ،  عشٚس ِزٌٛٝ اثشا١ُ٘ ِؾّذ ِؾّذ -  30

عشٚس ِزٌٛٝ اثشا١ُ٘ ِؾّذ/ ثٍّه صغٍٛي عؼذ 5ػ:  ثغٙخ ، ِبسوذ عٛثش  

 غضي رغبسح ػٓ 55020 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  إٌّغٝ ؽغ١ٓ ؽغ١ٓ ِؾّذ -  31

اٌض٠بدٜ اٌّزٌٛٝ ِؾّذ/ٍِه ا١ٌّٕبٜٚ ؽبسع:  ثغٙخ ،  

 ؽشاء ػٓ 56545 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِٛعٝ ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّذ -  32

 ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّٛد/ ثٍّه ثٛسعؼ١ذ5ػ5ِٓ- اٌٛسالٗ- ِؾّٛد ػٍٝ 5ػ2 سلُ ػمبس:  ثغٙخ ، ػمبساد ٚربع١ش ٚثٕبء ٚث١غ

 ِٛعٝ
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 ِؾغً ػٓ 56532 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٗؽؾبر فشغٍٝ اؽّذ ِؾّذ ٘ؾبَ -  33

ؽؾبرٗ اؽّذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌشعجٝ- اٌذٌزب ػٍٛأٝ 5ػ:  ثغٙخ ، ريش٠ض  

 ػٓ 56563 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٘بؽُ ِقيفٝ اٌّغبٚسٜ اٌيٕيبٜٚ ِٕٝ -  34

اٌؾبِٝ ِقيفٝ اٌؾؾبد ِقيفٝ/ٍِه ٔظ١ف ِٕؾأح:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 ؽذا٠ذ رغبسح ػٓ 56553 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فٛاس ػٍٝ ِخزبس ىبسق -  35

اٌغضاس ِؾّذ ِؾّٛد/ٍِه اثٛػٍٝ ِؾٍخ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 رغبسٖ ػٓ 56525 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛص٠ذ ؽبِذ ػبىف ِقيفٝ -  36

اثٛص٠ذ ؽبِذ ػبىف ِقيفٝ/ ثٍّه ى١ٍّٗ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽذا٠ذ  

 رغ٠ٛك ػٓ 56506 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػّش اؽّذ ػٍٝ ِؾّٛد ِؾّذ -  37

اثٛؽب١ِٗ ِؾّٛد اٌغؼ١ذ ِؾّذ ِشٖٚ/ ثٍّه ١ذاسوّ 5ػ5ِٓ ِذوٛس 5ػ25:  ثغٙخ ، ِٕض١ٌٗ ِج١ذاد ٚرٛص٠غ  

 ِىزت ػٓ 56130 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغٕذٜ اٌغ١ذ فبسٚق ِؾّذ -  38

اٌؾٙبٜٚ ػٍٝ ِؾّذ/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش:  ثغٙخ ، ٚٔغ١ظ غضي ٚرقذ٠ش اعز١شاد  

 رغبسح ػٓ 55255 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ أطس ، فشد ربعش ،  ػذط ِؾّذ ؽّذ٠ٓ ؽّذ٠ٓ -  39

ػذط ِؾّذ ؽّذ٠ٓ ػشفٗ/ٍِه إٌبفش٠ٗ:  ثغٙخ ،( اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا) عب٘ضح ِالثظ  

 رشو١جبد ِىزت ػٓ 55223 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛس٠ٗ عؼذ ِؾّذ عؼذ -  40

اثٛس٠ٗ ِؾّٛد ؽؼجبْ اثٛاٌّغذ/ ثٍّه ثي١ٕٗ:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ ٌٛؽبد ٚف١بٔٗ ١ُّٚرق وٙشثبئ١ٗ  

 ٚرقذ٠ش اعز١شاد ػٓ 55022 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٌالؽغبس اٌؼّبٜٚ -  41

اٌغجبٌٝ ٍٝػ اٌغ١ذ ٔغبػ/ ثٍّه اثٛف١ش ثٕب:  ثغٙخ ،(  ؽشاسٜ ٚىٛة ثٕبء ىٛة)  ىج١ؼ١ٗ اؽغبس  

 ٚسؽٗ ػٓ 55026 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾبػش ِؾّذ ِغذٜ اٌغ١ذ -  42

٠ؾ١ٝ ص٘شاْ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ:  ثغٙخ ، صم١ً ٔمً ع١بساد ١ِىب١ٔىٝ  

 ؽفٌ صالعٗ ػٓ 55020 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌشِبدٜ ػجذاٌغ١ًٍ سافذ ػال -  43

ػٍٝ ػجذاٌجبسٜ ٔج١ٙٗ/ ثٍّه اٌغالَ ِٕؾ١ٗ- اٌؼيبفٝ سؽبد 5ػ1:  ثغٙخ ، غزائ١ٗ ِٛاد  

 رغبسٖ ػٓ 55500 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  سمٛاْ ػجذاهلل ِؾّذ اؽّذ -  44

سمٛاْ ِؾّذ اؽّذ ؽج١جٗ/ ثٍّه اثٛسامٝ- رِٛب ػضثٗ ىش٠ك- اٌّىشِٗ ِىٗ 5ػ5:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽذا٠ذ  

 ػٓ 56514 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجضاٜٚ ػجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ فإاد ؽٕبْ -  45

اٌؾج١جٝ ِؾّذ ِؾّذ ػّبد/ٍِه اٌزٛثٗ ؽبسع:  ثغٙخ ، ىمُ ٚرمف١ً سفٝ ِقٕغ  

 ػٓ 56522 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجؾ١شٜ ؽبِذ ذاٌغ١ ػجذااٌغ١ًٍ ِؾّذ -  46

اٌجؾ١شٜ ؽبِذ ػجذاٌغ١ًٍ ِؾّٛد/ ثٍّه صشٚد ػجذاٌخبٌك 5ػ- اٌّذ٠ٕٗ ثشط:  ثغٙخ ، اٌزغ١ًّ ِغزؾنشاد  

 ِالثظ رغبسٖ ػٓ 55235 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػمذٖ فزؾٝ عالِٗ ٠ٛ٘ذا -  47

ػمذٖ اؽّذ اٌّزٌٛٝ اٌٙبدٜ/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ف١ّبػذا)  عب٘ضٖ  

 ِؼقشح ػٓ 55236 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عؼ١ذ اثشا١ُ٘ ػجذاٌجبسٜ ؽٕبْ -  48

ؽغ١ٓ ػجذاٌؾ١ّذ ؽغٓ ِؾّذ/ ثٍّه دخ١ّظ وفش:  ثغٙخ ، اٌؾّظ ٚػجبد ليٓ ٚثزسٖ ٔجبر١ٗ ص٠ٛد  

 ِقٕغ ػٓ 45105 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذسٖ ثذ٠ش فبسٚق ِؾّذ -  49

ثذسٖ ثذ٠ش فبسٚق/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ:  ثغٙخ ، وشاعٝ ِٚؼشك  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِقٕغ ػٓ 45105 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذسٖ ثذ٠ش فبسٚق ِؾّذ -  50

 ربس٠خ"  ِٕض١ٌٗ ادٚاد رغبسٖ"  العزغالٌٗ- اٌخٌٛٝ ِؾّٛد فزؾٝ/ ثٍّه عّٕٛد ِشوض- ؽالٖٚ ثذس ١ِذ:  ثغٙخ ، وشاعٝ ِٚؼشك

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 45105 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2516-4-16 افززبؽٗ  

 ص٠ٛد ِقٕغ ػٓ 55253 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خ١ًٍ ع١ٍّبْ ػبدي ىب٘ش -  51

عؼ١ذ ؽبِذ ٔقش عّٙٛس٠ٗ/ ثٍّه ىٕجبسٖ:  ثغٙخ ، ٔجبر١ٗ  

 ػٓ 55210 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغبوذ ِؾّذ ػجذاٌؼبي ِؾّذ اعالَ -  52

ػٍٝ اثشا١ُ٘ فجبػ/ ثٍّه  اٌٍجٓ عٛق-اٌغّغبس 5ػ25:  ثغٙخ ،(  ٠ٗاٌؼغىش اٌّالثظ ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ رغبسٖ  

 رغبسٖ ػٓ 55211 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؼؾّبٜٚ ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد -  53

اٌغب٠ؼ ػجذاٌؾ١ّذ اٌغ١ذ/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش:  ثغٙخ ، فٕبػ١ٗ ِٕظفبد  

 ِقٕغ ػٓ 40345 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٜٚاٌؾؼشا ِؾّذ اؽّذ ؽش٠ف -  54

 ثٕبد اٌغجغ- اٌؾؼشاٜٚ عبِغ 5ػ- االسمٝ اٌذٚس:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  ِٚفشٚؽبد عب٘ضٖ ِالثظ

اٌؾؼشاٜٚ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه  

 ِقٕغ ػٓ 40345 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾؼشاٜٚ ِؾّذ اؽّذ ؽش٠ف -  55

 ػّبسٖ- اٌز١ّٕٗ ثٕه اِبَ- ِؾت5ػ- اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ -1:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  ِٚفشٚؽبد عب٘ضٖ ِالثظ

 10 اٌّغّٛػخ ػذا) ٚاالعز١شاد شٚؽبدٚاٌّف إٌّغٛعبد ٚرٛس٠ذ ٌزغبسح ِىزت"  العزغالٌٗ- اٌؾؼشاٜٚ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه اٌؾؼشاٜٚ

إٌّغٛعبد أٛاع ٌغ١ّغ ٚاٌزقذ٠ش( 6 اٌّغّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمشح  

 ِقٕغ ػٓ 40345 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾؼشاٜٚ ِؾّذ اؽّذ ؽش٠ف -  56

 24 سلُ االسمٝ ثبٌذٚس ِؾً- ٔقش ِذ٠ٕٗ- اٌمب٘شٖ -2:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  ِٚفشٚؽبد عب٘ضٖ ِالثظ

 ػذا)  ٚاالعز١شاد ٚاٌّفشٚؽبد إٌّغٛعبد ٚرٛس٠ذ ٌزغبسٖ ِىزت" العزغالٌٗ- ػج١ذ ِىشَ 5ػ5ِٓ- د٠بة رٛف١ك ِؾّذ 5ػ

إٌّغٛط أٛاع ٌغ١ّغ ٚاٌزقذ٠ش(  6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 10 اٌّغّٛػٗ  

 ريش٠ض ػٓ 56553 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾٙبٜٚ اثشا١ُ٘ عبِٝ سمب -  57

اٌؾٙبٜٚ اؽّذ اثشا١ُ٘ عبِٝ/ ثٍّه اٌٍجٓ عٛق- ثشوٗ ١ِذاْ:  ثغٙخ ،"  ٚٚثش٠بد ِخٍفبد"  ػبَ ليبع ِضاداد ٚدخٛي ٚثش٠بد  

 رغبسٖ ػٓ 56132 ثشلُ 25105322 فٝ ١ذل ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾشٚٔٝ ػجذاٌفن١ً ؽبفٌ ػضد -  58

ػجذاٌٙبدٜ ِؾّذ ػجذاٌىش٠ُ/ ثٍّه اٌمذ٠ّٗ إٌّؾ١ٗ- اٌؾٕفٝ 5ػ:  ثغٙخ ، ِقٛغبد  

 رغبسٖ ػٓ 55262 ثشلُ 25105356 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾشلبٜٚ اثشا١ُ٘ ػبؽٛس ٕ٘بء -  59

اٌؾشلبٜٚ اؽّذ اثشا١ُ٘ ػبؽٛس/ ثٍّه اثٛف١ش:  ثغٙخ ،"  غىش٠ٗاٌؼ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا"  عب٘ضٖ ِالثظ  

 ، افشٔغٝ ِخجض ػٓ 55255 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبىٛس ػٍٝ ِؾّذ ؽغٓ -  60

اٌؾبثٛسٜ ِقيفٝ ػٍٝ اؽّذ/ ثٍّه اٌؾغبسٖ ثٙج١ذ:  ثغٙخ  

 ِؾغً ػٓ 55200 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌضْٔٛ اهلل عبة اٌغؼ١ذ ِؾّذ -  61

اٌؾبدٜ اٌغ١ذ ػي١ٗ ِؾّذ/ ثٍّه ػ١بػ:  ثغٙخ ، ريش٠ض  

 رغبسٖ ػٓ 55023 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اث١٘ٛف اٌغ١ذ اؽّذ اؽّذ -  62

اث١٘ٛف اٌغ١ذ اؽّذ/ ثٍّه صغٍٛي عؼذ 5ػ:  ثغٙخ ، ٚخشدٚاد(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

:  ثغٙخ ، ِىزجٗ ػٓ 55035 ثشلُ 25105313 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٠ٛٔظ ثذساْ ػٍٝ رٛف١ك -  63

ػج١ذ اثٛاٌؼض فزٛػ ؽ١ٍّٗ/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ  

 ِقٕغ ػٓ 55030 ثشلُ 25105313 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌذ٠ٓ ػٍٝ اؽّذ ػجذاهلل ِؾّذ -  64

اٌفمٝ اٌخ١ّغٝ اٌخ١ّغٝ فإاد/ ثٍّه ؽجشاثبثً:  ثغٙخ ، اٌذ٠ىٛساد ِٚٛاد اٌذ٘بٔبد خٍو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثغٙخ ، ِىزجٗ ػٓ 55052 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  د٠بة اٌّزٌٛٝ ِؾّٛد اؽّذ -  65

د٠بة اٌّزٌٛٝ ِؾّٛد/ ٍّهث ا١ٌٙبرُ:   

 ، ثمبٌٗ ػٓ 55065 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽٛاط اٌؾٛادفٝ ػجذاٌؼبي ا٠ّٓ -  66

ؽٛاط اٌؾٛادفٝ ػجذاٌؼبي/ ثٍّه اٌؾ١خ ١ِذ:  ثغٙخ  

 ٚسؽٗ ػٓ 15003 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ اثٛاٌّغذ ػجذاٌمبدس عّؼٗ -  67

ِؾّذ اٌغؼ١ذ وبًِ ِؾّذ/ ثٍّه عبِٛي:  ثغٙخ ، سخبَ  

 ػٓ 56523 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ عؼذ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد ِؾّذ -  68

اٌجؾ١شٜ اؽّذ ِؾّذ ع١ٙش/ ثٍّه اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ 5ػ اِزذاد:  ثغٙخ ،(  ؽى١ِٛٗ)  اخؾبة رٛس٠ذاد ِىزت  

 ػٓ 55252 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغؼذٔٝ اثٛاٌّؼبىٝ ِؾّٛد خ١ًٍ -  69

اٌغؼذٔٝ اثٛاٌّؼبىٝ ِؾّٛد فجؾٝ/ ثٍّه اٌؾغبسٖ ثٙج١ذ:  ثغٙخ ، داخ١ٍٗ سؽالد ِىزت  

 ٚسؽٗ ػٓ 15003 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ اثٛاٌّغذ ػجذاٌمبدس عّؼٗ -  70

 1002-2-1 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ِىزت"  العزغالٌٗ-ٔذا ِقيفٝ ػجذاهلل/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض-عٕذع١ظ:  ثغٙخ ، سخبَ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 15003 ثشلُ ٚاٌّم١ذ  

 ِالثظ ِقٕغ ػٓ 55214 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  صا٠ذ ا١ِٓ ػبدي ٔب٘ذ -  71

اٌغ١ّٕٝ ٠ٛعف اِبي/ ثٍّه اٌّغبسٜ 5ػ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ  

 رغبسٖ ػٓ 55252 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽب١ِٗ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ -  72

خ١ٍف اٌغ١ذ ٠ٛعف/ٍِه اٌغغبػ١ٗ:  ثغٙخ ، اٌّؾّٛي ٚاوغغٛاساد ِٛثب٠الد  

 ػٓ 56154 ثشلُ 25105331 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾٙبٜٚ عؼذ ػجذاٌغالَ ِؾّذ ِقيفٝ -  73

اٌؾٙبٜٚ عؼذ ػجذاٌغالَ ِؾّذ/ ثٍّه اٌغبثش٠ٗ:  ثغٙخ ، وٙشثبء ٌؾبَ ٚسؽٗ  

 رقذ٠ش ػٓ 55255 ثشلُ 25105356 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ف١بَ جٝػجذإٌ ِٙذٜ اثشا١ُ٘ -  74

خ١ّظ سصق ِزٌٛٝ ٔٛس/ ثٍّه اٌىّب١ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٚغزٍضِبرٗ اٌؾٝ إٌؾً  

 ، ِيؼُ ػٓ 55205 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  االثظ ا١ِٓ ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ -  75

اٌجمشٜ اثشا١ُ٘ ِغذٜ خبٌذ/ٍِه اٌجىشٜ ِٕؾ١خ اٌقفٖٛ ِغزؾفٝ ؽبسع:  ٙخثغ  

 اعز١شاد ػٓ 56551 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٔذٖ ثذٜٚ ػجذإٌّؼُ ٠بع١ٓ -  76

اٌضِبس ثذٜٚ ػّبد/ٍِه ص٠بد ِؾٍخ:  ثغٙخ ، فؾ١خ ادٚاد ٚرقذ٠ش  

 ِقٕغ ػٓ 56520 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِغؼذ ذاٌغؼ١ سِنبْ اٌغؼ١ذ -  77

اٌؼّبٜٚ اٌّزٌٛٝ ِقيفٝ ػّش/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش:  ثغٙخ ، ١ِىب١ٔىٝ ٔغ١ظ  

 ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٚاٌّفشٚؽبد اٌغب٘ضٖ اٌّالثظ ٚرغبسٖ االلّؾٗ ٚرقذ٠ش ٌالعز١شاد اٌّغ١شٜ -  78

 ٠خزـ ِب ػذا"  ٚاٌّفشٚؽبد اٌغب٘ضٖ اٌّالثظ ٚرغبسٖ الّؾٗ ٚرقذ٠ش اعز١شاد ِىزت ػٓ 56505 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ

اٌّزٌٛٝ فشط اٌّزٌٛٝ ٔبعٝ/ ثٍّه ثي١ٕٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ  

 رغبسٖ ػٓ 56504 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌّالػ اٌج١ِٛٝ ِؾّذ اؽّذ -  79

اٌؾشؽبثٝ ِؾّذ ػٍٝ اٌّزٌٛٝ/ ثٍّه اٌؾٕفٝ ػ- اٌمذ٠ّٗ إٌّؾ١ٗ:  ثغٙخ ، ٚاٌّغٛ٘شاد اٌز٘ج١ٗ اٌّقٛغبد  

 ػٓ 56121 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛؽّٛدٖ ػجذاٌغالَ اثشا١ُ٘ ٔغش٠ٓ -  80

اٌجؾشاٜٚ ِؾّذ فٛصٜ ِؾّذ/ ثٍّه اٌغغبػ١ٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ّالثظثبٌ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ ِقٕغ  

 رؼجئٗ ػٓ 55250 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 21555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذ٠ش ِؾّذ ػجذاٌىش٠ُ ا٠ّبْ -  81

عٛدٖ ػجذاٌؾى١ُ ػجذاٌفزبػ/ ثٍّه ثي١ٕٗ:  ثغٙخ ، اٌجم١ٌٛبد ٚرغ١ٍف  



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

 رغبسٖ ػٓ 55221 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِشعٝ ٜاٌيٕيبٚ ِشعٝ ا٠ٗ -  82

ص٘شٖ ِقيفٝ اٌغؼ١ذ اٌغؼ١ذ/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش:  ثغٙخ ، اػالف  

 ِؼشك ػٓ 55052 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ اٌغجبػٝ ِؾّذ ِؾّذ -  83

اٌغ٠ٍٛٝ ػبدي ػّش/ ثٍّه اثٛؽب١٘ٓ- اثٛع١ّؼٗ 5ػ12:  ثغٙخ ، ع١بساد  

 ِؼقشٖ ػٓ 55003 ثشلُ 25105310 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ ػٍٝ اثشا١ُ٘ ػٍٝ ٔٛاي -  84

اٌي٠ًٛ فبثش ؽغٓ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌغغبػ١ٗ- اٌي٠ًٛ ػضثٗ:  ثغٙخ ، ليٓ ثزسٖ  

 ِىزت ػٓ 56555 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد ػجذاٌغالَ اٌغ١ذ ؽغبَ -  85

اٌنٖٛ ػجذاهلل ػٍٝ فٛصٜ/ٍِه اٌجشط ِؾٍخ اٌيٕيبٜٚ ؽبسع:  ثغٙخ ، ٚخبسع١خ داخ١ٍخ عى١ٕخ ٚؽمك ػمبساد رؾي١جبد  

 ِقٕغ ػٓ 25054 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذٜٚ اٌّغبصٜ ِؾّذ ص٠ٕت -  86

ػ٠ٛظ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌؾى١ُ/ ثٍّه عٕذع١ظ:  ثغٙخ ، ؽ٠ٍٛبد  

 ِقٕغ ػٓ 25054 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذٜٚ اٌّغبصٜ ِؾّذ ص٠ٕت -  87

-2-16 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ِبسوذ ثشعٛ"  العزغالٌٗ-ػ٠ٛظ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌؾى١ُ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- عٕذع١ظ:  ثغٙخ ، ؽ٠ٍٛبد

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 25054 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2552  

 ليغ رغبسٖ ػٓ 56115 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽ١ٍّٗ اٌغ١ذ اؽّذ ع١ّش -  88

ؽ١ٍّٗ ِؾّذ اٌغ١ذ اؽّذ/ ثٍّه اٌغبؽً رشػٗ:  ثغٙخ ، ع١بساد غ١بس  

 ٔغبسح ٚسؽٗ ػٓ 55052 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽؼجبْ ذإٌّؼُػج اٌغ١ذ خبٌذ -  89

ؽؼجبْ ػجذاٌٍي١ف ػجذإٌّؼُ اٌغ١ذ/ٍِه اثٛسمٝ رِٛب ػضثٗ ىش٠ك اٌّالػ عغش ؽبسع:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍبد  

 ٔغ١ظ ِقٕغ ػٓ 55065 ثشلُ 25105315 فٝ ١ذل ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌفمٝ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ ِمجٌٛٗ -  90

ِيبٚع اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ/ ثٍّه اٌم١قش٠ٗ- وبًِ ػضثٗ:  ثغٙخ ، ١ِىب١ٔىٝ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 56550 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػّش ػٍٝ اؽّذ خبٌذ ِؾغٓ -  91

رب٠ت اٌغ١ذ ِؾّذ ِؾّٛد/ ثٍّه خنش ٗػضث- ليٛس عىٗ- ؽّٛدٖ ِقيفٝ 5ػ4 سلُ ػمبس:  ثغٙخ  

 رؼجئٗ ِقٕغ ػٓ 55246 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ ِؾّذ عؼذ ػض -  92

 ربس٠خ-"  ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت" العزغالٌٗ- إٌّغٛة ثذ٠ش اؽّذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- وفشؽغبصٜ:  ثغٙخ ، اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 55246 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-0-5 ززبؽٗاف  

 ِفشٚؽبد رٕغ١ذ ػٓ 55251 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فشط ِؾّذ ِؾّذ فبىّٗ -  93

اٌّؾذ ػجذاٌؼبىٝ ِؾّذ/ ثٍّه ثٍم١ٕب:  ثغٙخ ،  

 ِٛث١ٍب ٚسؽٗ ػٓ 55223 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽبِذ ِؾّٛد ِقيفٝ ٔبعٝ -  94

اثٛاٌخ١ش ؽبِذ ِؾّٛد ِقيفٝ/ ثٍّه اٌمقت ِؾٍٗ:  ثغٙخ ،  

 ِؾغً ػٓ 56536 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌمجالٜٚ فالػ ِؾّذ ٘ؾبَ -  95

ػغىش فشط ِؾّذ اؽالَ/ ثٍّه دِشٚ ىش٠ك- ػغىش صوٝ 5ػ:  ثغٙخ ، ِفشٚؽبد  

 سلُ ػمبس:  ثغٙخ ، ِىزجٗ ػٓ 55212 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فش٠ذ ِىزجٗ -  96

عؼذ ػٍٝ ػجذاٌؼض٠ض اٌضغجٝ ِؾّذ سؽبة/ ثٍّه ِؾت اِزذاد- اٌؼًّ ِىزت 5ػ اٚا اٌّشؽِٛٝ ؽغٓ 5ػ1  

 ػٓ 55202 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اعّبػ١ً اؽّذ خ١ًٍ اٌذ٠ٓ ػقبَ ػ١ٍبء -  97

االثظ ِؾّذ ِؾّٛد ِؾّذ/ ثٍّه اٌجىشٜ ِٕؾ١ٗ- اٌؼشث١ٗ اٌٛؽذٖ 5ػ:  ثغٙخ ، ِيؼُ  

 وشرْٛ ِقٕغ ػٓ 55203 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌىشرْٛ ٌقٕبػٗ اٌؾ١خ -  98

إٌبػّٗ ِؾّذ ػجذاٌغ١ًٍ ِؾّذ/ ثٍّه ثي١ٕٗ:  ثغٙخ ،(  ثبٌيجبػٗ زـ٠خ ِب ػذا)   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رغبسٖ ػٓ 55052 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾشٍِغٝ ِؾّذ ػجذاٌغالَ ع١ٙش -  99

ػبِش ػجذإٌجٝ ِؾّذ/ ثٍّه ا١ٌٙبرُ:  ثغٙخ ، دساعبد غ١بس ليغ  

 رغبسٖ ػٓ 55050 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثشغٛس ػٍٝ فالػ ١ٌٚذ -  100

اٌجؾ١شٜ اٌذعٛلٝ سمٛاْ/ ثٍّه اٌم١قش٠ٗ:  ثغٙخ ، اٌغ١بساد ٚاوغغٛاس غ١بس ليغ  

 55015 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد -  101

ػجذاٌشاصق اهلل ػٛك ػي١ٗ ِؾّذ ٚسصٗ/ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ- ٚسدٖ ػجذاٌٛاؽذ 5ػ60:  ثغٙخ ، صعبط ٚ ثشا٠ٚض ػٓ  

 وبف١زش٠ب ػٓ 56126 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فذ٠ك اعّبػ١ً ػٍٝ ػٍٝ -  102

ػٍٝ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ٌجٕٝ/ ثٍّه اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ 5ػ5ِٓ- ؽغ١ٓ اؽّذ 5ػ2:  ثغٙخ ، ِؾشٚثبد ٚ ِبوٛالد ٚرمذ٠ُ  

 ِٛاد رغبسٖ ػٓ 56134 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽزب اثشا١ُ٘ ػجذاٌؾ١ٍُ ٔغ١ٗ -  103

اٌذعٛلٝ ّذِؾ فبثش ؽغ١ت/ ثٍّه اٌشعجٝ ػضثٗ- اٌمذ٠ُ اثٛػٍٝ ِؾ5ٍِٗٓ- اٌغٕذٜ ػجذاٌؼض٠ض 5ػ2 سلُ ػمبس:  ثغٙخ ، غزائ١ٗ  

 رؼجئٗ ِقٕغ ػٓ 55246 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ ِؾّذ عؼذ ػض -  104

اٌجؾج١ؾٝ ِؾّذ عؼذ اؽشف/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش:  ثغٙخ ، اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد  

 ػٓ 55252 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽّبَ اٌجغي٠ٛغٝ ِؾّٛد ِؾّٛد ِٕبي -  105

 اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌغّؼٗ عٛق 5ػ5ِٓ- خ١ًٍ ِؾّذ 5ػ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  ِالثظ رغبسٖ

 اٌٛصاْ

 ، ثمبٌٗ ػٓ 55050 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغبْ اثشا١ُ٘ ؽغبْ ١ِّٝ اؽّذ -  106

اٌجغي٠ٛغٝ ِؾّذ ِالن/ ثٍّه إٌبؽ١ٗ دا٠ش 5ػ:  ثغٙخ  

 ِىزت ػٓ 56501 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٔقبس ِؾّذ ِب٘ش ِؾّذ -  107

 ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ اِب ػذ)  عب٘ضٖ ِالثظ ٚاٌزقذ٠ش(  6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 10 اٌّغّٛػٗ ػذا)  اعز١شاد

ٚافً ػجذاٌؼظ١ُ عٛدٖ اٌغ١ذٖ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ:   

 صالعٗ ػٓ 41524 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ ػجذاٌّغ١ذ ِؾّذ ػشفٗ -  108

اٌغ١ذ ػجذاٌّغ١ذ ِؾّذ ػشفٗ/ ثٍّه اٌجغي٠ٛغٝ وفش:  ثغٙخ ، اٌفٛاوٗ ٌؾفٌ  

 صالعٗ ػٓ 41524 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ غ١ذػجذاٌّ ِؾّذ ػشفٗ -  109

 ربس٠خ-"  ؽجٛة ِذؽٗ"  العزغالٌٗ- ؽغٓ ػجذاٌؾ١ّذ اٌغؼ١ذ أؼبَ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌجغي٠ٛغٝ وفش:  ثغٙخ ، اٌفٛاوٗ ٌؾفٌ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 41524 دائُ ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2512-5-14 افززبؽٗ  

 رغبسٖ ػٓ 55062 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 35555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌّض٠ٓ ِؾّذ ػجذاٌفزبػ فىشٜ -  110

ِؾّذ ثغ١ٛٔٝ ػجذاٌؼبي ا٠ّٓ/ ثٍّه ليٛس اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ ىش٠ك- اٌغغبػ١ٗ:  ثغٙخ ، ٚثيبس٠بد اىبساد  

 رغبسٖ ػٓ 55060 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌذ٠ٓ اٜ ػجذاٌٛ٘بة ػٍٝ ٘بٔٝ -  111

اؽّذ اٌغؼ١ذ صوش٠ب ٠بعش/ ثٍّه اٌغ١ٕٕٗ وفش:  ثغٙخ ، اٌج٠ٛبد  

 ػٓ 56555 ثشلُ 25105310 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغب٘ضٖ ٌٍّالثظ اثٛص٠ذ اؽّذ ِقٕغ -  112

خبىش ا١ِٓ ِؾّذ ع١ّش/ ثٍّه اثٛدساع- ع٠ٍُٛ ؽبوش 5ػ:  ثغٙخ ،(  ٗاٌؼغىش٠ اٌّالثظ ِبػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ ِقٕغ  

 رغبسح ػٓ 56525 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغٕذٜ اٌغ١ذ فبسٚق اؽّذ -  113

اٌغٕذٜ اٌغ١ذ فبسٚق/ٍِه اٌزشػٗ ؽبسع:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٛاد  

 ثمبٌٗ ػٓ 56521 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل ػٛك اهلل ػٛك فزؾٝ رؾ١ٗ -  114

اٌغؼ١ذ عؼذ فجبػ/ ثٍّه اثٛػٍٝ ِؾٍٗ:  ثغٙخ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٓ 56543 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  إٌغبس اعّبػ١ً ػجذاٌؼض٠ض ِغبٚسٜ -  115

ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ ٙشع/ ثٍّه دِيب:  ثغٙخ ، ػيٛس ِقٕغ  

 ٚ ثمبٌٗ ػٓ 56500 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذس اٌغؼ١ذ ِقيفٝ ِؾّذ -  116

ؽغ١ٓ ػجذاٌٙبدٜ اثشا١ُ٘ ٠ؾ١ٝ/ ثٍّه صفزٝ عىٗ- اٌؾفٕبٜٚ اؽّذ ٔبف١ٗ 56:  ثغٙخ ، ر٠ّٛٓ  

 ِقٕغ ػٓ 55216 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ع١ٍُ ؽّذٜ ٠ٛعف صوش٠ب -  117

ع١ٍُ ٠ٛعف صوش٠ب ِؾّٛد/ ثٍّه ؽغٓ ِؾٍٗ:  ثغٙخ ، ا٠ؾبسثبد ٚرغ١ٙضاد عشفٍٗ  

 ػٓ 55212 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغٕزش٠ظ ؽؾبرٗ ػٍٝ اؽّذ ػٍٝ -  118

ؽب١٘ٓ ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ/ ثٍّه اٌضػجالٜٚ ػفال 5ػ:  ثغٙخ ، ِفشٚؽبد رمف١ً ِقٕغ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 55051 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 2555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٛك ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ ِؾّذ -  119

اٌميشٜ ؽغٓ ِؾّٛد ؽغٓ/ ثٍّه إٌؼٕبػٝ فشْ ثغٛاس- اٌؾّٙٛس٠ٗ- ؽشة ىٍؼذ 5ػ:  ثغٙخ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 55015 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد عشرب ،  اٌذسط ِؾّذ ِؾّذ عٍٜٛ -  120

ٌجؾز١ٓ اؽّذ ؽغٓ ِؾّذ/ٍِه اٌغذ٠ذح إٌّؾ١خ لش٠ؼ اعّبػ١ً ؽبسع:  ثغٙخ  

 ليغ رغبسح ػٓ 55031 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبثش ثذ٠ش ِؾّذ ػّشٚ -  121

عبثش اٌّغبٚسٜ ثذ٠ش ػجذاٌفزبػ/ٍِه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ:  ثغٙخ ، ع١بساد غ١بس  

 ػٓ 56543 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  إٌغبس اعّبػ١ً ػجذاٌؼض٠ض ِغبٚسٜ -  122

 اٌغ١ذ اؽّذ فبد٠ٗ/ ثٍّه اٌشصالاػٝ االعىٕذس٠ٗ ِقش اٌغش٠غ اٌيش٠ك-اٌضساػٗ ِذسعٗ خٍف- اٌزؼبْٚ ثشط:  ثغٙخ ، ػيٛس ِقٕغ

ىٕيب 133456 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-15-10 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ٚرقذ٠ش اعز١شاد ِىزت"  العزغالٌٗ-ىٕيب- ػبِش  

 ػٓ 56552 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٚاٌزٛس٠ذاد ٌٍّمبٚالد اٌؾٙبٜٚ -  123

ِؾّذ اثشا١ُ٘ فالػ فىشٜ/ ثٍّه ػضّبْ فزؾٝ 5ػ15:  ثغٙخ ، ٚاٌزؾي١جبد ٌجٕبءا ٚخبِبد ِغزٍضِبد ٚرٛس٠ذاد ػبِٗ ِمبٚالد  

 خذِبد ػٓ 56123 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  صٌغ ِؾّٛد فبسٚق ِؾّٛد -  124

صٌغ ِؾّذ فبسٚق  ثغ١ٛٔٝ/ ثٍّه فشد:  ثغٙخ ، صساػ١ٗ  

 ِقٕغ ػٓ 56145 ثشلُ 25105331 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾ١ٜٛ عؼذ اثٛاٌؼ١ٕٓ ا٠ّٓ -  125

اٌؾ١ٜٛ عؼذ فزؾٝ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس  ١ِذ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 ػٓ 44532 لُثش 25105355 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِشعٝ ػجذإٌجٝ ػجذاٌؼبي وش٠ُ -  126

/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش- ِؼبر ثٓ عؼذ عبِغ 5ػ:  ثغٙخ ، ٍِّٚؼبد ِٕٚظفبد ٚفبثْٛ رغ١ًّ ِٚغزؾنشاد ػيٛس ٚرؼجئٗ رق١ٕغ

ِشعٝ ػجذإٌجٝ ػجذاٌؼبي وش٠ُ  

 ػٓ 44532 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِشعٝ ػجذإٌجٝ ػجذاٌؼبي وش٠ُ -  127

 ١ٌٛ٠ٛ 23 ػ- خ١ًٍ اخٛاْ عٕزش- اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ:  ثغٙخ ، ٍِّٚؼبد ِٕٚظفبد ٚفبثْٛ رغ١ًّ ِٚغزؾنشاد ػيٛس ئٗٚرؼج رق١ٕغ

 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-1-4 افززبؽٗ ربس٠خ-"  رغ١ًّ ِٚغزؾنشاد ػيٛس رٛو١ً"  العزغالٌٗ-خ١ًٍ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّٛد/ ثٍّه

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 44532  

 ؽٛة وٛفٝ ػٓ 55224 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾٕبٜٚ ثشوبد اٌغ١ذ سؽب -  128

اٌغ١ذ ِؾّٛد عٍيبْ اٌغ١ذ/ ثٍّه اٌجغي٠ٛغٝ وفش:  ثغٙخ ،  

 رغبسٖ ػٓ 55032 ثشلُ 25105313 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِشعبي اؽّذ ػجذاٌفزبػ فجشٜ -  129

اٌغٛدأٝ ِشعبي اؽّذ ػجذاٌفزبػ/ ثٍّه ؽغٓ ِؾٍٗ- اثٛخ١ّظ ػضثٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 رغبسٖ ػٓ 55025 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌذ٠ت ِٕقٛس ؽغٓ ثذس ؽغٓ -  130

اٌٙالٌٝ وّبي ؽبِذ/ هثٍّ اٌغبثش٠ٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رغبسٖ ػٓ 55022 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 35555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّٛد -  131

اٌغ١ذ ِزٌٛٝ ػض٠ضٖ/ ثٍّه اٌشعجٝ- ػٍٛأٝ 5ػ51:  ثغٙخ ، ِٚؼغً عغبئش  

 رغبسٖ ػٓ 55004 ثشلُ 25105310 فٝ ١ذل ، 455555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػضّبْ ػٍٝ ِؾّذ ػبدي -  132

ػٍٝ ِؾّذ ػبدي ِؾّذ/ ثٍّه دِشٚ:  ثغٙخ ، اٌّٛاؽٝ  

 ِقٕغ ػٓ 55064 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغخبٜٚ ػٍٝ فٛصٜ ٘بٔٝ -  133

اٌغخبٜٚ ػٍٝ فٛصٜ ػٍٝ/ ثٍّه اٌىّب١ٌٗ ف١بٌٗ وفش ىش٠ك:  ثغٙخ ، اٌجبْ  

 ػٓ 55005 ثشلُ 25105310 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌقجبؽ ِؾّذ ؽبِذ ػجذاٌّغ١ذ ِؾّذ -  134

عبد ػجذاٌغ١ذ ِب٘ش/ ثٍّه اٌجغي٠ٛغٝ اٌغؼ١ذ- اثٛؽ١ٕفٗ 5ػ:  ثغٙخ ، ف١جش ٌؾبف ِقٕغ  

 ػٓ 56545 ثشلُ 25105321 فٝ ١ذل ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  االخؾبة ٚؽفش ٌزق١ٕغ اٌؾشٔٛثٝ -  135

اٌؼضة ػ١غٝ ػٍٝ ا٠ّبْ/ ثٍّه ثٍم١ٕب:  ثغٙخ ، ٚد٠ىٛساد ٚاثٛاة اخؾبة ٚؽفش رق١ٕغ ٚسؽٗ  

 ثٍذٜ ِخجض ػٓ 55234 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾٕبٜٚ وبًِ ِؾّذ ٕ٘بء -  136

ػٍٝ ػضد اصقػجذاٌش/ ثٍّه اٌذٚاخ١ٍٗ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٔقف  

 ، ِيؼُ ػٓ 55232 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ا١ِٓ ِؾّذ اثشا١ُ٘ فبىّٗ -  137

ٔبفف اثٛاٌّغذ ثذ٠ش ػجذاٌشؽّٓ/ ثٍّه اٌغالء 5ػ:  ثغٙخ  

 ػٓ 56511 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٔغُ ِؾّذ ِقيفٝ ِؾّذ عب١ِٗ -  138

ؽغٓ اثشا١ُ٘ خبٌذ/ ثٍّه اٌّؾيٗ ليٛس:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ِضسػٗ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 56512 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛؽٛؽٗ ػجبط صوش٠ب اؽّذ -  139

ؽٛؽٗ ِؾّذ ػجبط صوش٠ب/ ثٍّه فشد:  ثغٙخ  

 ٚرؼجئٗ ثمبٌٗ ػٓ 46043 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ أطس ، فشد ربعش ،  اؽّذ ػٍٝ اؽّذ ففبء -  140

ؽج١ت ػٍٝ ساؽذ ِؾفًٛ/ ثٍّه اٌضؼجب١ٔٗ وفش:  ثغٙخ ، غزائ١ٗ ِٛاد  

 ٚرؼجئٗ ثمبٌٗ ػٓ 46043 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ػٍٝ اؽّذ ففبء -  141

-2-1 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ِغّذٖ ٌؾَٛ"  العزغالٌٗ- ؽج١ت ساؽذ ِؾفًٛ/ ثٍّه عّٕٛد ِشوض- اٌضؼجب١ٔٗ فشو:  ثغٙخ ، غزائ١ٗ ِٛاد

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 46043 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2514  

 ػٓ 55245 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِقيفٝ ِؾّذ ِقيفٝ ع١ٍّبْ -  142

اِبسٖ ِقيفٝ ِؾّذ اٌغ١ذ ا٠ّبْ/ٍِه ذع١ظعٕ:  ثغٙخ ، ليٓ ثزسح ِؼقشٖ  

 رغبسٖ ػٓ 56541 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌىالف فٛصٜ اهلل ػٍٝ اؽّذ -  143

ِغٛد ِؾّذ اٌغ١ذ ٔغٜٛ/ ثٍّه اٌؾبِٝ 5ػ:  ثغٙخ ، س٠بم١ٗ ِالثظ  

 رٛس٠ذاد ػٓ 56542 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌذ٠ت اؽّذ سمٛاْ ٘جٗ -  144

 ِٚغزٍضِبرٙب وّج١ٛرش ٚاعٙضٖ ِىزج١ٗ ٚادٚاد ٚسق ٚ ِىزت ٚاصبس وٙشثبئ١ٗ ٚوبثالد عب٘ضٖ ِٚالثظ وٙشثبئ١ٗ ٚاعٙضٖ ادٚاد

 ٠خزـ ِب اػذ)  فؾ١ٗ ٚادٚاد د٠ىٛس ٚاوغغٛاساد ٚؽذا٠ذ ٔظبفٗ ِٚغزٍضِبد ٚادٚاد اٌٛسػ ٚاالد ٚادٚاد ىج١ٗ ٚاعٙضٖ

اٌّٛافٝ ػجذاٌٍي١ف ػجذاٌشاصق/ ثٍّه اٌيٕيبٜٚ 5ػ:  ثغٙخ ،(  أٛاػٙب ثىبفٗ االد٠ٚٗ ٚػذا ثبالٔزشٔذ  

 ؽٍٜٛ ِخجض ػٓ 56554 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 35555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ اثشا١ُ٘ اٌجبرغ ِٕٝ -  145

ِؾّٛد ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّذ/ ثٍّه ٗاٌغّٙٛس٠- ِزٌٛٝ وّبي 5ػ65:  ثغٙخ ، ػغ١ٓ ِٓ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 56550 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 52555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فب٠ذ ِؾّذ ِّذٚػ اؽّذ -  146

فب٠ذ اٌغ١ذ ِؾّذ ِّذٚػ/ ثٍّه إٌبفش٠ٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِقٕغ ػٓ 44032 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػ١ذ ث١ِٛٝ ؽبِذ ِؾّذ سمب -  147

اٌؼيبس اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 رؾبسح ػٓ 55262 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾشٚط اعّبػ١ً سعت ػج١ش -  148

اٌذِجٛلٝ اٌّشعٝ ؽشثبد/ٍِه اثٛف١ش:  ثغٙخ ،( خاٌؼغىش٠ ثبٌّالثظ ِب٠خزـ ػذا) عب٘ضح ِالثظ  

 رغبسٖ ػٓ 55253 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 21555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽّذ ػجذاٌغفٛس عّبي ِؾّذ -  149

ِؾبٌٝ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ ١ٌٍٝ/ ثٍّه ِؾبٌٝ 5ػ42:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 رغبسٖ ػٓ 55225 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌخٛاعٗ ِؾّذ ِؾّذ عٍٜٛ -  150

ػجذاٌؼض٠ض االؽّذٜ ػبدي اؽّذ/ ثٍّه اٌّؾؾّٗ ١ِذاْ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 ػٓ 55026 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد ٚرٛص٠غ ٌزغبسٖ ىجبٔٗ -  151

ِيبٚع اثشا١ُ٘ اؽّذ اعبِٗ/ ثٍّه ىٕيب عىٗ- اثٛاٌّغذ 5ػ32:  ثغٙخ ، غزائ١ٗ ِٛاد ٚرٛص٠غ رغبسٖ  

 ِىزت ػٓ 55045 ثشلُ 25105313 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ ِٕقٛس لبعُ خ١ّظ -  152

ؽالٖٚ ػٍٝ ػجذاٌؾٝ ػجذاٌؾغ١ت/ ثٍّه ى١ٍّٗ:  ثغٙخ ، ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 55040 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛاٌش٠ؼ صوٝ ِؾّذ ٠بعش -  153

اثٛاٌش٠ؼ صوٝ ِؾّذ ِقيفٝ/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ:  ثغٙخ ، اٌضساػ١ٗ اٌّؾبف١ً ٌزغبسٖ  

 رؼجئٗ ػٓ 55044 ثشلُ 25105313 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ اثٛاٌمبعُ اؽّذ وش٠ُ -  154

 5ػ5ِٓ- اٌغ١ؼ 5ػ- 15 ؽمٗ  أ 25 سلُ ػمبس:  ثغٙخ ،(  ثبٌيجبػٗ ٠خزـ ِب ػذا)  ٚاٌىشرْٛ اٌٛسق ٚرقذ٠ش ٚرغبسٖ ٚرغ١ٍف

اٌمشع اؽّذ ػجذاٌغ١ًٍ سِنبْ/ ثٍّه اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ  

 ِقٕغ ػٓ 55054 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد شربع ،  ػجذاٌؼض٠ض صوٝ ٚؽ١ذ ِؾّذ -  155

 اٌؾؾبد اؽّذ فبد٠ٗ/ ثٍّه اٌٛعيٝ اٌغىٗ- صوش٠ب 5ػ5ِٓ- ػ١ذ ِؾّذ 5ػ25:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ

 اثشا١ُ٘

 ػٓ 55061 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌضٔبرٝ اٌؼف١فٝ ػجذاٌشعٛي اؽّذ -  156

 اؽّذ/ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ- اٌجٍٙٛاْ ػضثٗ- اٌؾغ١ٕٝ اؽّذ 5ػ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ رغبسٖ

ػ١غٝ اؽّذ ِؾّذ ِب٘ش  

 ػٓ 55505 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌؼبي ِؾّذ اٌغ١ذ عؼذ اؽغبْ -  157

ػجذاٌؼبي ِؾّذ اٌغ١ذ ػبدي ِؾّذ/ ثٍّه ؽٍجٝ اؽّذ وفش:  ثغٙخ ، ِبو١ٕبرٙب ٚرغبسٖ ثالعز١ه ِقٕغ  

 ػٓ 55062 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغضا٠شٌٝ ػجذاٌفزبػ فجؾٝ اثٛص٠ذ -  158

ِشصٚق ؽغ١ٓ وّبي/ هثٍّ اٌمج١ٍٗ اٌؼزٖٛ:  ثغٙخ ، ثالعز١ه وغبسٖ  

 ٚسؽٗ ػٓ 55224 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٌٍخشاىٗ ١ِخبئ١ً ربِش ٚسؽٗ -  159

اٌؾٛسأٝ اٌغ١ذ ا١ِٕٗ/ ثٍّه االػقش ٔؼّبْ- اٌقٕبػ١ٗ اٌجٕب ِٕيمٗ:  ثغٙخ ، خشاىٗ  

 ػٓ 55244 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ أطس ، فشد ربعش ،  ػجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ ػجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ -  160

ػّبسٖ عؼذ ػجذاٌّؾغٓ/ ثٍّه اٌّؼزّذ٠ٗ:  ثغٙخ ، اعّٕز١ٗ ِٕٚزغبد اعّٕذ ىٛة ِقٕغ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 55245 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  داٚد وبًِ اعّبػ١ً ِبٔغٗ -  161

إٌٙذاٜٚ ػجذاٌؾ١ّذ فبسٚق ٛعِٝ/ ثٍّه دٔٛؽش:  ثغٙخ  

 ػٓ 56515 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌيٕجبسٜ ػجذاٌّؼيٝ اؽّذ ِؾّذ -  162

اٌيٕجبسٜ اؽّذ ػجذاٌّؼيٝ/ثٍّه ثغ١غٗ عٛق 5ػ35 سلُ ػمبس:  ثغٙخ ، اخؾبة رغبسٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 55215 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛص٠ذ فخشاٌذ٠ٓ اٌّفزخش ِؾّذ ِؾّٛد -  163

ِؾّذ ؽبِذ ِؾّذ ؽبد٠ٗ/ ثٍّه االِشاء ِٕؾبٖ:  ثغٙخ ، ٚاػالف ؽجٛة رغبسٖ ػٓ  

 اٌؼذد رغبسٖ ػٓ 55255 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِيبٚع وبًِ اؽّذ خبٌذ -  164

ؽٕبٜٚ اٌذعٛلٝ ٚ٘جٗ ٘ذٜ/ ثٍّه اٌغالَ ِٕؾ١ٗ- ؽٛؽٗ ؽغٓ 5ػ3:  ثغٙخ ، ضم١ٍٗاٌ ٚاٌّؼذاد ٚاالالد  

 ِقٕغ ػٓ 55204 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌميت ِؾّٛد ِؾّذ ٠بعش -  165

اٌميت ِؾّٛد ِؾّذ ٠بعش/ ثٍّه ؽ٠ٛٓ:  ثغٙخ ، ثالعز١ه رؾى١جً  

 ػٓ 55015 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌفخشأٝ ذِؾّ اؽّذ عبِٝ ِؾّٛد -  166

ؽغ١ٓ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ِؾّذ/ ثٍّه إٌٛاعبٔٝ 5ػ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 رغبسٖ ػٓ 55032 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  غبٌٝ ػٍٝ اثشا١ُ٘ ػٍٝ ِؾّذ -  167

اثشا١ُ٘ ِؾّذ ١ِشفذ/ ثٍّه عٕجبسٖ:  ثغٙخ ، اػالف  

 ػٓ 56544 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغؼٛدٜ ػجذاٌمبدس اثشا١ُ٘ ػجذاٌمبدس -  168

 ػٍٝ اٌؾقٛي ٚثؼذ ٚاٌّغالد اٌقؾف ٚافذاس االٔزشٔذ ثخذِبد ٠خزـ اِب ػذ)  اٌّىزج١ٗ ٚاالدٚاد اٌيبثؼبد ٌزغبسٖ ِىزت

اٌغؼٛدٜ ػجذاٌمبدس اثشا١ُ٘ ِبعذ/ ثٍّه عٕذع١ظ:  ثغٙخ ،(  اٌالصِٗ اخ١ـاٌزش  

 ػٓ 56551 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾ١خ ػجذاٌؾ١ّذ اٌّؾّذٜ ِؾّذ -  169

 فزٛػ سافذ/ ثٍّه ا١ٌٙبرُ:  ثغٙخ ، ( ثبٌيجبػٗ ٠خزـ ِب ػذا)  اٌىشرْٛ ٚرقذ٠ش ٚاٌزغ١ٍف اٌزؼجئٗ ِغزٍضِبد ع١ّغ اعز١شاد ِىزت

اٌج١ِٛٝ ع١ٍُ  

 ص٠ٛد رغبسٖ ػٓ 56135 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ص٠بدٖ ػٍٝ فزؾٝ ربِش -  170

اٌغ١ذ اؽّذ اٌٙبدٜ فش٠بي/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ:  ثغٙخ ، ع١بساد  

 ػٓ 56146 ثشلُ 25105331 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػّبسٖ ِؾّٛد ػجذاٌفزبػ فبثش اِبٔٝ -  171

إٌغبس ػجذاٌفزبػ ِؾّذ ػ١ٕبد/ ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 ػ:  ثغٙخ ، اعّبن ٚؽٜٛ رغبسٖ  

 ِشوض ػٓ 55265 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽّٛدٖ اؽّذ ىٗ ػقبَ -  172

اٌغجبٌٝ سِنبْ ثذساْ/ ثٍّه اثٛف١ش ثٕب:  ثغٙخ ، وّج١ٛرش د٘بٔبد  

 ِؼًّ ػٓ 55251 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجشػٝ ِؾّذ اٌغ١ذ ِغؼذ -  173

اٌجمشٜ اؽّذ اؽّذ/ ثٍّه اٌضؼجب١ٔٗ وفش:  ثغٙخ ، رفش٠خ  

 وبف١زش٠ب ػٓ 55041 ثشلُ 25105313 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌّزٌٛٝ ػجذسثٗ اٌّزٌٛٝ ٔؼ١ُ -  174

اثشا١ُ٘ اٌغؼ١ذ ػضّبْ ؽّذاْ/ ثٍّه ثؾج١ؼ:  ثغٙخ ،  

 ٚسؽٗ ػٓ 55055 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾٕٙبة ػجذاٌؼ١ٍُ اٌغ١ذ ٕ٘بء -  175

ػجذاهلل ػجذإٌّؼُ ػجذاهلل ػجذإٌّؼُ/ ٍهثّ عبِٛي:  ثغٙخ ، ثبٌىٙشثبء ٌٚؾبَ ِؼبدْ ٚرؾى١ً ؽذادٖ  

 رغبسٖ ػٓ 55021 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽ١ّذٖ غبصٜ ِؾّذ اثٛثىش ١ٌٚذ -  176

اٌغ١ذ ِؾّذ ؽغ١ٓ/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ:  ثغٙخ ، ع١بساد اوغغٛاس  

 رغبسح ػٓ 56554 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛى١جٗ ِؾّذ اٌغ١ٛؽٝ ِى١ٓ -  177

اثٛى١جٗ ِؾّذ اٌغ١ٛؽٝ اثشا١ُ٘/ٍِه ؽج١ت ١ِذ:  ثغٙخ ،( اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا) عب٘ضح ِالثظ  

 ػٓ 56505 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌخي١ت ػّش دسد٠ش اؽّذ فالػ -  178

اٌؾشث١ٕٝ ِؾّٛد ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه ىٕجبسٖ:  ثغٙخ ، وبف١زش٠ب  

 ِقٕغ ػٓ 56156 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاهلل ثذ٠ش ِؾّذ ػّشٚ -  179

اٌفبس ِؾّذ ثغ١ٛٔٝ ثغ١ٛٔٝ/ ثٍّه اٌخ١شٜ اٌّغزؾفٝ ثغٛاس- ػجذاٌغ١ًٍ 5ػ10:  ثغٙخ ، فبط ٚرؼذ٠ً عٍفٕٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

)  وشرْٛ ِقٕغ ػٓ 55255 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٌٍىشرْٛ ٛ٘بةػجذاٌ -  180

ػجذاٌٛ٘بة ػٍٝ اٌغؼ١ذ اٌغ١ذ/ ثٍّه عٕذع١ظ:  ثغٙخ ،(  ثبٌيجبػٗ ٠خزـ ِب ػذا  

 رغبسٖ ػٓ 55231 ُثشل 25105354 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ّٕٝ وبًِ اٌغ١ذ اٌغ١ذ -  181

اٌغ١ّٕٝ وبًِ اٌغ١ذ/ ثٍّه إٌٛس ِغغذ 5ػ- اٌشا٘ج١ٓ:  ثغٙخ ، ع١بساد ٚاوغغٛاس غ١بس ليغ  

 ػٓ 56551 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌذوشٚسٜ ػجذاٌغزبس ٌيفٝ ِؾّذ -  182

ثش٘بَ ِخزبس فزؾٝ ثغ١ّٗ/ ثٍّه ثؾج١ؼ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ رغبسٖ  

 55254 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ا١ٌّذأٝ اثشا١ُ٘ ػجذسثٗ سِنبْ ِؾّذ -  183

اٌؾ١ؾٝ اثشا١ُ٘ ػٍٝ ِضا٠ب/ ثٍّه عٕذع١ظ:  ثغٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت ػٓ  

 ػٓ 56533 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد عشرب ،  ػجذاٌؾبفل ِٛعٝ اؽّذ ؽ١بٖ -  184

اٌضغجٝ اثٛاٌؼ١ٕٓ ػٍٝ اثٛاٌؼ١ٕٓ ص٠ٕت/ ثٍّه ػغبط ١ِذ:  ثغٙخ ، غبص٠ٗ ١ِبٖ ِغزٛدع  

 ، وبف١زش٠ب ػٓ 56530 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 21555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛعّشٖ عؼذ ِؾّذ اؽّذ -  185

اٌخٌٛٝ ػجذٖ خبٌذ/ ثٍّه اٌغش٠غ اٌيش٠ك:  ثغٙخ  

 ػٓ 56555 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ع١ٍّبْ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ ػجذاٌٍي١ف -  186

عّه ِؾّذ ثذ٠ش/ ثٍّه  ١ٌٛ٠ٛ 23 ِٓ اٌمجٍٝ فإاد 5ػ13:  ثغٙخ ، ِؾ٠ٛبد ِيؼُ  

 ِالثظ رغبسٖ ػٓ 55035 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثبىب اؽّذ عؼ١ذ ِؾّذ -  187

ثبىب ا١ٌّبٔٝ اؽّذ عؼ١ذ/ ثٍّه رشاة ففو:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  عب٘ضٖ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 56552 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػضّبْ اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ػضّبْ -  188

ػضّبْ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه ىٕجبسٖ:  ثغٙخ  

 ػٓ 50526 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽٍجٝ ِؾّذ ِؾّذ ع١ّش ِؾّذ -  189

/ ثٍّه فشد:  ثغٙخ ، صساػ١ٗ ٚؽبفالد االد ٚاٌزقذ٠ش(  6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 10 اٌّغّٛػٗ ػذا)  االعز١شاد

ؽٍجٝ ِؾّذ ػجذاٌّٛعٛد  

 رغبسٖ ػٓ 56116 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽالٖٚ اٌغؼ١ذ سصق ِؾّذ -  190

ؽالٖٚ اٌغؼ١ذ سصق/ ثٍّه االٚلبف اسك:  ثغٙخ ، ع١بساد غ١بس ليغ  

 ِقٕغ ػٓ 56111 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ا١ٌٍٙظ ػجذاٌغٕٝ اٌذعٛلٝ ِشٖٚ -  191

اٌّغ١شٜ اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد اثشا١ُ٘ ٔبد٠ٗ/ ثٍّه اٌغالَ ٔميٗ اِبَ- إٌبؽ١ٗ دا٠ش:  ثغٙخ ، ِفشٚؽبد  

 رغبسٖ ػٓ 56124 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽّبرٗ اٌذعٛلٝ ِؾّذ اثشا١ُ٘ -  192

اٌف١ِٛٝ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّٛد/ ثٍّه اٌف١ِٛٝ عٕزش- صغٍٛي عؼذ 5ػ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ّالثظثبٌ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 ؽنبٔٗ ػٓ 56122 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػ١ٍٖٛ ؽغٓ ؽغٕٝ فالػ -  193

ُاثشا١٘ ػٍٝ فٛصٜ ِؾّذ/ ثٍّه اثٛؽب١٘ٓ- اٌضب٠ٛٔٗ اٌّؾٍٗ 5ػ55:  ثغٙخ ، اىفبي  

 عٛثش ػٓ 56145 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 35555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجٍى١ّٝ ػٍٝ اؽّذ فزؾٝ ِؾّذ -  194

اثٛػّٛ اؽّذ سؽبد/ ثٍّه اٌغذ٠ذٖ إٌّؾ١ٗ- االٔبث١ت ِخضْ 5ػ:  ثغٙخ ، ِبسوذ  

 رغبسٖ ػٓ 56153 ثشلُ 25105331 فٝ ذل١ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ١ِخبئ١ً ػجذٖ ١ٌُٚ ٚؽ١ذ عبن -  195

غجش٠بي فجؾٝ ٚعذٜ/  ثٍّه ِؾت 5ػ5ِٓ ػ١ذ ػجذاٌشؽّٓ 5ػ5:  ثغٙخ ، ِٕض١ٌٗ ادٚاد  

 رغبسٖ ػٓ 55254 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاهلل اٌغ١ذ اؽّذ فإاد اؽّذ -  196

ؽبثْٛ ثذس ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه اٌفشدٚط ػّبسٖ- أوزٛثش 6 ػ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  اٌغب٘ضٖ اٌّالثظ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رغبسح ػٓ 55252 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغبدارٝ ؽغٓ ػٍٝ ٘ؾبَ -  197

اٌغبدارٝ ؽغٓ ػٍٝ اعبِٗ/ٍِه ص٠بد ِؾٍخ:  ثغٙخ ،( اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا) اىفبي ِالثظ  

 ِقٕغ ػٓ 55051 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾبِٝ ػجذاٌٙبدٜ فشط ا٠ّٓ -  198

اٌؾبِٝ ػجذاٌٙبدٜ فشط ِؾّذ/ ثٍّه اٌؼبِش٠ٗ- سارت ػضثٗ:  ثغٙخ ، ِضاسع ِغزٍضِبد  

 وٛاف١ش ػٓ 55025 ثشلُ 25105312 فٝ ١ذل ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  إٌؾ١ٍٝ اثٛاٌفزٛػ فزؾٝ عٙبد -  199

ؽٍنَٛ سِنبْ ػجذاٌؼظ١ُ اعؼذ/ ثٍّه  ص٠بد ِؾٍٗ:  ثغٙخ ، ؽش٠ّٝ  

 ليغ رغبسٖ ػٓ 55005 ثشلُ 25105310 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  إٌؾبس اثشا١ُ٘ ثؾ١ش روٝ -  200

اٌؼشعٗ ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌذٚاخ١ٍٗ:  ثغٙخ ، ع١بساد غ١بس  

 ػٓ 55024 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  سِنبْ اٌغضاٌٝ ػجذاٌؾى١ُ اوشاِٝ -  201

اٌغضاٌٝ سِنبْ اٌغضاٌٝ ػجذاٌؾى١ُ/ ثٍّه عٕجبسٖ:  ثغٙخ ، اسص ِنشة  

 ، وبف١زش٠ب ػٓ 56564 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  د٠غُ اٌغ١ذ اٌغؼ١ذ ِقيفٝ -  202

إٌجشاٜٚ ِغؼذ ِؾّذ/ٍِه ص٠بد ِؾٍخ:  ثغٙخ  

 ِيؼُ ػٓ 56566 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  د٠بة ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ ِؾّذ -  203

د٠بة ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ/ٍِه ص٠بد ِؾٍٗ:  ثغٙخ ، ِٚؾشٚثبد ِبوٛالد  

 ِؼقشٖ ػٓ 56523 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 115555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثٍؼ ؼبىٝػجذاٌ د٠بة ػّش -  204

ثٍؼ ػجذإٌجٝ ػجذاٌؼبىٝ د٠بة/ ثٍّه اٌؼبِش٠ٗ:  ثغٙخ ، ليٓ ثزسٖ  

 رغبسٖ ػٓ 56525 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٕ٘ذٜ ِؾّذ ٔغ١ت ِقيفٝ -  205

اٌؾٕبٜٚ ػي١ٗ اٌغ١ذ ع١ّش/ ثٍّه- اٌؼِّٛٝ اٌزشػٗ 5ػ:  ٙخثغ ، ػيبسٖ  

 رغبسٖ ػٓ 56151 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽؾبرٗ مٜٛ ثذس خبٌذ -  206

اٌغ١ذ ِؾّذ ؽؼجبْ/ ثٍّه االثؾ١و:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ اِب ػذ)  ِٚفشٚؽبد عب٘ضٖ ِالثظ  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 56152 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٍِٛخ١ب اؽّذ اؽّذ ؽ١ّبء -  207

اٌجشثشٜ ِقيفٝ ػٍٝ ٘ذٜ/ ثٍّه ؽج١ت ١ِذ:   

 ِقٕغ ػٓ 44032 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػ١ذ ث١ِٛٝ ؽبِذ ِؾّذ سمب -  208

 ٌزغبسٖ ِؼشك"  العزغالٌٗ- ؽبِذ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌجقً ّٔشٖ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  ٘ضٖعب ِالثظ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 445032 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-1-1 افززبؽٗ ربس٠خ-"  اٌغ١بساد  

 ػٓ 56562 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 21555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغبصٜ ؽبفٌ ِؾّٛد اؽّذ اؽشف -  209

اثٛؽٛؽٗ اٌغ١ذ ِقيفٝ/ٍِه اٌغذ٠ذح إٌّؾ١خ اٌّقشٜ فبسٚق ؽبسع:  ثغٙخ ، ٌٚٛاصِٙب اؽز٠خ افالػ ٚسؽٗ  

 ِىزت ػٓ 56560 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٚاٌزٛس٠ذ ٌٍٕمً ِٕقٛس -  210

ِٕقٛس ِؾّذ اٌٙبدٜ فالػ/ٍِه ٘بؽُ ١ِذ:  ثغٙخ ، اٌضساػ١خ ٌّٕزغبدٚا اٌؾبفالد ٚرقذ٠ش ٚرٛس٠ذ إٌمً ِمبٚالد  

 ِقٕغ ػٓ 56522 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٠ٛعف اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ ػّشٚ -  211

اٌذعٛلٝ ٠ٛعف اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ/ ثٍّه اٌى١ٕغٝ ِغغذ اِبَ- فّٙٝ ِقيفٝ 5ػ6:  ثغٙخ ، ِفشٚؽبد  

 ث١غ ِؼشك ػٓ 56502 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ىٗ ثذٜٚ ثذ٠ش ثذٜٚ -  212

ػجذاٌّمقٛد اٌؾشث١ٕٝ ِؾّذ اعّبء/ ثٍّه اٌضساػٗ 5ػ5ِٓ- االػقش ٔؼّبْ 5ػ:  ثغٙخ ، خ١بىٗ ِبو١ٕبد  

 ٚسؽٗ ػٓ 56154 ثشلُ 25105325 فٝ ١ذل ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فشط ِقيفٝ ػجذاهلل ا٠ٕبط -  213

اثٛع١ٍّبْ اٌّشعٝ ِغذٜ ٠ؾ١ٝ/ ثٍّه اٌّؾيٗ اِزذاد- اٌجٍذ ِذخً- اٌغ١ٕٕٗ وفش:  ثغٙخ ، ا١ٌِٛزبي  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ث١غ ػٓ 56155 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌّؾّٛي الوغغٛاس اٌمجبٔٝ -  214

ػجذاهلل ػجذاٌٛاؽذ اثشا١ُ٘ ؽغٓ/ ثٍّه اٌذ٠ٕٝ ّؼٙذاٌ 5ػ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوغغٛاس  

 ػٓ 55055 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 6555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌذاس ؽ١خ اثشا١ُ٘ ػجذاٌشؽ١ُ اثشا١ُ٘ -  215

اٌم١ّشٜ ِؾّذ اؽّذ ؽغٓ/ ثٍّه اٌغبثش٠ٗ:  ثغٙخ ، ٔجبر١ٗ ٚص٠ٛد ليٓ ثزسٖ ِؼقشٖ  

 ٚسؽٗ ػٓ 56510 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ضّبْػ ِؾّذ سِنبْ ؽش٠ف -  216

اٌفمٝ ػجذاٌؼض٠ض ِغؼذ/ ثٍّه اٌضؼجب١ٔٗ وفش:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١ب ٔغبسٖ  

 ِىزت ػٓ 56524 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 22555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌفزبػ عؼذ ػجذاٌٌّٛٝ ِغؼذ -  217

ػجذاٌغٛاد ػٍٝ ػجذاٌؼبىٝ/ ثٍّه لش٠يٕٗ وفش:  ثغٙخ ، داخ١ٍٗ سؽالد  

 اعز١شاد ػٓ 55232 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽٍجٝ اثٛاٌؼ١ٕٓ ػبدي ػبدي -  218

ؽٍجٝ اثٛاٌؼ١ٕٓ ػبدي/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ:  ثغٙخ ، ؽ١ٛأٝ ٚأزبط صساػ١ٗ ؽبفالد ٚرقذ٠ش  

 رغبسٖ ػٓ 55235 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اف١ً اٌغؼ١ذ ػٍٝ َؽغب -  219

اف١ً اٌغؼ١ذ ػٍٝ/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 ػٓ 55242 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾك ػٍٝ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ ِؾّذ -  220

اٌغّغبس ؽؾبرٗ ِؾّذ ِؾّٛد/ ثٍّه اٌضساػٗ -اٌغضالٜٚ 5ػ45:  ثغٙخ ، ريش٠ض ِؾغً  

 رغبسٖ ػٓ 56553 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛص٠بدٖ ػ١ذ ِؾّذ اؽّذ -  221

اثٛص٠بدٖ ػّش ِؾّذ سمب/ ثٍّه االِشاء ِٕؾبٖ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ػذاِب)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 55255 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ليت سؽذٜ ِغذٜ سمب -  222

ػٍٝ ليت سؽذٜ فجؾٝ/ ثٍّه دخ١ّظ وفش:  ثغٙخ  

 ثمبٌٗ ػٓ 55252 ثشلُ 25105356 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾ١ؾٝ ػجذاٌؾك اعّبػ١ً ػٍٝ -  223

اهلل عبة سِنبْ ِؾّذ سِنبْ ِؾّذ/ ثٍّه عٕذع١ظ:  ثغٙخ ،  

 رغبسٖ ػٓ 56535 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذ٠ش اٌّؾّذٜ عّبي اٌّؾّذٜ -  224

وبًِ ػجذاٌغزبس عٍٜٛ/ ثٍّه ؽجشاٍِىبْ:  ثغٙخ ، خ١بىٗ ِبو١ٕبد خ١ٛه  

 ػٓ 56556 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١بساد غ١بس ٌميغ اٌضغً ٔج١ً -  225

اٌضغً ثذ٠ش ٔج١ً اؽّذ/ٍِه اٌغذ٠ذ اٌغٕزشاي اِبَ اٌذٌزب وٛثشٜ ؽبسع:  ثغٙخ ، ع١بساد غ١بس ليغ رغبسح  

 ِقٕغ ػٓ 43042 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػ١غٝ ػجذاٌؼبي ٔبعٝ ع١ف -  226

ػ١غٝ ػجذاٌؼبي ٔبعٝ/ ثٍّه اٌغبثش٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٚشوضاد اػالف ٚامبفبد اػالف رق١ٕغ  

 ِقٕغ ػٓ 43042 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػ١غٝ ػجذاٌؼبي ٔبعٝ ع١ف -  227

 ِٛاد رغبسٖ"  العزغالٌٗ- ػ١غٝ ػجذاٌؼبي ٔبعٝ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌغبثش٠ٗ:  ثغٙخ ، وضادِٚش اػالف ٚامبفبد اػالف رق١ٕغ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 43042 دائُ ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2514-6-15 افززبؽٗ ربس٠خ-"  غزائ١ٗ  

 ، ِىزجٗ ػٓ 56113 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌقفزٝ ػجذاٌخبٌك اؽّذ ا٠ٕبط -  228

اٌقفيٝ اثشا١ُ٘ ػجذاٌخبٌك اؽّذ/ ثٍّه اٌؼّذٖ 5ػ:  ثغٙخ  

 رٛس٠ذاد ػٓ 56142 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  غ١ُٕ ِؾّذ ػجذاٌٙبدٜ وّبي -  229

(  ٌؾبَ ٚادٚاد ٚعٍه ؽذ٠ذ ذاْٚػّ ٚخشاى١ُ ص٘شٚا١ٌَِٕٛٛ  ٚاىبساد ؽذ٠ذ صٜٚ ٚ ِٚغب١ِش ٚوجبٌٓ ٚع١ٛس ثٍٝ سِٚبْ)  ٕ٘ذع١ٗ

 سعت عؼذ/ ثٍّه اٌجشط ِؾٍٗ- عبٌُ ػٍٝ 5ػ12:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  ػبِٗ ِٚمبٚالد ِٚالثظ ٚٔظبفٗ

ؽبفٌ عؼذ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٖرغبس ػٓ 55266 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌالٖ ثذ٠ش سف١ك ِؾّذ ٚالء -  230

 ؽغٓ ػجذاهلل/ ثٍّه اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ 5ػ5ِٓ- عبٌُ ػجذإٌّؼُ 5ػ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ

 اٌغ١ذ

 ػٓ 55255 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌيش٠ٕٝ ػجذاٌمبدس ِغؼذ ػجذاٌمبدس -  231

اٌيش٠ٕٝ ٠ٛٔظ ػجذاٌمبدس ِغؼذ/ ثٍّه ُا١ٌٙبر:  ثغٙخ ، ِمبٚالد ِىزت  

 ٚسؽٗ ػٓ 55225 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  االعؼبد ػجذإٌجٝ ػٛاد ِب٘ش -  232

االعؼبد ػجذإٌجٝ ػٛاد ِب٘ش/ثٍّه اٌّؼزّذ٠ٗ:  ثغٙخ ، ا٠ّٚب  

 ػٓ 55036 ثشلُ 25105313 فٝ ل١ذ ، 2555.555  ، بٌِٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػجذاٌمبدس ػجذاٌؼظ١ُ ِب٘ش -  233

إٌؾ١ٍٝ ػٍٝ اؽّذ عّبػ/ ثٍّه إٌؼٕبػٝ فشْ ثغٛاس- اٌغّٙٛس٠ٗ- اٌؼِّٛٝ ؽشة ىٍؼذ 5ػ:  ثغٙخ ، ِؾشٚثبد رمذ٠ُ وبف١زش٠ب  

 ِىزت ٓػ 55053 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ػٍٝ ؽبِذ عبثش ِؾّذ -  234

دس٠ٚؼ ِؼٛك ِف١ذٖ/ٍِه اثٛؽب١٘ٓ- ثشط ليت ػضّبْ ِٓ اثٛاٌؼال ؽبسع:  ثغٙخ ، ػبِخ ِمبٚالد  

 ِؼشك ػٓ 56545 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِٛعٝ ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّذ -  235

ف١بَ ػجذاٌٛ٘بة ؽغٓ ىبسق/ٍِه ػجذسثٗ ِغغذ اِبَ اٌؾْٛ ١ِذاْ:  ثغٙخ ، ع١بساد رغبسح  

 ِؼشك ػٓ 56545 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِٛعٝ ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّذ -  236

 ٚٔؾبىٗ ِٛعٝ ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّٛد/ ثٍّه ثٛسعؼ١ذ5ػ5ِٓ- اٌٛسالٗ- ِؾّٛد ػٍٝ 5ػ2 سلُ ػمبس:  ثغٙخ ، ع١بساد رغبسح

56545 ثشلُ ِٚم١ذ 2514/12/24 افززبؽٗ ٚربس٠خ بسادػم ٚربع١ش ٚثٕبء ٚث١غ ؽشاء  

 رغبسٖ ػٓ 55052 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 22555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  إٌبدٜ اٌغؼ١ذ ػجذاهلل اؽّذ -  237

صغٍٛي ػٍٝ ِؾّٛد عٛعٓ/ ثٍّه اثٛؽب١٘ٓ- إٌبدٜ ػجذاهلل 5ػ2:  ثغٙخ ، إٌّض١ٌٗ االدٚاد  

 رغبسٖ ػٓ 55502 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجؾ١شٜ بًِو ِؾّذ ػقبَ -  238

 ٚؽ١ّبء د١ٔب/ ثٍّه اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ 5ػ5ِٓ- ؽغ١ٓ اؽّذ 5ػ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ

اٌّؾّذٜ ػجذاٌشؽّٓ  

 رغبسٖ ػٓ 56555 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ طسأ ، فشد ربعش ،  اٌخٌٛٝ ِؾّذ ِّذٚػ اؽّذ -  239

٠ٛعف ػجذاٌؼض٠ض ػبىف/ ثٍّه دِشٚ:  ثغٙخ ، ع١بساد غ١بس ليغ  

 رغبسح ػٓ 55235 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجش٠مٝ صوٝ ٠ٛعف ؽغبَ -  240

ثشوبد اؽّذ اٌغؼ١ذ ٌغؼ١ذا/ٍِه ثبثً ؽجشا:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١خ ادٚاد  

 االلّؾٗ رغبسٖ ػٓ 55242 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 3555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌفشاػ عؼذ ِؾّذ ِؾّذ -  241

ِؾّذ اٌذ٠ٓ ِؾٝ عٙبَ/ ثٍّه االػقش ٔؼّبْ 5ػ5ِٓ- اٌؾٛعٗ اثشا١ُ٘ 5ػ:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ػٓ 56516 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 35555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  سِنبْ ِؾّذ فإاد عؾش -  242

االٌفٝ اثشا١ُ٘ اٌضغجٝ ِؾّذ ِؾّذ/ٍِه اٌغّغبس ؽبسع:  ثغٙخ ،( أٛاػٙب ثىبفخ االد٠ٚخ ػذا) ىج١خ ادٚاد رغبسح  

 ِىزت ػٓ 56542 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽشع اٌغ١ذ وبًِ ٠غشٜ -  243

 خ١ًٍ ِقيفٝ/ ثٍّه اثٛاٌفنً 5ػ5ِٓ- اٌؾّبع 5ػ16:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ ٠ذادرٛس

اثٛعجً خ١ًٍ  

 ِؾغً ػٓ 55255 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؼجبعٝ ِؾّذ اٌضوٝ اثشا١ُ٘ -  244

اثٛخيٝ اؽّذ ػجذاٌؾ١ّذ ؽّذا/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ:  ثغٙخ ، ريش٠ض  

 ػٓ 55255 ثشلُ 25105356 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌٍجٛدٜ اؽّذ ع١ذ ِؾّذ ا٠ّٓ -  245

اٌٍجٛدٜ اؽّذ ع١ذ ِؾّذ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ:  ثغٙخ ، ع١بساد غ١بس ليغ ٚرقذ٠ش اعز١شاد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِىزت ػٓ 55250 ثشلُ 25105356 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ طسأ ، فشد ربعش ،  ؽ٠ٛؼ ِؾّذ اثشا١ُ٘ عؼذ -  246

اٌؾش٠شٜ ؽغٓ فب٠ض ِؾّٛد/ ثٍّه اٌذٚاخ١ٍٗ:  ثغٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 55201 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛؽغ١ٓ ػٛك اثشا١ُ٘ ِؾّذ -  247

اثٛؽغ١ٓ ػٛك اثشا١ُ٘ ٚسصٗ/ ثٍّه فشد:  ثغٙخ  

 فبٌٗ ػٓ 55202 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  دس٠ٚؼ ٘بؽُ ػجذاٌٙبدٜ ِؾّذ -  248

اثٛاٌّغذ ِقيفٝ اٌّشعٝ اٌغ١ذ ِؾّذ/ٍِه اٌشعجٝ- ٚاال٠ّبْ اٌؼٍُ ؽبسع:  ثغٙخ ، ع١ُ  

 رغبسٖ ػٓ 56565 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ اٌجغي٠ٛغٝ ػٍٝ ىٗ ِؾّذ -  249

ػٍٝ اٌجغي٠ٛغٝ ػٍٝ/ ثٍّه اٌؾذ٠ضٗ االٔؾب:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽذا٠ذ  

 ػٓ 56115 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 3555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌمبدس فبثش ِؾّذ ػجذإٌبفش -  250

ػزّبْ جذاٌؼبىٝػ ؽٛلٝ أٛاس/ ثٍّه اٌغغبػ١ٗ:  ثغٙخ ، سخبَ ٚسؽٗ  

 رٛسد٠بد ػٓ 56120 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغٕذٜ ؽبفٌ اؽّذ ٠بعش -  251

 وّج١ٛرش ِٚغزٍضِبد ٚاعٙضٖ ِىزجٝ ٚاصبس ِىزج١ٗ ٚادٚاد ٚٚسق وٙشثبئ١ٗ ٚوبثالد عب٘ضٖ ِٚالثظ وٙشثبئ١ٗ ٚاعٙضٖ ادٚاد

 ٚادٚاد ٚاصبس د٠ىٛس ٚاوغغٛاساد ٚؽذا٠ذ ٔظبفٗ ٚادٚاد ِٚغزٍضِبد اٌٛسػ ٚاالد ادٚادٚ ٚػذد ىج١ٗ ٚاعٙضٖ ِٚغزٍضِبد

 ٚأزاس االىفبء ِٚغزٍضِبد فٛد ٚعّبػبد ٚفبوٙٗ ٚخنشٚاد ػقبئش غزائ١ٗ ِٚؼٍجبد ٚخشدٚاد ٚثٕبء رغبسٖ ٌٚٛاصَ فؾ١ٗ

 اؽّذ ٚعبَ/ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ- ع١ٍّبْ اٌغ١ذ 5ػ5 : ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ٚاٌّالثظ أٛاػٙب ثىبفٗ ٚاالد٠ٚٗ االٔزشٔذ ػذا)  اٌؾش٠ك

 ؽغ١ٓ

 ، ف١ذ١ٌٗ ػٓ 56152 ثشلُ 25105331 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌفبس ؽغٓ اؽّذ/ د ف١ذ١ٌٗ -  252

اٌفبس ٠ؾ١ٝ ِؾّذ ؽغٓ ِؾّذ ٚ اؽّذ/ ثٍّه ثٕبد اٌغجغ- ؽشة ىٍؼذ ػ 13:  ثغٙخ  

 ػٓ 55056 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خنش ٌؼبىٝػجذا اٌغ١ذ سث١غ ِؾّذ -  253

ىّض ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد ػٍٝ/ ثٍّه ثؾج١ؼ:  ثغٙخ ، ِٕض١ٌٗ ادٚاد ِؼشك  

 ِالثظ رغبسٖ ػٓ 55012 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػمذٖ اؽّذ اؽّذ خبٌذ -  254

ػمذٖ اؽّذ اؽّذ ع١ّش/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ا ػذا)  عب٘ضٖ  

 ِىزت ػٓ 55025 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجبدٜ ِؾّذ اهلل ػي١ذ عٍّٗ -  255

عجغ ِؾّذ اٌغجبػٝ ١ٌٚذ/ ثٍّه ِؾّذ ع١ذٜ 5ػ:  ثغٙخ ، داخ١ٍٗ سؽالد  

 ِقٕغ ػٓ 55055 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽبدٜ اعّبػ١ً فإاد ٗٔبد٠ -  256

 اؽّذ ِؾّذ ِشٖٚ/ ثٍّه إٌجشاٜٚ ِغغذ اِبَ- ٚاٌغالَ إٌقش 5ػ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ

 اٌغٕذٜ

 ػٓ 55023 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 35555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خنش ػٍٝ ػجذاٌٍي١ف ػٍٝ ا٠ّبْ -  257

٠ٛعف ِؾّٛد ِؾّذ ػبدي/ ثٍّه ث١ٕٓ اٌضب٠ٛٔٗ اٌّؾٍٗ ِذسعٗ 5ػ25:  ثغٙخ ، داخ١ٍٗ سؽالد ِىزت  

 ٔغبسٖ ٚسؽٗ ػٓ 55002 ثشلُ 25105310 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لّٛػ اٌغؼ١ذ اؽّذ ٘بُٔ -  258

اٌؼؾشٜ عجش ؽٛلٝ ؽٛلٝ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ- االعفٍذ:  ثغٙخ ، ث١ٍبِٛ  

 ريش٠ض ِؾغً ػٓ 56524 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثٕذق ؽبفٌ ِؾّذ سمب -  259

ثٕذق ِؾّذ سمب ا٠ّبْ/ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس- اٌغبثش٠ٗ:  ثغٙخ ،  

 ليغ رغبسٖ ػٓ 56152 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لؼ ١ٌّبٔٝا ػٍٝ ػبدي -  260

ؽغٓ ؽغ١ٓ عبد/ ثٍّه اٌم١قش٠ٗ:  ثغٙخ ، ٔغ١ظ غ١بس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رغبس ػٓ 55241 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 35555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛاؽّذ ػجذاٌغٕٝ ىٗ ِؾّذ -  261

اٌٙالٌٝ ػي١ٗ ِؾّذ ػبىف/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ- ثٛسعؼ١ذ 5ػ44:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ذاػ)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 سؽالد ِىزت ػٓ 55226 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذٜٚ ِؾّذ ِؾّذ ٕ٘بء -  262

ؽؼجبْ ػجذاٌؼبىٝ اؽّذ اعّبػ١ً/ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ- عبد اٌؾ١ٙذ 5ػ32:  ثغٙخ ، داخ١ٍٗ  

 ػٓ 56552 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌج١ِٛٝ اٌذ٠ٓ فالػ ِؾّذ فالػ -  263

غ١ُٕ ِؾّٛد ِؾّذ خبٌذ/ ثٍّه اٌجشط ِؾٍٗ- دِشٚ ىش٠ك:  ثغٙخ ، ٚاٌجٍٍٛس اٌضعبط رغبسٖ  

 رغبسٖ ػٓ 56515 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجشثشٜ فبٌؼ اثشا١ُ٘ فبىّٗ -  264

اٌزشاط اؽّذ فبثش/ ثٍّه ؽج١ت ١ِذ:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ ادٚاد  

 ِمبٚالد ػٓ 56526 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽّٗ اٌغ١ذ اثٛاٌّغذ ِؾّذ -  265

ػي١ٗ اٌغ١ذ ٚأزقبس ؽّٗ ِؾّذ اٌغ١ذ اٌؼشالٝ/ ثٍّه ٌجىشٜا ِٕؾ١ٗ- ِؾؼً ِقيفٝ 5ػ0:  ثغٙخ ، ػبِٗ  

 رغبسٖ ػٓ 56522 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌخٌٛٝ ِؾّذ ِغؼذ اٌغ١ذ -  266

اثٛؽغ١ٓ ؽغ١ٓ ِؾّذ/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ:  ثغٙخ ، ع١بساد غ١بس ليغ  

 رغبسٖ ػٓ 56520 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد شربع ،  ػج١ذ ِؾّذ ػٍٝ اٌغؼ١ذ ثالي -  267

عبٌُ سمٛاْ ػجذاٌؾ١ٍُ/ ثٍّه إٌبفش٠ٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 ػٓ 55252 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فف١بْ ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ ػٍٝ ع١ّش -  268

عف١بْ ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ ػٍٝ/ ثٍّه اثٛؽ١ٕفٗ 5ػ5ِٓ- ؽؼ١ت 5ػ14:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ غزائ١ٗ ِٛاد رغبسٖ  

 55225 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌّغشثٝ اٌغ١ذ ػجذاهلل ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  269

ثٍؼ ِؾّذ ػٍٝ ؽٍّٝ/ ثٍّه اٌٍجٓ عٛق- عب٠ٚؼ 5ػ25:  ثغٙخ ،(  ىش٠ٗاٌؼغ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ رغبسٖ ػٓ  

 ِيؼُ ػٓ 55222 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 2555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽبِذ ِقيفٝ عؼذ ػقّذ -  270

ِؾّذ اؽّذ ا٠ٙبة/ ثٍّه االًِ ثشط- إٌٛس ٚاثٛس 5ػ:  ثغٙخ ، اٌّبوٛالد ٌزمذ٠ُ  

 رغبسٖ ػٓ 55261 ثشلُ 25105356 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِقيفٝ شفبث ِقيفٝ ِؾّذ -  271

ػجذاهلل ِقيفٝ فبثش ِقيفٝ/ ثٍّه صفزٝ عىٗ 5ػ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد ؽذا٠ذ  

 ػٓ 55206 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌضغجٝ ثذٜٚ اٌغؼ١ذ ثذٜٚ ؽؼجبْ -  272

اٌجبٔٛثٝ ِٛعٝ ِؾّذ/ ثٍّه ػغبط ١ِذ:  ثغٙخ ، ا١ٌِٛزبي ٗٚسؽ  

 ٚسؽٗ ػٓ 56545 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خيبة ِؾّذ ىٗ ػّش ِؾّذ -  273

ربِش ؽبِذ ِؾّٛد ِؾّذ/ ثٍّه ثؾج١ؼ:  ثغٙخ ، ٚؽجبن ثبة ِٛث١ٍ١بد ٔغبسٖ  

 ِضسػٗ ػٓ 32320 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 355555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد بعشر ،  اٌي١ت ؽبفٌ ِؾشٚط ِؾّذ -  274

اٌج١ٗ اٌي١ت ؽبفٌ ِؾشٚط/ ثٍّه ثي١ٕٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ  

 ِضسػٗ ػٓ 32320 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 355555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌي١ت ؽبفٌ ِؾشٚط ِؾّذ -  275

 ربس٠خ-"  ؽجٛة ِذؽٗ"  العزغالٌٗ -اٌج١ٗ اٌي١ت ؽبفٌ ِؾشٚط/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- ي١ٕٗث رجغ اٌؼشة ػضثٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 32320 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-1-1 افززبؽٗ  

 ػٓ 56144 ثشلُ 25105331 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌذغجؾٝ ػجذاٌغالَ سمب ػجذاٌغالَ -  276

اثٛعؼذ اٌؾؾزبٜٚ ثغ١ٛٔٝ اثٛخ١ًٍ/ ثٍّه ثذسؽالٖٚ ١ِذ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ رغبسٖ  

 رغبسٖ ػٓ 55055 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  سث١غ اثشا١ُ٘ ػي١ٗ اٌغ١ذ -  277

ػجذاٌؼض٠ض اٌذ٠ٓ فالػ ِؾّذ/ ثٍّه اٌجشط ِؾٍٗ-إٌغبس ِزٌٛٝ 5ػ43:  ثغٙخ ، اؽز٠ٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ليغ رغبسٖ ػٓ 55053 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عالِٗ ا١ِٓ عّبي ػالء -  278

ِؾّذ ِشٚاْ اثٛاٌؼض/ ثٍّه دخ١ّظ:  ثغٙخ ، ع١بساد غ١بس  

 رغبسٖ ػٓ 55055 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػي١ٗ اٌغ١ذ ػي١ٗ اؽشف -  279

اثشا١ُ٘ ا١ٔظ ػجذإٌبفش/ ثٍّه ػيبف:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ ادٚاد  

 55025 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٔؼّبْ ػجذاٌّؼيٝ اؽّذ ع١ذ ػجذاٌغالَ -  280

ٔؼّبْ ػجذاٌّؼيٝ اؽّذ ع١ذ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ:  ثغٙخ ، ع١بساد غ١بس ليغ ٚرقذ٠ش اعز١شاد ِىزت ػٓ  

 ػٓ 55022 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾبفؼٝ اثشا١ُ٘ ؽغ١ٓ ِؾّذ ٠ؾ١ٝ -  281

اٌؾبفؼٝ اثشا١ُ٘ ؽغ١ٓ ِؾّذ/ ثٍّه ٘بؽُ ا١ٌٍش ١ِذ:  ثغٙخ ، خشدٚاد ٚ ِىزجٗ  

 ػٓ 55045 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ أطس ، فشد ربعش ،  ػجذاٌٍي١ف اثشا١ُ٘ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ -  282

اٌجغي٠ٛغٝ اثشا١ُ٘ ٚع١ٗ/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش:  ثغٙخ ، فؾ١ٗ ادٚاد  

 ا١ٌٙبرُ:  ثغٙخ ، وبف١زش٠ب ػٓ 55056 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾ١خ وبف١زش٠ب -  283

اٌؾ١خ ِؾّذ ِزٌٛٝ اثشا١ُ٘ سمب/ ثٍّه  

 ؽذادٖ ٚسؽٗ ػٓ 55005 ثشلُ 25105310 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خ١ًٍ ِؾّذ ٠غشٜ خ١ًٍ -  284

اٌغؼٕٝ ٠ؾ١ٝ ص٘شاْ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ:  ثغٙخ ، صم١ً ٔمً عٛعذ  

 صالصغٗ ػٓ 55065 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجذٜٚ ػجذاٌغٕٝ رٛوً ػالء -  285

اٌجذٜٚ ػجذاٌغٕٝ رٛوً ػالء/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ:  ثغٙخ ، خنبس  

 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛوض١ش اؽّذ ع١ذ ػجبط ػجذاٌغٛاد ِؾّٛد -  286

ٕ٘ذٜ خ١ًٍ خ١ًٍ ص٠ٕت/ ثٍّه اٌؼجب٠ذٖ وفش:  ثغٙخ ، ِٚؾ٠ٛبد ِىشٚٔٗ ِيؼُ ػٓ 55506  

 ػٓ 55066 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِٛعٝ ف١بك اثشا١ُ٘ فزؾٝ ٔغالء -  287

اٌشاٜٚ ؽفٕٝ اٌغ١ذ ػبدي/ ثٍّه عبد اٌؾ١ٙذ 5ػ5ِٓ- ِؾّذ ػجذاٌؾبف5ٌػ1:  ثغٙخ ، سؽالد ِىزت  

 رغبسٖ ػٓ 55245 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 21555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغٛ٘شٜ اثٛا١ٌض٠ذ ٚع١ٗ خبٌذ -  288

اٌفخشأٝ ا١ِٓ ػجذٖ ِؾّذ/ ثٍّه اثٛؽب١٘ٓ 5ػ22:  ثغٙخ ، اٌؾ٠ٍٛبد  

 ػٓ 55254 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؼضة فبٌؼ ِؾّذ فبٌؼ ػجذإٌّؼُ -  289

ِؾّذ ع١ٍّبْ ِؾّذ/ ثٍّه لش٠يٕٗ وفش:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثظثبٌّال ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ رغبسٖ  

 ٌزغبسح ِىزت ػٓ 55253 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌخ١به ِؾّذ فإاد اؽّذ -  290

ا١ٌّبٔٝ ػٍٝ ِؾّذ/ٍِه دِشٚ:  ثغٙخ ، ٚاالوغغٛاساد اٌزغ١ًّ ِغزؾنشاد  

 ِؼشك ػٓ 55002 ثشلُ 25105310 فٝ ل١ذ ، 35555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  غبصٜ ُاثشا١٘ اٌغ١ذ عٙبد -  291

ػجذسثٗ ػجذاٌّؼجٛد ِغؼذ/ ثٍّه دِشٚ وفش:  ثغٙخ ، اٌزى١١ف اعٙضٖ ٌزغبسٖ  

 ػٓ 55215 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػالَ ؽغٓ ٔٛساٌذ٠ٓ ؽٛلٝ فالػ -  292

اٌؼؾشٜ ؽغٓ ؽغٓ ؽ١ش٠ٓ/ٍِه االًِ ؽشوٗ خٍف االٚي فإاد ؽبسع:  ثغٙخ ، داخ١ٍٗ سؽالد ِىزت  

 وٛاف١ش ػٓ 55213 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فبٌؼ اؽّذ ػجذاهلل ِٙب -  293

ثبٔٛة ؽٍّٝ ِٛس٠ظ عبِؼ/ ثٍّه صفزٝ عىٗ رمبىغ- إٌٛس ٚاثٛس 5ػ2:  ثغٙخ ، ؽش٠ّٝ  

 ِىزت ػٓ 55205 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 355555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل عبة ِؾّذ ٘بٔٝ ِؾّذ -  294

اهلل عبة ِؾّذ ٘بٔٝ/ ثٍّه اثٛسامٝ- اثٛاٌغ١و ؽغٓ 5ػ24:  ثغٙخ ، ِٚمبٚالد ٕ٘ذعٝ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رغ١ٙض ػٓ 55024 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 2555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغبط اثشا١ُ٘ فشط ٘بٔٝ -  295

ؽغبط اٌغ١ذ اثشا١ُ٘ فشط/ ثٍّه اٌغغبػ١ٗ:  ثغٙخ ، اٌّبوٛالد ٚرؾن١ش  

 رغبسٖ ػٓ 56555 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  إٌّض١ٌٗ االدٚاد ٌزغبسٖ ػ١بٔٗ -  296

اٌذ٠ٓ شفؽ ػٍٝ اؽّذ ػٍٝ/ ثٍّه عٕذع١ظ:  ثغٙخ ، إٌّض١ٌٗ االدٚاد  

 ِؾغً ػٓ 52323 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌمقجٝ اٌذعٛلٝ ػٍٝ ػٍٝ -  297

اٌمقجٝ اٌذعٛلٝ ػٍٝ ا١ِش/ ثٍّه اٌٛعيٝ اٌغىٗ- إٌجٜٛ االِبَ 5ػ5:  ثغٙخ ، عشا٠ش اىمُ ٚرغ١ٍف رمف١ً  

 ػٓ 56125 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌٍي١ف ؽبِذ عؼذ ِؾّذ اؽّذ -  298

اٌؾب٠ت اؽغبْ عّبػ/ ثٍّه ِؾت دٚساْ 5ػ5ِٓ- اٌغ٠ٛظ لٕبٖ 5ػ55:  ثغٙخ ، ع١بساد ِؼشك  

 ػٓ 56135 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾ١ٜٛ ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ/ د ف١ذ١ٌٗ -  299

ٍِٛؽٗ ثذٜٚ اٌغؼ١ذ ؽغٓ فبىّٗ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ:  ثغٙخ ، ػبِٗ ف١ذ١ٌٗ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 55263 ثشلُ 25105356 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٔٛفً عؼذ ِؾّذ ١ٌٚذ -  300

ٚاٌٝ اؽّذ فزؾ١ٗ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ:  ثغٙخ ، ٚرؾي١جبد  

 ِالثظ رغبسح ػٓ 55260 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خ١ًٍ ِؾّذ اٌغ١ذ اؽّذ -  301

اٌذ٠ت اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘/ٍِه إٌبفش٠ٗ:  ثغٙخ ،( اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا) عب٘ضح  

 ِقٕغ ػٓ 55226 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌخ١ٍفٗ اٌغؼ١ذ ِؾّذ ٘ؾبَ -  302

اٌخ١ٍفٗ ٠ٛعف اٌغؼ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه ؽج١ت ١ِذ:  ٙخثغ ، ٔغ١ظ  

 ػٓ 55014 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌنٜٛ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ ػجذاٌؼظ١ُ -  303

ِؾّذ ػجذاٌمبدس ِؾّذ أقبف/ ثٍّه اثٛسامٝ- اٌذ٠ٓ ػّبد 5ػ1:  ثغٙخ ، اعزه ِقٕغ  

 55034 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغًّ ػٍٝ اٌّغبٚسٜ اٌذ٠ٓ ػالء ِؾّذ -  304

ػجذاٌمبدس ػجذاٌغالَ ِؾّذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ:  ثغٙخ ،(  أٛاػٙب ثىبفٗ االد٠ٚٗ ػذا)  ىج١ٗ ِغزٍضِبد رغبسٖ ػٓ  

 ريش٠ض ِؾغً ػٓ 55046 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ ؽؼجبْ اٌغ١ذ وشَ -  305

اٌغ١ذ ؽؼجبْ اٌغ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌذائشٜ اٌيش٠ك ِغ اٌؼًّ ِىزت 5ػ:  ثغٙخ ، ٚٔغ١ظ  

 ِىزت ػٓ 55056 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌض٠بدٜ ع١ٍّبْ ِؾّٛد اعبِٗ -  306

د٠غُ ِؾّذ ٔغبػ/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ:  ثغٙخ ، اٌغ١بساد ٚربع١ش داخ١ٍٗ سؽالد  

 ٔغبسح ٚسؽٗ ػٓ 56562 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػشٚي ٚ٘جٗ خبٌذ ِؾّذ -  307

اٌؾؾزبٜٚ ٚ٘جٗ خبٌذ/ٍِه خنش ثؼضثٗ اٌؼجذ ِؾّذ ؽبسع:  ثغٙخ ، ١ِىب١ٔى١خ ِٛث١ٍ١ب  

 ِؾغً ػٓ 52323 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌمقجٝ اٌذعٛلٝ ػٍٝ ػٍٝ -  308

- اٌمقجٝ اٌذعٛلٝ ػٍٝ ا١ِش/ ثٍّه اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ- اٌٛعيٝ اٌغىٗ- إٌجٜٛ االِبَ 5ػ5:  ثغٙخ ، عشا٠ش اىمُ ٚرغ١ٍف رمف١ً

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 52323 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-12-5 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ٚاٌّقجٛغٗ اٌغبدٖ االلّؾٗ ٌزغبسٖ ِؼشك"  العزغالٌٗ  

 لبػٗ ػٓ 56153 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽجبٔٗ اؽّذ عالي ِؾّذ اؽّذ -  309

اٌّغذٜ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌشؽّٓ ا٠ّٓ/ ثٍّه ا١ٌٙبرُ:  ثغٙخ ، ٚوبف١زش٠ب افشاػ  

 ػٓ 55505 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، بٌِٗ سأط ، فشد ربعش ،  عالِٗ ِؾّذ ِغؼٛد مب٘ش ِؾّذ -  310

اٌنؼ١ف اثشا١ُ٘ اٌؾبط/ ثٍّه رٛف١ك اٌخذ٠ٜٛ 5ػ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ رغبسٖ  

 ، ٠ضريش ِؾغً ػٓ 56555 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  وشاد ِؾّذ رب٠ت اؽّذ -  311

ع١ٕٕٗ ِقيفٝ عبسٖ/ ثٍّه إٌب٠ٚٗ:  ثغٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٓ 56512 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذٜٚ اٌغ١ذ اثٛا١ٌض٠ذ سعت ٔغ١ُ -  312

ثذٜٚ اٌغ١ذ اثٛا١ٌض٠ذ سعت/ ثٍّه ٘بؽُ د٠شة:  ثغٙخ ، ريش٠ض ِؾغً  

 ِضسػٗ ػٓ 55233 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِٗبٌ سأط ، فشد ربعش ،  ٠ٛعف ِؾّذ ِؾّذ سمب -  313

ػالَ ٠ٛعف ِؾّذ ِؾّذ/ ثٍّه وفشدِشٚ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ  

 ػٓ 55230 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عجش ػجذاٌؼض٠ض ػي١ٗ سمب ِؾّٛد -  314

ؽش٠ف اؽّذ فجؾٝ ِؾّذ/ ثٍّه اٌمج١ٍٗ اٌؼزٖٛ:  ثغٙخ ، ثالعز١ه وغبسٖ  

 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛوض١ش اؽّذ ع١ذ ػجبط ػجذاٌغٛاد ِؾّٛد -  315

ص٠ذاْ اثشا١ُ٘ عبِٝ اؽّذ/ ثٍّه اٌؼجب٠ذٖ وفش:  ثغٙخ ، ٚىؼ١ّٗ فٛي ِيؼُ ػٓ 55506  

 ِالثظ رغبسٖ ػٓ 56525 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  إٌٛثٝ ػٍٝ اؽّذ ِؾّذ -  316

عؼ١ذ ػجذاٌّمقٛد اٌغ١ذ/ ثٍّه ؽجشاثبثً:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  عب٘ضٖ  

 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛوض١ش اؽّذ ع١ذ ػجبط ػجذاٌغٛاد ِؾّٛد -  317

 ِىشٚٔٗ ِيؼُ"  العزغالٌٗ- ٕ٘ذٜ خ١ًٍ خ١ًٍ ص٠ٕت/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌؼجب٠ذٖ وفش:  ثغٙخ ، ٚىؼ١ّٗ فٛي ِيؼُ ػٓ 55506

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 55506 ربثغ دائُ ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-5-25 افززبؽٗ ربس٠خ"  ِٚؾ٠ٛبد  

 ػٓ 55240 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ ِؾّٛد ِؾّذ فجشٜ -  318

ػ١ذ ِؾّذ ؽغ١ٓ اؽّذ/ ثٍّه اٌٛعيٝ اٌغىٗ- اٌّشغٕٝ ؽغٓ 5ػ4:  ثغٙخ ، رغبس٠ٗ ٚرٛو١الد ِمبٚالد  

 رغبسٖ ػٓ 55011 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌقؾ١ٗ ٌالدٚاد اٌغجبؽٝ -  319

ؽّذا اٌغجبؽٝ ػجذاٌّؼجٛد ِؾّذ/ ثٍّه اٌؼض٠ض٠ٗ:  ثغٙخ ، فؾ١ٗ ادٚاد  

 رغبسٖ ػٓ 56531 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌجشػٝ ِؾّذ ؽّذٜ اؽّذ -  320

اثٛع١ٍُ اؽّذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 56522 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌذ٠ٓ ؽّظ اٌؼشالٝ اٌذ٠ٓ ؽّظ اعّبػ١ً -  321

اٌذ٠ٓ ؽّظ اٌؼشالٝ اٌذ٠ٓ ؽّظ ١ٌٚذ/ ثٍّه اثٛف١ش:  ثغٙخ ، اؽز٠ٗ رق١ٕغ ٚسؽٗ ػٓ  

 56502 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغب٘ضٖ ٌٍّالثظ اٌؼشالٝ ِؾّذ ِقٕغ -  322

ثالي ػجذاٌؼبي ِؾّذ اٌؼشالٝ/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ بِ ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ ِقٕغ ػٓ  

 ِقٕغ ػٓ 56505 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٔقبس رٛف١ك ِؾّذ اؽّذ -  323

عبثش اٌّغبٚسٜ ذ٠شث/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 ثمبٌٗ ػٓ 56112 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خنش ِؾّٛد اٌغ١ذ ِؾّٛد -  324

اٌّزٌٛٝ ِؾّذ ثّٙٓ ١ِّٝ/ ثٍّه عٕجبسٖ:  ثغٙخ ، ٚػيبسٖ  

 ِقٕغ ػٓ 56142 ثشلُ 25105331 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغبصٜ اؽّذ ػّبسٖ سصق -  325

سصق ػجذاهلل سصق وبسَ/ ثٍّه اٌغبثش٠ٗ:  ثغٙخ ، ٚٔجبر١ٗ ىج١ؼ١ٗ ص٠ٛد رؼجئٗ  

 ِالثظ ِقٕغ ػٓ 55264 ثشلُ 25105356 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ص٠بدٖ اٌغ١ذ اٌغ١ذ اٌغ١ذ -  326

ػجذاٌغ١ّغ اٌغؼ١ذ سِنبْ/ هثٍّ اٌقبسَ وفش:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ِبػذا)  عب٘ضٖ  

 ػٓ 55265 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽؾبرٗ اثشا١ُ٘ ػجذاٌٍي١ف ثغّٗ -  327

ؽغ١ٓ ػٍٝ عّبي/ ثٍّه اثٛػٍٝ ِؾٍٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  ؽش٠ّٝ عب٘ضٖ ِالثظ ِقٕغ  

 ِىزت ػٓ 55220 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  طؽغب ِؾفًٛ اٌغؼ١ذ اؽّذ -  328

ؽغبط اٌغ١ذ ِؾفًٛ اٌغؼ١ذ/ ثٍّه ا١ٌٙبرُ:  ثغٙخ ، ِمبٚالد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِقٕغ ػٓ 55256 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؼؾشٜ فش٠ذ اؽّذ فش٠ذ ِؾّذ -  329

ثذس ِقيفٝ ؽغٓ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 ِقٕغ ػٓ 55033 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاهلل ػٍٝ اؽّذ ِؾّٛد -  330

ي١ٗػ اٌؾغ١ٕٓ ِؾّٛد ِؾّذ/ ثٍّه ػجذإٌبفش عّبي 5ػ5ِٓ- ػجذاٌغالَ ِؾّذ 5ػ:  ثغٙخ ، اٌجبْ  

 ِقٕغ ػٓ 55033 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاهلل ػٍٝ اؽّذ ِؾّٛد -  331

-"  رقذ٠ش ِىزت"  العزغالٌٗ- ػضّبْ خ١ًٍ خ١ًٍ ِؾّذ/ ثٍّه ػمً ثؼضثٗ اٌٙبدٜ 5ػ53 سلُ ػمبس- إٌّقٛسٖ:  ثغٙخ ، اٌجبْ

إٌّقٛسٖ 145505 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2512-6-25 افززبؽٗ ربس٠خ  

 ػٓ 55042 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛىبٌت ػجذاٌغالَ ؽبِذ ىب٘ش -  332

اثٛىبٌت ػجذاٌغالَ ؽبِذ/ ثٍّه اثٛف١ش ثٕب:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ِضسػٗ  

 رٛس٠ذاد ػٓ 55054 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 21555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽخجٗ ػجبط ػالَ ِقيفٝ -  333

 ػجذاٌؼبي سِنبْ ٔج١ٍٗ/ ثٍّه اٌجىشٜ ِٕؾ١ٗ- ٠بعش ثٓ ػّبس 5ِٓ- ا١ٌٍضٝ سافذ 5ػ20:  ثغٙخ ، رغبس٠ٗ ٚرٛو١الد غزائ١ٗ ِٛاد

 ػجذاهلل

 ِىزت ػٓ 55043 ثشلُ 25105313 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٚ٘جٗ فزٛػ اٌؼض٠ض ػجذ ِؾّذ -  334

إٌغبس ٚ٘جٗ فزٛػ ػجذاٌؼض٠ض/ ثٍّه اٌٍّك اثؾٛاٜ:  ثغٙخ ، مبٚالدِ  

 ِقٕغ ػٓ 6245 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾؾبد ِؾّذ فبسٚق ِؾّذ -  335

ػٛك ٔذا ٔغ١ُ ٔج١ٍٗ /ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ-اٌؾ١خ اؽّذ 5ػ26:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  داخ١ٍٗ ِٚالثظ عب٘ضٖ ِالثظ  

 ِقٕغ ػٓ 6245 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾؾبد ِؾّذ فبسٚق ِؾّذ -  336

 اٌغؼ١ذ ِقيفٝ/ ثٍّه اٌؼِّٛٝ اٌغّٙٛس٠ٗ 5ػ- اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  داخ١ٍٗ ِٚالثظ عب٘ضٖ ِالثظ

 ٚاٌّم١ذ 1005-3-35 افززبؽٗ ربس٠خ"  ٚاٌزقذ٠ش ٚاالعز١شاد ٚإٌغ١ظ اٌغب٘ضٖ ثظ اٌّال ِغزٍضِبد رغبسٖ"  الٌٗالعزغ- اٌؼجذ اٌغ١ذ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 6245 ثشلُ  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 56565 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اث١ٌٍٛٗ ػٍٝ ػجذاهلل ػٍٝ -  337

اث١ٌٍٛٗ ػٍٝ ػجذاهلل ػجذاٌؾ١ّذ/ٍِه اٌجىشٜ ِٕؾ١خ اٌغجبٌٝ ف١ال ِبَا اٌفمٝ عالي ؽبسع:   

 ِؾً ػٓ 56556 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِقيفٝ عبٌُ ِقيفٝ ٕ٘ذ -  338

عالِٗ ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ/ٍِه اٌؾ١ٓ:  ثغٙخ ، لقت ػق١ش  

 ِىزت ػٓ 56550 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ أطس ، فشد ربعش ،  اٌغؼذٔٝ ػٍٝ ِؾّذ اؽّذ -  339

اٌغؼذٔٝ ػٍٝ ِؾّذ ػٍٝ/ٍِه اثٛسامٝ ؽبسع ِٓ اٌغالء ؽبسع:  ثغٙخ ، ػمبسٜ ٚرغ٠ٛك ػمبساد رغبسح  

 ػٓ 56552 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٔٛفً ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ ػجذاٌؾ١ّذ -  340

٠ٛعف ػجبط فنً ؽّضٖ/ ثٍّه دخ١ّظ وفش:  ثغٙخ ، اٌغ١بساد رغبسٖ ِؼشك  

 ؽذا٠ذ رغبسٖ ػٓ 55225 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ اؽّذ اٌغؼ١ذ ٔٙب -  341

اٌذ٠ٓ ؽّظ ِؾّذ فجشٜ ِؾّذ/ ثٍّه ػغبط ١ِذ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 دػب٠ٗ ِىزت ػٓ 55246 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ ثذ٠ش عّبي فٙذ -  342

 ثغٙخ ،(  اٌالصِٗ اٌزشاخ١ـ ػٍٝ اٌؾقٛي ٚثؼذ)  ٚاٌّقبؽف اٌذ١ٕ٠ٗ ٚاٌىزت ٚاالٔزشٔذ ٚاٌّغالد اٌقؾف افذاس ػذا)  ٚاػالْ

اٌؼؾشٜ ِؾّذ عؼ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه ِؾت 5ِٓ- اٌؾ١ؾ١ٕٝ ػٍٝ 5ػ12:   

 ػٓ 56525 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٘الٌٝ ػجذاٌغالَ ػجذاٌغالَ ّذِؾ -  343

دساص اثشا١ُ٘ ػٍٝ/ ثٍّه اٌغغبػ١ٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  ِٚفشٚؽبد عب٘ضٖ ِالثظ رغبسٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 40525 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾذاد ػجذاٌٍي١ف اٌغ١ذ اٌؾغ١ٕٝ ساِٝ -  344

اٌؾذاد ػجذاٌٍي١ف اٌغ١ذ ؽغ١ٕٗ/ ثٍّه عٛدٖ ػجذاٌؾٝ 5ػ30:  ثغٙخ ، ِفشٚؽبد ِقٕغ ػٓ  

 40525 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾذاد ػجذاٌٍي١ف اٌغ١ذ اٌؾغ١ٕٝ ساِٝ -  345

-"  عب٘ضٖ ِالثظ"  العزغالٌٗ- ؽؼجبْ اٌغ١ذ اٌغ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ ِشوض- اثٛػٍٝ ِؾٍٗ:  ثغٙخ ، ِفشٚؽبد ِقٕغ ػٓ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 40525 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-6-1 افززبؽٗ ربس٠خ  

 ػٓ 56114 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛعّشٖ ِقيفٝ اٌؼبثذ٠ٓ ص٠ٓ الجبي -  346

االؽٛي اٌغؼ١ذ فزؾٝ ِؾّذ/ ثٍّه إٌبؽ١ٗ دا٠ش- دٌزب ؽذ٠ذ عىٗ 5ػ6:  ثغٙخ ، ٚالّؾٗ خ١ٛه ِقجغٗ  

 55221 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغٕبَ ليت ػجذاٌفزبػ ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ -  347

 ػجذاٌفزبػ ػجذاٌشؽّٓ/ ثٍّه اٌذػشٚٔٝ اؽّذ اٌؾ١ٙذ 5ػ:  ثغٙخ ، بءاٌجٕ ِٚٛاد ٚاٌغشا١ٔذ اٌشخبَ أٛاع ٌغ١ّغ رٛس٠ذاد ِىزت ػٓ

اٌغٕبَ ليت  

 رغبسٖ ػٓ 55265 ثشلُ 25105356 فٝ ل١ذ ، 3555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػزش٠ظ ؽغٓ ِؾّذ ِؾّذ -  348

ػجذاٌٍي١ف إٌقش ع١ف عؼذٖ/ ٍّهث اٌضٛسٖ ِذسعٗ اِبَ- إٌبؽ١ٗ دا٠ش 5ػ1:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 اعٙضٖ رغبسٖ ػٓ 55054 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ص٠ذاْ اٌغ١ذ ؽغ١ٓ ثشوٗ -  349

عبٌُ اثشا١ُ٘ ػٍٝ عؼذ٠ٗ/ ثٍّه اٌغ١ؼ 5ػ34:  ثغٙخ ،(  االٔزشٔذ دْٚ)  وّج١ٛرش  

 رغبسٖ ػٓ 55013 ثشلُ 25105311 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ضاٜٚ اؽّذ ِقيفٝ ِؾّذ -  350

 ِؾّذ اعالَ/ ثٍّه اٌغذ٠ذٖ إٌّؾ١ٗ- 15 ػ5ِٓ- اعّبػ١ً اٌج١ِٛٝ 5ػ35:  ثغٙخ ،(  االٔزشٔذ دْٚ)  ٚاوغغٛاسارٗ ِؾّٛي

 ػجذاٌشؽّٓ

 ص٠ٛد ِؼقشٖ ػٓ 55012 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 3555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاهلل اؽّذ ؽّذ فبٌؼ -  351

ػجذاهلل اؽّذ ؽّذ/ ثٍّه اٌّؼزّذ٠ٗ:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ػٓ 56561 ثشلُ 25105324 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽٍجٝ ػٍٝ اعّبػ١ً ػّبد اؽّذ -  352

ؽٍجٝ ػٍٝ اعّبػ١ً ػّبد/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ:  ثغٙخ ، ِٚمبٚالد ِغبؽٗ  

 ػٓ 56112 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌّشؽِٛٝ ػجذاهلل ػٍٝ ؾّذِ ٔبدس -  353

اثٛىبؽْٛ ؽغٓ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش:  ثغٙخ ، ؽاللٗ فبٌْٛ  

 ػٓ 56132 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؼٕبٔٝ ػّبسٖ ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ -  354

اٌؾٙبٜٚ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌّغ١ذ ػجذاٌؾى١ُ/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ:  ثغٙخ ، اٌضساػ١ٗ اٌّٛاد ٚرٛس٠ذاد صساػ١ٗ ِؾبف١ً رغبسٖ  

 ِقٕغ ػٓ 56145 ثشلُ 25105331 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  سصق ػجذسثٗ سصق وبسَ -  355

ا١ٌّبٔٝ ػجذاٌؾ١ٙذ اعؼذ/ ثٍّه ٗاٌغبثش٠:  ثغٙخ ،(  ثبٌيجبػٗ ٠خزـ ِب ػذا)  وشرْٛ  

 ِقٕغ ػٓ 55222 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌضغجٝ اٌغ١ًّ ِؾّذ ؽّبدٖ -  356

اٌضغجٝ اٌغ١ًّ ِؾّذ ٠بعش/ ثٍّه ػغبط ١ِذ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 ادٚاد رغبسٖ ػٓ 55035 ثشلُ 25105313 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ١ٓؽب٘ ِؾّذ ػالء ٚفبء -  357

ؽب١٘ٓ ِقيفٝ ِؾّذ ػالء/ ثٍّه س٠بك ػجذإٌّؼُ 5ػ50:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ  

 ػٓ 56552 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عّبػٗ اثٛاٌؾذ٠ذ اٌغ١ذ ٔقش ِؾّٛد -  358

ىٗ اؽّذ سث١غ ىٗ/ٍِه اٌغالَ ِٕؾ١خ د٠ٚذاس ؽبسع:  ثغٙخ ،( اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا) عب٘ضح ِالثظ غبسحر  

 ػٓ 56155 ثشلُ 25105331 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٛك اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ اٌجغ١ٛٔٝ -  359

 ػجذاٌشؽ١ُ ػجذاٌؼض٠ض/ ثٍّه(  اٌجٍٙٛاْ)  ِب٘ش اؽّذ 5ػ 35 ُسل ػمبس:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ رغبسٖ

 ػجذاٌٙبدٜ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رغبسٖ ػٓ 55050 ثشلُ 25105315 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ف١بَ اٌجشػٝ ٔقش اػزذاي -  360

اٌجشػٝ ِؾّذ ٘ؾبَ اعالَ/ ثٍّه اٌغبؽً رشػٗ 5ػ:  ثغٙخ ، صساػ١ٗ عشاساد غ١بس ليغ  

 خ١بىٗ ػٓ 55225 ثشلُ 25105354 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ساغت ؽؾبرٗ س٠بك ّذِؾ -  361

ساغت ؽؾبرٗ س٠بك ػبدي/ ثٍّه خٍف ِؾٍٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ف١ّبػذا)  ِالثظ  

 ِىزت ػٓ 56554 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشاصق ػٍٝ ؽٍّٝ اثزغبَ -  362

اٌمغو خ١ًٍ ِؾّذ خ١ًٍ/ ثٍّه ػغبط ١ِذ:  ثغٙخ ، داخ١ٍٗ سؽالد  

 ِٕزغبد ػٓ 55250 ثشلُ 25105353 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌٙالٌٝ اٌضغجٝ ِغؼذ اؽّذ -  363

اٌؾؾزبٜٚ يصغٍٛ ِؾّذ/ ثٍّه اثٛسامٝ- ع١ٍّبْ ػجذاٌّؼيٝ اؽّذ 5ػ0:  ثغٙخ ، ثالعز١ى١ٗ  

 رق٠ٛش ػٓ 55243 ثشلُ 25105355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثقً ِقيفٝ رٛف١ك اؽشف -  364

ثقً ِقيفٝ رٛف١ك/ ثٍّه ثٕبد اٌغجغ- اٌؼؾشٜ 5ػ14:  ثغٙخ ،(  ثبٌيجبػٗ ٠خزـ ِب ػذا)  ٕ٘ذع١ٗ ٌٚٛؽبد ِغزٕذاد  

 ِخجض ػٓ 56534 ثشلُ 25105321 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، شدف ربعش ،  ٚافً ػجذاٌٙبدٜ ؽغ١ٓ فالػ -  365

فٛدٖ ثذٜٚ ثذس ع١ّش/ ثٍّه  االعفٍزٝ اٌيش٠ك -ؽالٖٚ ثذس ١ِذ:  ثغٙخ ، افشٔغٝ  

 ػٓ 56125 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِٕذٚس ساغت صغٍٛي ػجذاٌجبعو -  366

ِؾّذ سِنبْ عؼذُ٘ ٔف١غٗ/ ثٍّه اٌغبثش٠ٗ:  ثغٙخ ، ليٓ ثزسٖ ِؼقشٖ  

 ػٓ 56140 ثشلُ 25105331 فٝ ل١ذ ، 21555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌّغبصٜ اثشا١ُ٘ اٌّغبصٜ اثشا١ُ٘ -  367

اٌّغبصٜ اثشا١ُ٘ اٌّغبصٜ/ ثٍّه عٕجبسٖ:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 رغبسٖ ػٓ 55021 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 2555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغؼذٔٝ ِؾّذ ِؾّذ عّبي ا٠ّٓ -  368

اٌغؼذٔٝ ِؾّذ ِؾّذ عّبي/ ثٍّه إٌبفش٠ٗ:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ  

 ػٓ 55022 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عٛدٖ ػٍٝ اثشا١ُ٘ فالػ ػجذاٌغٕٝ -  369

عٛدٖ ػٍٝ اثشا١ُ٘ فالػ/ ثٍّه ثؾج١ؼ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد ٔغبسٖ ؽٗٚس  

 ِقٕغ ػٓ 56555 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػبِش اثشا١ُ٘ ِقيفٝ اؽّذ -  370

ىٗ غبصٜ ِؾّذ/ٍِه اٌجذٜٚ صالعٗ ثغٛاس اٌمذ٠ُ اٌيش٠ك اٌشا٘ج١ٓ:  ثغٙخ ، ِؼبدْ رؾى١ً  

 ٌج١غ ِؼشك ػٓ 56155 ثشلُ 25105326 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ىٗ ثذٜٚ ثذ٠ش ػٍٝ -  371

ػ١غٝ ِؾّذ ؽغ١ٓ ٚسصٗ/ ثٍّه اٌضساػٗ 5ػ5ِٓ- االػقش ٔؼّبْ 5ػ1:  ثغٙخ ، اٌخ١بىٗ ِبو١ٕبد  

 ثمبٌٗ ػٓ 56110 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؼ١بسٜ ػجذاٌٛ٘بة ٠غشٜ ا٠ٗ -  372

اٌغّبي اٌغ١ذ ِؾّذ عؼذ٠ٗ/ ثٍّه فشد:  ثغٙخ ، ٚر٠ّٛٓ  

 ػٓ 56155 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل عبة ػجذاٌمبدس ػجذاٌّغ١ذ ِغؼذ -  373

اهلل عبة اٌغ١ذ ِؾّذ ِؾّذ اَ/ ثٍّه عٕذع١ظ:  ثغٙخ ، ١ِىب١ٔىٝ ٔغ١ظ ِقٕغ  

 ِقٕغ ػٓ 56125 ثشلُ 25105322 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػ١ّشٖ ِؾّذ ثذ٠ش ِؾّذ -  374

ػ١ّشٖ ػجذاٌفزبػ ِؾّذ ثذ٠ش/ ثٍّه اٌم١قش٠ٗ:  ثغٙخ ، اػالف  

 ٚسؽٗ ػٓ 55055 ثشلُ 25105314 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌفزبػ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ػضّبْ -  375

اِبَ ػجذاٌفزبػ ِؾّذ ػٍٝ/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ- اٌؾٕٛأٝ ػضثٗ:  ثغٙخ ، ١ِىب١ٔى١ٗ ٔغبسٖ  

 ِؾغً ػٓ 55055 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌخٛاعٗ ِؾّذ ِقيفٝ ػضد -  376

اٌخٌٛٝ اٌى١الٔٝ ِؾّذ ٠بعش/ ثٍّه اثٛػٍٝ ِؾٍٗ:  ثغٙخ ، ريش٠ض  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٓ 55025 ثشلُ 25105312 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اعّبػ١ً ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ ثٙبء -  377

٠ؾ١ٝ ص٘شاْ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ:  ثغٙخ ، فشاًِ ٚر١ً ِؼبدْ خشاىٗ ٚسؽٗ  

 ِضسػٗ ػٓ 55001 لُثش 25105310 فٝ ل١ذ ، 35555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٌٍّٛاؽٝ اٌغّبي ِضسػٗ -  378

اٌغّبي وّبي وّبي/ ثٍّه إٌبفش٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ  

 ػٓ 56555 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌق١شفٝ اثشا١ُ٘ ػجذاٌشؽ١ُ اؽّذ -  379

اٌق١شفٝ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ ػجذاٌشؽ١ُ/ٍِه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ:  ثغٙخ ، ر٘ج١خ ِقٛغبد  

 ، ف١ذ١ٌخ ػٓ 56521 ثشلُ 25105325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌظب٘ش ٔٙٝ/د خف١ذ١ٌ -  380

اثٛػي١ٗ خ١ًٍ ػٍٝ ِؾّذ ِؾّذ/ٍِه ص٠بد ِؾٍخ:  ثغٙخ  

 ػٓ 56151 ثشلُ 25105331 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌم١ٍٕٝ ِؾّذ ِؾّذ ع١ّش ِقيفٝ -  381

اٌم١ٍٕٝ ِؾّذ ِؾّذ ع١ّش/ ثٍّه اٌجؾش٠ٗ اٌؼزٖٛ:  ثغٙخ ، عز١هثال خشاصٖ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ل١ذد 3555.555   ِبٌٙب ،سأط   ِغزؼٍّٗ ع١بساد غ١بس ليغ رغبسٖ  ،  ؽشوخ   ٚؽش٠ىٗ مؾٖٛ ا١ِٓ ِؾّذ ػجذاهلل ػّش -  1

اٌؾٛلٝ اثشا١ُ٘ ِؾّذ/ ثٍّه اثٛ٘شعٗ ِغغذ 5ػ:  ثغٙخ ، ِغزؼٍّٗ ع١بساد غ١بس ليغ رغبسٖ ػٓ ، 55025 ثشلُ 25105312  

 ،ل١ذد 25555.555   ِبٌٙب ،سأط   ِغزؼٍّٗ ع١بساد غ١بس ليغ رغبسٖ  ،  ؽشوخ   ٚؽش٠ىٗ اٌغبٌِٛٝ فزٛػ اٌشفبػٝ ػبدي -  2

 اٌخفٗ ػبدي اِبَ- اٌذائشٜ اٌيش٠ك- رِٛٗ ػضثٗ:  ثغٙخ ، ؼٍِّٗغز ع١بساد غ١بس ليغ رغبسٖ ػٓ ، 55215 ثشلُ 25105353 فٝ

اٌغبٌِٛٝ اٌغ١ذ ٔج١ٗ عبِؼ/ ثٍّه ٌٍغ١شا١ِه  

 اٌغزائ١خ ٚاٌّىّالد االد٠ٚخ ٚرقذ٠ش ٚرٛص٠غ ٚرغ٠ٛك ٚرغغ١ً رغبسح   ،  ؽشوخ   ٚؽشوبٖ سصق غبصٜ ِؾّٛد ػّبد ؽشوٗ -  3

 االعٙضح ٚرغبسح اٌزغبس٠خ اٌزٛو١الد- اٌغ١ش ٌذٜ ٚرق١ٕؼٙب ٌٍمبؽبدٚا ٚاالِقبي اٌزغ١ًّ ِٚغزؾنشاد اٌيج١خ ٚاٌّغزؾنشاد

 االد٠ٚخ ٚرقذ٠ش ٚرٛص٠غ ٚرغ٠ٛك ٚرغغ١ً رغبسح ػٓ ، 56565 ثشلُ 25105325 فٝ ،ل١ذد 55555.555   ِبٌٙب ،سأط  اٌيج١خ

 اٌزغبس٠خ اٌزٛو١الد- اٌغ١ش ٌذٜ ٚرق١ٕؼٙب ٚاٌٍمبؽبد ٚاالِقبي اٌزغ١ًّ ِٚغزؾنشاد اٌيج١خ ٚاٌّغزؾنشاد اٌغزائ١خ ٚاٌّىّالد

 االٚي اٌذٚس اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ اِزذاد اٌّذاسط ؽبسع ِٓ ِزفشع ِؾّٛد ػجذاٌؾ١ٍُ اٌذوزٛس ؽبسع:  ثغٙخ ، اٌيج١خ االعٙضح ٚرغبسح

ؽٍجٝ ِؾّذ ػجذاٌؾٝ ِبعذٖ/ٍِه ػٍٜٛ  

 ٚاالِقبي ٚاٌٍمبؽبد اٌج١يش٠ٗ ٗاالد٠ٚ ٚرذاٚي ٚرٛص٠غ رغبسٖ -1  ،  ؽشوخ   ٚؽش٠ىزٗ اٌؼؾّبٜٚ ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ ؽغبَ -  4

 اٌزشاخ١ـ اعزخشاط ثؼذ)  ٚامبفبرٙب االػالف ٚرٛص٠غ رغبسٖ -2( اٌالصِٗ اٌزشاخ١ـ اعزخشاط ثؼذ)  ٚاٌّخقجبد ٚاٌٙشِٛٔبد

 اٌزٛو١الد -5 اٌّضاسع ِٚغزٍضِبد ِؼذاد ٚرٛص٠غ رغبسٖ -4 أٛاػٙب ثغ١ّغ اٌّضاسع ٚرق١ُّ ٚرؾغ١ً ٚاداسٖ البِٗ -3(  اٌالصِٗ

 اٌج١يش٠ٗ االد٠ٚٗ ٚرذاٚي ٚرٛص٠غ رغبسٖ -1 ػٓ ، 55055 ثشلُ 25105312 فٝ ،ل١ذد 25555.555   ِبٌٙب ،سأط   ٌزغبس٠ٗا

 ثؼذ)  ٚامبفبرٙب االػالف ٚرٛص٠غ رغبسٖ -2( اٌالصِٗ اٌزشاخ١ـ اعزخشاط ثؼذ)  ٚاٌّخقجبد ٚاٌٙشِٛٔبد ٚاالِقبي ٚاٌٍمبؽبد

 ِٚغزٍضِبد ِؼذاد ٚرٛص٠غ رغبسٖ -4 أٛاػٙب ثغ١ّغ اٌّضاسع ٚرق١ُّ ٚرؾغ١ً اداسٖٚ البِٗ -3(  اٌالصِٗ اٌزشاخ١ـ اعزخشاط

غبُٔ ػجذاٌؼ١ٍُ ٌيفٝ ِؾّذ/ ثٍّه اثٛؽغ١ٓ 5ػ11:  ثغٙخ ، اٌزغبس٠ٗ اٌزٛو١الد -5 اٌّضاسع  

  اٌؼمبسٜ ٚاٌزغ٠ٛك شٚاٌزي٠ٛ اٌّمبٚالد ِغبي فٝ ٚاٌزٛس٠ذاد اٌؼ١ِّٛٗ اٌّمبٚالد   ،  ؽشوخ   ٚؽشوبٖ لٕذ٠ً ػجذاٌغٕٝ ٠غشٜ -  5

 اٌّمبٚالد ِغبي فٝ ٚاٌزٛس٠ذاد اٌؼ١ِّٛٗ اٌّمبٚالد ػٓ ، 55225 ثشلُ 25105355 فٝ ،ل١ذد 255555.555   ِبٌٙب ،سأط 

لٕذ٠ً ِؾّذ ػجذاٌغٕٝ ػجذاٌغٕٝ/ ثٍّه ثٕبد اٌغجغ- اٌشا٘جبد 5ػ20 سلُ ػمبس:  ثغٙخ ، اٌؼمبسٜ ٚاٌزغ٠ٛك ٚاٌزي٠ٛش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٝ ،ل١ذد 15555.555   ِبٌٙب ،سأط   اٌّفشٚؽبد ٌزق١ٕغ ١ِىب١ٔىٝ ٔغ١ظ ِقٕغ  ،  ؽشوخ   ٙبٚؽش٠ى ؽٍّٝ اؽّذ ا٠ٗ -  6

 ا٠ّبْ/ ثٍّه اٌجشط ِؾٍٗ- عٕذع١ظ عىٗ:  ثغٙخ ، اٌّفشٚؽبد ٌزق١ٕغ ١ِىب١ٔىٝ ٔغ١ظ ِقٕغ ػٓ ، 56556 ثشلُ 25105325

ص٠ذاْ اٌؼضة ؽٍّٝ اؽّذ  

 ثشلُ 25105310 فٝ ،ل١ذد 255555.555   ِبٌٙب ،سأط   ػبِٗ مبٚالدِ  ،  ؽشوخ   ٚؽش٠ىزٗ ِٛعٝ اؽّذ ِؾّذ ؽغ١ٓ -  7

ِٛعٝ اؽّذ ِؾّذ اثشا١ُ٘/ ثٍّه ػيبف:  ثغٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد ػٓ ، 55006  

 ، 56122 ثشلُ 25105325 فٝ ،ل١ذد 5555.555   ِبٌٙب ،سأط   ثٍذٜ ِخجض  ،  ؽشوخ   ثخ١ذ اثٛاٌمّقبْ ثخ١ذ ٚسصٗ -  8

اٌغ١ذ ؽغٓ اؽّذ ػي١بد/ ثٍّه االٚلبف ِٕؾبٖ : ثغٙخ ، ثٍذٜ ِخجض ػٓ  

 ٚاٌذاخ١ٍٗ اٌغب٘ضٖ اٌّالثظ ٚرقذ٠ش رغبسٖ   ،  ؽشوخ   ػجذاٌؾبفٌ ػجذٖ اٌغ١ذ اثشا١ُ٘ ٚؽش٠ىٗ اٌغؾذ ِغب٘ذ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ -  9

 ٚرقذ٠ش بسٖرغ ػٓ ، 56115 ثشلُ 25105325 فٝ ،ل١ذد 255555.555   ِبٌٙب ،سأط(   اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا) 

/ ثٍّه إٌّٛسٜ ؽشوخ ثغٛاس- اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ 5ػ1:  ثغٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  ٚاٌذاخ١ٍٗ اٌغب٘ضٖ اٌّالثظ

اٌمٛٔٝ ِؾّذ غبصٜ غبصٜ  

 كرغ٠ٛ - رمغ١ُ - ؽشاء -ث١غ - أؾبء- ثٕبء)  اٌؼمبسٜ اٌزي٠ٛش  ،  ؽشوخ   ٚؽشوبٖ اٌضػجالٜٚ ؽبِذ ؽبفٌ ِؾّذ ؽشوخ -  10

 اٌؼّشا١ٔٗ إٌّبىك ٚالبِٗ رخي١و ٚ(  وٙشثبء- فؾٝ فشف- ١ِبٖ- ىشق)  ثبٌّشافك ِٚذ٘ب ٚاٌؼمبس٠ٗ اٌغى١ٕٗ ٚاٌٛؽذاد االسامٝ

 ٚاٌؾمك ٚاٌّٛر١الد اٌغ١بؽ١ٗ ٚاٌمشٜ( اٌضبثزٗ) اٌفٕبدق ٚرؾغ١ً البِٗ - اٌؼمبساد ٚاداسٖ اٌؼمبسٜ اٌزغ٠ٛك- اٌّشافك ثغ١ّغ ٚرغ١ٙض٘ب

- ٚاٌخبسع١ٗ اٌذاخ١ٍٗ ٚاٌذ٠ىٛساد اٌزؾي١جبد اػّبي- اٌزؾي١جبد اػّبي ٚ االٔؾبءاد ٚاػّبي اٌؼبِٗ اٌّمبٚالد - اٌفٕذل١ٗ ٚاالعٕؾٗ

 ثشلُ 25105322 فٝ ،ل١ذد 155555.555   ِبٌٙب ،سأط    اٌزغبس٠ٗ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌّفشٚؽبد إٌغ١غ١ٗ إٌّزغبد رقذ٠ش

 ثبٌّشافك ِٚذ٘ب ٚاٌؼمبس٠ٗ اٌغى١ٕٗ ٚاٌٛؽذاد االسامٝ رغ٠ٛك - رمغ١ُ - ؽشاء -ث١غ - أؾبء- ثٕبء)  اٌؼمبسٜ اٌزي٠ٛش ػٓ ، 56143

 ٚاداسٖ اٌؼمبسٜ اٌزغ٠ٛك- اٌّشافك ثغ١ّغ ٚرغ١ٙض٘ب اٌؼّشا١ٔٗ إٌّبىك ٚالبِٗ رخي١و ٚ(  وٙشثبء- فؾٝ فشف- ١ِبٖ- ىشق) 

 ٚاػّبي اٌؼبِٗ اٌّمبٚالد - اٌفٕذل١ٗ ٚاالعٕؾٗ كٚاٌؾم ٚاٌّٛر١الد اٌغ١بؽ١ٗ ٚاٌمشٜ( اٌضبثزٗ) اٌفٕبدق ٚرؾغ١ً البِٗ - اٌؼمبساد

 ٚاٌّفشٚؽبد إٌغ١غ١ٗ إٌّزغبد رقذ٠ش- ٚاٌخبسع١ٗ اٌذاخ١ٍٗ ٚاٌذ٠ىٛساد اٌزؾي١جبد اػّبي- اٌزؾي١جبد اػّبي ٚ االٔؾبءاد

 ؽغبَ/ ثٍّه اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ صبْ لغُ ثغٛاس- ػٍٜٛ ػؾش اٌشاثغ اٌذٚس- اٌٛػذ ثشط- ١ٌٛ٠ٛ 23 ؽبسع:  ثغٙخ ، اٌزغبس٠ٗ ٚاٌزٛو١الد

ػجذإٌجٝ اٌذ٠ٓ  

   ِبٌٙب ،سأط   اٌج١يش٠ٗ ٚاٌّغزٍضِبد اٌغ١بساد غ١بس ليغ ٚرقذ٠ش رغبسٖ  ،  ؽشوخ   ٚاٌزقذ٠ش ٌٍزغبسٖ غبٌٝ اٚالد ؽشوخ -  11

:  ثغٙخ ، اٌج١يش٠ٗ ٚاٌّغزٍضِبد اٌغ١بساد غ١بس ليغ ٚرقذ٠ش رغبسٖ ػٓ ، 55016 ثشلُ 25105311 فٝ ،ل١ذد 55555.555

غبٌٝ اؽّذ ِؾّذ/ ثٍّه جشاثبثًؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌزغبسٜ اٌغغً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾيت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105353 ربس٠خ ٚفٝ ،   46242:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػجذاٌمبدس ِؾّذ سامٝ ػٍٝ   - 1

ػٕٗ ٌالعزغٕبء 2510-3-3 فٝ 1642 سلُ ثزبؽ١ش اٌغبؤٖ رُ   

 ِؾٛ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105353 ربس٠خ ٚفٝ ،   51522:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ىٗ ػٍٝ ثذٜٚ ػٍٝ   - 2

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/3 فٝ 135 ثشلُ اٌّٛدع 13261 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105353 ربس٠خ ٚفٝ ،   42565:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ىٛالْ ػجذاٌمٜٛ ػي١ٗ اٌغؼٛدٜ   - 3

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/3 فٝ 135 ثشلُ اٌّٛدع 13263 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105353 ربس٠خ ٚفٝ ،   42565:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد عشرب  ،  اٌّزىبٍِٗ ٌٍّمبٚالد ىٛالْ   - 4

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/3 فٝ 135 ثشلُ اٌّٛدع 13263 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105353 ربس٠خ ٚفٝ ،   6552:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػجذاٌشٚؤف دسغبَ ِؾت خنشٖ   - 5

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/3 فٝ 132 ثشلُ اٌّٛدع 13264 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105353 ربس٠خ ٚفٝ ،   34635:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِقيفٝ ػٍٝ اثٛاٌغؼٛد اثشا١ُ٘   - 6

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/3 فٝ 130 ثشلُ اٌّٛدع 13265 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105353 ربس٠خ ٚفٝ ،   41451:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػّبسٖ خ١ًٍ ِشاد سمب   - 7

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/3 فٝ 136 ثشلُ اٌّٛدع 13262 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ  

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105354 ربس٠خ ٚفٝ ،   43352:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؽّذْٚ ػجذاٌغٕٝ عبد اٌغ١ذ   - 8

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/4 فٝ 142 ثشلُ اٌّٛدع 13262 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  

 اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105354 ربس٠خ ٚفٝ ،   54425:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؽب١٘ٓ ػجذاٌّؼجٛد ثالي ٚائً   - 9

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/4 فٝ 141 ثشلُ اٌّٛدع 13265 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ   

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105354 ربس٠خ ٚفٝ ،   4513:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌم١ٍٛثٝ اؽّذ اٌغ١ذ اٌغ١ذ اؽشف   - 10

ػٕٗ ٌالعزغٕبء 2510-3-4 ثزبس٠خ اٌغبؤٖ  رُ  اٌغغً  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105354 ربس٠خ ٚفٝ ،   55420:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌغغبٔٗ ػجذاٌشؽّٓ عبٌُ ِؾّذ   - 11

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/4 فٝ 145 ثشلُ اٌّٛدع 13266 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 رُ   25105354 ربس٠خ ٚفٝ ،   54224:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌغب٘ضٖ اٌّالثظ ٌزغبسٖ ثشوبد سمب   - 12

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/4 فٝ 143 ثشلُ اٌّٛدع 13260 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ  

 اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105355 ربس٠خ ٚفٝ ،   45532:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اعّبػ١ً اٌغ١ذ اؽّذ ؽٛلٝ   - 13

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/5 فٝ 144 ثشلُ اٌّٛدع 13255 سلُ اٌّؾٛ ثبِش ٌم١ذا ِؾٛ رُ   

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105355 ربس٠خ ٚفٝ ،   41153:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌٛسل١ٗ إٌّزغبد ٌزغبسٖ اثٛاٌؼض   - 14

ػٕٗ ٌالعزغٕبء 2510/3/5 فٝ 1540 سلُ ثزبؽ١ش اٌغبؤٖ رُ  اٌغغً  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105355 ربس٠خ ٚفٝ ،   41153:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اثٛاٌؼض اؽّذ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ   - 15

ػٕٗ ٌالعزغٕبء 2510/3/5 فٝ 1540 سلُ ثزبؽ١ش اٌغبؤٖ رُ  اٌغغً  

 ؽيت/ؾِٛ رُ   25105356 ربس٠خ ٚفٝ ،   2525:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌقجبْ اٌشفبػٝ ِؾّٛد سمب   - 16

اٌزغبسٖ الػزضاي 2510-3-6 فٝ 146 ثشلُ ٚاٌّٛدع 13252 سلُ ِؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105356 ربس٠خ ٚفٝ ،   53065:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػٍٝ اثٛاٌمبعُ خٍف ١٘ضُ   - 17

اٌزغبسٖ الػزضاي 2510-3-6 فٝ 145 ثشلُ ٚاٌّٛدع 13251 سلُ ِؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105355 ربس٠خ ٚفٝ ،   25252:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌٛصاْ غبصٜ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘   - 18

اٌزؾبسح الػزضاٌٗ 2510/3/5 فٝ 140 ثشلُ اٌّٛدع 13255 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105355 ربس٠خ ٚفٝ ،   36450:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد عشرب  ،  اٌذ٠ٓ فزؼ ػٍٝ ػٍٝ ٕ٘بء   - 19

اٌزغبسح الػزضاٌٙب 2510/3/5 فٝ 145 ثشلُ اٌّٛدع 13253 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِؾٛ رُ  غًاٌغ ؽيت/ِؾٛ رُ   25105355 ربس٠خ ٚفٝ ،   5242:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ٌٍزغبسٖ اٌزٛسوٝ   - 20

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/5 فٝ 155 ثشلُ اٌّٛدع 13256 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105355 ربس٠خ ٚفٝ ،   12425:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػٛدٖ ِؾّذ ػجذاٌغ١ّغ ػقبَ   - 21

اٌزبعش ٌٛفبح 2510/3/5 فٝ 151 ثشلُ اٌّٛدع 13255 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105355 ربس٠خ ٚفٝ ،   41564:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اعّبػ١ً ِؾّٛد االدُ٘ ِؾّٛد   - 22

ػٕٗ ٌالعزغٕبء 2510/3/5 فٝ 1236 سلُ ثزبؽ١ش اٌغبؤٖ رُ  اٌغغً  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105355 ربس٠خ ٚفٝ ،   45442:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  سمٛاْ ػجذاٌؼض٠ض سمٛاْ ثذٜٚ   - 23

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/5 فٝ 142 ثشلُ اٌّٛدع 13254 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105315 ربس٠خ ٚفٝ ،   55440:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اثٛىبٌت ثىش اٌغ١ذ ِؾّذ   - 24

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/15 فٝ 152 ثشلُ اٌّٛدع 13224 سلُ ؾٛاٌّ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105315 ربس٠خ ٚفٝ ،   52025:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌغشٚأٝ ػجذسثٗ ِؾّذ عبِؼ   - 25

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/15 فٝ 155 ثشلُ اٌّٛدع 13223 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105315 ربس٠خ ٚفٝ ،   36552:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؽب١٘ٓ ثذٜٚ ِؾّذ ع١ّش أقبف   - 26

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/15 فٝ 155 ثشلُ اٌّٛدع 13221 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105315 ربس٠خ ٚفٝ ،   32525:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِؾّذ اٌؾؾزبٜٚ ىٍؼذ فٛص٠ٗ   - 27

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/15 فٝ 156 ثشلُ اٌّٛدع 13222 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105315 ربس٠خ ٚفٝ ،   25212:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؽٍجٟ ؽبِذ اثشا١ُ٘ خبٌذ   - 28

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/15 فٝ 154 ثشلُ اٌّٛدع 13225 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ  

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105315 ربس٠خ ٚفٝ ،   1552:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِؼٛك ث١ِٟٛ اٌذ٠ٓ ٔقش   - 29

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/15 فٝ 152 ثشلُ اٌّٛدع 13252 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105315 ربس٠خ ٚفٝ ،   40656:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌغ١ّٕٝ ٚ٘جٗ ؽبِذ عب١ِٗ   - 30

اٌزغبسح الػزضاٌٙب 2510/3/15 فٝ 153 ثشلُ اٌّٛدع 13250 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  

 اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105311 ربس٠خ ٚفٝ ،   32425:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  عٛدٖ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد عٛدٖ   - 31

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/11 فٝ 161 ثشلُ اٌّٛدع 13225 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ   

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105311 ربس٠خ ٚفٝ ،   15642:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػجذاٌذا٠ُ ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ عؼذ   - 32

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/11 فٝ 165 ثشلُ اٌّٛدع 13226 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105311 ربس٠خ ٚفٝ ،   53062:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌذِشاٜٚ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد اٌغ١ذ   - 33

ػٕٗ ٌالعزغٕبء 2510/3/11 ثزبس٠خ 1035 سلُ ثزبؽ١ش اٌغبؤٖ رُ  اٌغغً  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105311 ربس٠خ ٚفٝ ،   55525:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌغب٘ضٖ اٌّالثظ ٌزغبسٖ اثٛؽبِذ   - 34

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/11 فٝ 150 ثشلُ اٌّٛدع 13225 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105312 ربس٠خ ٚفٝ ،   14421:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌخٌٛٝ اٌغ١ذ ِؾّذ ؽغٕٝ   - 35

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/12 فٝ 165 ثشلُ اٌّٛدع 13203 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ   

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105312 ربس٠خ ٚفٝ ،   54011:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  غبُٔ ػجذاٌؼظ١ُ ػٍٝ اؽّذ   - 36

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/12 فٝ 162 ثشلُ اٌّٛدع 13222 سلُ اٌّؾٛ ثبِش ذاٌم١ ِؾٛ رُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ   25105312 ربس٠خ ٚفٝ ،   32256:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اثٛاعّبػ١ً ِقيفٝ ؽغٕٝ ػجذاٌشؽ١ُ   - 37

اٌزغبسح زضاٌٗالػ 2510/3/12 فٝ 166 ثشلُ اٌّٛدع 13202 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ  

 اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105312 ربس٠خ ٚفٝ ،   55560:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػجذاهلل اثشا١ُ٘ فزؾٝ ع١ّش   - 38

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/12 فٝ 164 ثشلُ اٌّٛدع 13205 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ   

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105312 ربس٠خ ٚفٝ ،   31544:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ثقً اؽّذ ِقيفٝ ِٕٝ   - 39

اٌزغبسح الػزضاٌٗ 2510/3/12 فٝ 165 ثشلُ اٌّٛدع 13201 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  
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اٌزغبسٖ الػزضاي 2510-3-14 فٝ 156 ثشلُ ٌّٛدعٚا 13352 سلُ ِؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105314 ربس٠خ ٚفٝ ،   30505:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  خنش ػٍٝ ػجذاٌٍي١ف ػٍٝ ا٠ّبْ   - 50

اٌزغبسٖ الػزضاي 2510-3-14 فٝ 125 ثشلُ ٚاٌّٛدع 13356 سلُ ِؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105315 ربس٠خ ٚفٝ ،   6232:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػٍٝ غي٠ٛغٝاٌج ػٍٝ ىٗ   - 51

اٌزغبسٖ الػزضاي 2510-3-15 فٝ 123 ثشلُ ٚاٌّٛدع 13350 سلُ ِؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105315 ربس٠خ ٚفٝ ،   16655:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اعّبػ١ً ِٕقٛس فزؾٝ ِٕقٛس   - 52

اٌزغبسٖ الػزضاي 2510-3-15 فٝ 122 ثشلُ ٚاٌّٛدع 13352 سلُ ِؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105315 ربس٠خ ٚفٝ ،   46361:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ ؽّبدٖ ٔبفش   - 53

اٌزغبسٖ الػزضاي 2510-3-15 فٝ 126 ثشلُ ٛدعٚاٌّ 13312 سلُ ِؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105315 ربس٠خ ٚفٝ ،   35025:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِؾّذ اٌغ١ذ ػجذاٌؾ١ّذ ِٕبي   - 54

اٌزغبسح الػزضاٌٙب 2510/3/15 فٝ 125 ثشلُ اٌّٛدع 13311 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ   

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105315 ربس٠خ ٚفٝ ،   3555:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  إٌغبس ِؾّذ شا١ُ٘اث إٌٛس فظ   - 55
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105353 ، ربس٠خ ٚفٟ  55510 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد فزؾٝ ع١ّش فزؾٝ -  1

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105353 ، ربس٠خ ٚفٟ  55530 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  إٌؾً ٌؼغً ف١بَ اؽّذ -  2

ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105353 ، ربس٠خ ٚفٟ  55530 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ف١بَ ػجذإٌجٝ ؽغٓ اؽّذ -  3

ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105353 ، ربس٠خ ٚفٟ  55526 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذٖ ِؾّذ ٔقش عّبي -  4

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105353 ، ربس٠خ ٚفٟ  35554 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذاٌٛ٘بة ِؾّذ ػٍٝ اؽّذ ِؾّذ -  5

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105354 ، ربس٠خ ٚفٟ  42346 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  خ١ًٍ اثشا١ُ٘ خ١ًٍ اثشا١ُ٘ -  6

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105355 ، ربس٠خ ٚفٟ  53511 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذاٌذا٠ُ خ١ًٍ ػجذاٌمذٚط سِنبْ -  7

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105356 ، ربس٠خ ٚفٟ  21412 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌذِشاٜٚ اثشا١ُ٘ سِنبْ ػجذٖ -  8

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105356 ، ربس٠خ ٚفٟ  42455 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  فشط ِؾّذ ػجذاهلل ىبسق -  9

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105356 ، ربس٠خ ٚفٟ  5122 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛػّٛ اٌغ١ذ ِؾّذ ِؾت ٘ؾبَ -  10

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105356 ، ربس٠خ ٚفٟ  55555 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؼيبس ِقٕغ -  11

ٗع١ٕ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105355 ، ربس٠خ ٚفٟ  43555 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  وؼجٛ اثشا١ُ٘ ِؾّذ ِؾّذ اؽّذ -  12

ع١ٕٗ  151555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105355 ، س٠خرب ٚفٟ  55563 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛص٠ذ ِؾّذ ِؾّذ ِقيفٝ اثشا١ُ٘ -  13

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،    

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105355 ، ربس٠خ ٚفٟ  42014 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌغ١ذ ػجذاٌٛاؽذ ػجذاٌخبٌك عّؼٗ -  14

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105355 ، ربس٠خ ٚفٟ  43353 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؾذاد ػجذاٌٍي١ف ِب٘ش ٕ٘بء -  15

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105355 ، ربس٠خ ٚفٟ  32551 ثشلُ ٖل١ذ عجك ،، فشد ربعش  ا١ٌّبٔٝ ػجذاٌفزبػ ِغذٜ ػجذاٌشؽّٓ -  16

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،    

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105355 ، ربس٠خ ٚفٟ  54256 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  عٛدٖ اٌغ١ذ اٌغ١ذ فالػ اؽّذ -  17

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105355 ، ربس٠خ ٚفٟ  51265 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  خ١ؾٗ ِؾّذ ِؾّذ ٔج١ً -  18

ع١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105355 ، ربس٠خ ٚفٟ  41564 ثشلُ ل١ذٖ كعج ،، فشد ربعش  اعّبػ١ً ِؾّٛد االدُ٘ ِؾّٛد -  19

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105355 ، ربس٠خ ٚفٟ  43253 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛص٘شٖ ػجذاٌؾ١ّذ ِغؼذ ِؾّذ -  20

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط ٠ًرؼذ:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105355 ، ربس٠خ ٚفٟ  54025 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽٍجٝ ليت ٔج١ً ٔٛسا -  21

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105355 ، ربس٠خ ٚفٟ  53432 ثشلُ ل١ذٖ جكع ،، فشد ربعش  اٌؼذٜٚ ِؾّٛد سث١غ ِؾّذ -  22

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105315 ، ربس٠خ ٚفٟ  31256 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؾ١خٝ اثشا١ُ٘ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  23

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105315 ، ربس٠خ ٚفٟ  52645 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛؽغٓ ِؾّذ ػجذاهلل ِؾّذ ٠بعش -  24

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105315 ، ربس٠خ ٚفٟ  55222 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد عشرب  ؽبِذ ِقيفٝ عؼذ ػقّذ -  25

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105315 ، ربس٠خ ٚفٟ  41223 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  عبٌُ ؽّذاْ ِؾّذ خنشٖ -  26

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً  : اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105315 ، ربس٠خ ٚفٟ  45515 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ثذ٠ش ِؾّذ ِؾّٛد ٠ؾ١ٝ ِؾّذ -  27

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105311 ، ربس٠خ ٚفٟ  42235 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  عىش اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ اؽّذ -  28

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105311 ، ربس٠خ ٚفٟ  45063 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌيٕيبٜٚ سؽبد ِؾّذ اؽّذ -  29

ع١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   أؽ١شاٌز ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105311 ، ربس٠خ ٚفٟ  45205 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌذائشٜ ٌٍٕغ١ظ اٌٙالٌٝ سِنبْ -  30

ع١ٕٗ  3555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105311 ، ربس٠خ ٚفٟ  45205 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّذ الٌٝاٌٙ ِؼٛك سِنبْ -  31

ع١ٕٗ  3555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  ياٌّب سأط رؼذ٠ً رُ  25105311 ، ربس٠خ ٚفٟ  45205 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّذ اٌٙالٌٝ ِؼٛك سِنبْ -  32

ع١ٕٗ  3555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105311 ، ربس٠خ ٚفٟ  52215 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌّخٍالد ٌزق١ٕغ ؽبرُ -  33

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105311 ، ربس٠خ ٚفٟ  15234 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  عجٍٗ اؽّذ فزبػػجذاٌ اٌغ١ذ -  34

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  40362 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؾٙبٜٚ اسص ِنشة -  35

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  43641 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌضسلٗ ػجذاٌغالَ فزؾٝ ِؾّذ ٘ؾبَ -  36

ع١ٕٗ  3555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  55504 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذاٌشؽّٓ ػٍٝ ِقيفٝ ِؾّذ -  37

ع١ٕٗ  52555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  33426 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؾ١شاٜٚ ػجذٖ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ فبد٠ٗ -  38

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  40126 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ثبٌٝ ػٍٝ ِؾّذ ػجذاٌغالَ ػقبَ -  39

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  55164 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػيب ىٍؼذ ؽؾبرٗ ِؾّذ -  40

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  6350 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػي١ٗ عشٚس ِؾّٛد فجؾٝ -  41

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  31255 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽٛاػ ػي١ٗ ٚ٘جٗ ػجذاٌغٕٝ ػقبَ -  42

ع١ٕٗ  3555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،    

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  31255 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽٛاػ ٚ٘جٗ ػجذاٌغٕٝ ػقبَ -  43

ع١ٕٗ  3555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ٠خربس ٚفٟ  43353 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؾذاد ػجذاٌٍي١ف ِب٘ش ٕ٘بء -  44

ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  54233 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ا١ٌّىب١ٔىٝ ٌٍٕغ١ظ إٌغبس ِقٕغ -  45

ع١ٕٗ  255555.555، ٌِٗب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105313 ، ربس٠خ ٚفٟ  55252 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد عؼذ اؽّذ عٛعٛ -  46

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105313 ، خربس٠ ٚفٟ  42565 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ٌالعز١ه اٌنٜٛ ِقٕغ -  47

ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105313 ، ربس٠خ ٚفٟ  55255 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ىٗ ِؾّذ ػٍٝ فزؾٝ ربِش -  48

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105313 ، ربس٠خ ٚفٟ  35535 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌٍٙجبٜٚ ؽغبْ ِؾّذ خبٌذ -  49

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105313 ، ربس٠خ ٟٚف  51215 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛغ١برٝ ػجذاٌؼض٠ض ِؾّٛد ٘بٔٝ -  50

ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105313 ، ربس٠خ ٚفٟ  32056 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ثذٜٚ ػجذاٌشؽ١ُ عبِٝ اؽّذ -  51

ع١ٕٗ  555555.555، ٌِٗب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105314 ، ربس٠خ ٚفٟ  35204 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  عؼ١ذ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  52

ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105314 ، ربس٠خ ٚفٟ  24115 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؼشثٝ اٌغ١ذ ِٕقٛس ِؾّذ -  53

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105315 ، ربس٠خ ٚفٟ  54242 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌّٛفً ِؾّذ ِؾّذ اٌغ١ذٖ -  54

ع١ٕٗ  555555.555، ِٗبٌ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105315 ، ربس٠خ ٚفٟ  42066 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ ػجذاٌغالَ اٌجغ١ٛٔٝ سامٝ -  55

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105315 ، ربس٠خ ٚفٟ  30462 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ا١ٌٍّٙٝ ػٍٝ ِؾّذ خبٌذ -  56

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 سأط رؼذ٠ً رُ  25105315 ، ربس٠خ ٚفٟ  45624 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  خ١ش ػجذاٌٙبدٜ ػجذاٌشعٛي اثشا١ُ٘ اٌٙبِٝ -  57

ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي طسأ رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105315 ، ربس٠خ ٚفٟ  55256 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؼؾشٜ فش٠ذ اؽّذ فش٠ذ ِؾّذ -  58

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105315 ، ربس٠خ ٚفٟ  53636 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ىب٘ش ؽغ١ٓ ا١ِٓ ِؾّذ -  59

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105315 ، ربس٠خ ٚفٟ  35250 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  عّؼٗ ليت ِؾّذ اثشا١ُ٘ ٘ؾبَ -  60

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط ذ٠ًرؼ:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  10553 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؼؾّبٚٞ اٌؾ١ّذ ػجذ ِؾّذ اٌؾ١ّذ ػجذ -  61

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  46125 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثشا١ُ٘ ض٠ضػجذاٌؼ اثشا١ُ٘ ِؾّذ -  62

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي طسأ رؼذ٠ً رُ  25105312 ، ربس٠خ ٚفٟ  53526 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  خ١ٍفٗ اٌؾبفؼٝ اٌجغي٠ٛغٝ ِغؼذ -  63

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105310 ، ربس٠خ ٚفٟ  55255 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؼجبعٝ ِؾّذ اٌضوٝ اثشا١ُ٘ -  64

ع١ٕٗ  2555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105310 ، ربس٠خ ٚفٟ  31622 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  سعالْ ِؾّذ/ د ١ٌٗف١ذ -  65

ع١ٕٗ  1555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط ذ٠ًرؼ رُ  25105310 ، ربس٠خ ٚفٟ  45530 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ثٛادٜ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ ِؾّذ ػبدي -  66

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105310 ، ربس٠خ ٚفٟ  46052 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽش٠ف اثشا١ُ٘ ِؾّذ ػٍٝ ِؾّذ -  67

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 سأط رؼذ٠ً رُ  25105310 ، ربس٠خ ٚفٟ  42060 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؼشٚعٝ ِقيفٝ اٌذعٛلٝ ِغؼذ ٘ذٜ -  68

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105310 ، خربس٠ ٚفٟ  31256 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؾ١خٝ اثشا١ُ٘ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  69

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  53532 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِقجبػ ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّذ فالػ ِؾّذ -  70

ع١ٕٗ  65555.555، بٌِٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  33461 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  إٌظبِٝ اؽّذ ِؾّذ ػٍٝ ِؾّذ -  71

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  55521 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  وشَ اؽّذ ٠ٛعف اؽّذ -  72

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  34641 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛاٌغًّ ػجذاٌؼض٠ض ػجذٖ اٌّؾّذٜ -  73

ع١ٕٗ  125555.555، ِبٌٗ سأط ١قجؼٌ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  45200 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ ػجذاٌؾ١ٍُ ػي١ٗ ػجذاٌؾٝ فالػ -  74

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105321 ، ربس٠خ ٚفٟ  54265 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽؼجبْ اٌشفبػٝ ِؾّذ اؽّذ -  75

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105321 ، ربس٠خ ٚفٟ  40323 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ص٠بدٖ ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ ِٕٝ -  76

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط ٠ًرؼذ:   اٌزأؽ١ش   

 رؼذ٠ً رُ  25105321 ، ربس٠خ ٚفٟ  51515 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌغ١بساد ٚاوغغٛاس غ١بس ليغ ٌزغبسٖ اٌمٕبٜٚ -  77

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105321 ، ربس٠خ ٚفٟ  51515 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌمٕبٜٚ ٌن١فبْاثٛا ؽّذٜ اؽّذ -  78

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  ّبياٌ سأط رؼذ٠ً رُ  25105321 ، ربس٠خ ٚفٟ  55523 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغٓ اؽّذ اٌغؼ١ذ ا٠ٙبة -  79

ع١ٕٗ  40555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105321 ، ربس٠خ ٚفٟ  22552 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  دساط اثشا١ُ٘ ػجذاٌؼبي ػجذاٌؼبي -  80

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105321 ، ربس٠خ ٚفٟ  42235 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؼش٠بْ اؽّذ ِؾّذ ّذاؽ -  81

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 سأط رؼذ٠ً رُ  25105324 ، ربس٠خ ٚفٟ  45056 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؼؾشٜ ػجذاٌٛ٘بة ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ -  82

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105324 ، ربس٠خ ٚفٟ  55605 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛلشْ ثذ٠ش اؽّذ ِؾّذ -  83

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105324 ، ربس٠خ ٚفٟ  51206 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ثٍؼ ِؾّذ سافذ فشط -  84

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105324 ، ربس٠خ ٚفٟ  30665 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ع١ّٗ اؽّذ ِؾّذ سمب -  85

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105324 ، ربس٠خ ٚفٟ  34545 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  االلّؾٗ ٌزغبسٖ خ١ًٍ -  86

ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105324 ، ربس٠خ ٚفٟ  34545 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌغ١بساد غ١بس ميغٌ خ١ًٍ -  87

ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي أطس رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  56545 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِٛعٝ ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّذ -  88

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  40226 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذاهلل ػجذاٌغالَ ِؾّذ اؽّذ -  89

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  55451 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  رب٠ت ا١ٌّبٔٝ ِقيفٝ اٌّغبٚسٜ اثشا١ُ٘ -  90

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  43622 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ٔٛساٌذ٠ٓ اؽّذ اؽّذ ػبدي -  91

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  53145 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛغب١ٌٗ اٌغ١ذ اهلل ػٍٝ اٌغ١ذ -  92

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  42102 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌغزائ١خ اٌّٛاد ٌزغبسح اٌمجيبْ اؽّذ -  93

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  42102 ثشلُ ذٖل١ عجك ،، فشد ربعش  اٌزقذ٠ش ٚ ٌالعز١شاد اٌمجيبْ اؽّذ -  94

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105326 ، ربس٠خ ٚفٟ  55056 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌٛو١ً اؽّذ ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ -  95

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105326 ، ربس٠خ ٚفٟ  36255 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛص٠ذ ِؾّٛد ػجذاٌفزبػ ساِٝ -  96

ع١ٕٗ  1255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105326 ، ربس٠خ ٚفٟ  55230 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  عجش ػجذاٌؼض٠ض ػي١ٗ سمب ِؾّٛد -  97

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،    

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105326 ، ربس٠خ ٚفٟ  54210 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛداغش ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ فالػ -  98

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   ١شاٌزأؽ ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105326 ، ربس٠خ ٚفٟ  20615 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػٛف ِؾّذ ػجذٖ اؽّذ ِؾّذ -  99

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  41205 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد عشرب  ِؾؼً ِؾّذ سث١غ خبٌذ -  100

ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  43455 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌفشِبٜٚ ِقيفٝ ػجذاٌٛ٘بة ٔبفف -  101

ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش فٚف،  اٌّبي   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  33465 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثشا١ُ٘ اؽّذ ِؾّذ ٠بعش -  102

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  46622 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ٌٕغبسا ِؾّذ اؽّذ ػّبد -  103

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 فٚف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  42524 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؾ١خ اؽّذ ِؾّٛد ِؾّذ -  104

ع١ٕٗ  5555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105325 ، ربس٠خ ٚفٟ  42351 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِٛعٝ ػّش عٛدٖ ػّش -  105

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105322 ، ربس٠خ ٚفٟ  55065 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽٛاط دفٝاٌؾٛا ػجذاٌؼبي ا٠ّٓ -  106

ع١ٕٗ  22555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  ياٌّب سأط رؼذ٠ً رُ  25105322 ، ربس٠خ ٚفٟ  55223 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌشِبدٜ ِؾّذ اٌذعٛلٝ فبسط -  107

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105322 ، ربس٠خ ٚفٟ  32554 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ اٌغؼ١ذ ِؾّذ فبىّٗ -  108

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105322 ، ربس٠خ ٚفٟ  15464 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذٖ ػجذاٌٍي١ف اٌذ٠ٓ عالي عّبػ -  109

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،    

،  اٌّبي سأط ذ٠ًرؼ رُ  25105331 ، ربس٠خ ٚفٟ  51245 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ فشط فبمً -  110

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105331 ، ربس٠خ ٚفٟ  45235 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ٔٛفً ا١ِٓ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ِؾّذ -  111

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105331 ، ربس٠خ ٚفٟ  56156 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽش٠ف اٌذعٛلٝ اٌغ١ذ اٌغ١ذ -  112

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105331 ، ربس٠خ ٚفٟ  55435 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغٓ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  113

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105331 ، ربس٠خ ٚفٟ  35206 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؼ١غٜٛ اؽّذ ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ -  114

١ٕٗع  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105331 ، ربس٠خ ٚفٟ  56155 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌذائشٜ ٌٍٕغ١ظ ع١ٌٛب ِقٕغ -  115

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105331 ، ربس٠خ ٚفٟ  46610 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِغب٘ذ ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ -  116

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105331 ، ربس٠خ ٚفٟ  53223 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػٍٝ ىٍجٗ ػجذاٌّيٍت سث١غ فشط -  117

ع١ٕٗ  5555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105331 ، ربس٠خ ٚفٟ  35526 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽّبَ ِؾّذ ِؾّذ اعبِٗ -  118

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  25105331 ، ربس٠خ فٟٚ  35206 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌؼ١غٜٛ اؽّذ ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ -  119

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55216    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍُ ؽّذٜ ٠ٛعف صوش٠ب -  1

ع١ٍُ ٠ٛعف صوش٠ب ِؾّٛد/ ثٍّه ؽغٓ ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55500    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سمٛاْ ػجذاهلل ِؾّذ اؽّذ -  2

سمٛاْ ِؾّذ اؽّذ ؽج١جٗ/ ثٍّه اثٛسامٝ- رِٛب ػضثٗ ىش٠ك- اٌّىشِٗ ِىٗ 5ػ5 ،:   اٌـزأؽ١ش   

:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍىشرْٛ ػجذاٌٛ٘بة -  3

ػجذاٌٛ٘بة ػٍٝ اٌغؼ١ذ اٌغ١ذ/ ثٍّه عٕذع١ظ ،   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ليت سؽذٜ ِغذٜ سمب -  4

ػٍٝ ليت سؽذٜ فجؾٝ/ ثٍّه دخ١ّظ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش   

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55246    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّذ عؼذ ػض -  5

 ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"  اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد رؼجئٗ ِقٕغ"  العزغالٌٗ-اٌجؾج١ؾٝ ِؾّذ عؼذ اؽشف/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- ؽغبصٜ وفش ،  

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 55246 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ1656ٕٗ    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 46242    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌمبدس ِؾّذ سامٝ ػٍٝ -  6

ػٕٗ ٌالعزغٕبء ٚرٌه 2512ٌٕٗغ5511 ثشلُ ٚاٌّٛدع االخش اٌشئ١غٝ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼجبعٝ ِؾّذ اٌضوٝ اثشا١ُ٘ -  7

اثٛخيٝ اؽّذ ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 35320    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌىٛػ ػٍٝ اؽّذ اٌغؼ١ذ -  8

اٌىفشاٜٚ عالِٗ اٌغ١ذ ا١ِٕٗ/ ثٍّه ػجذاٌؾ١ٍُ ػبدي 5ػ- اٌغبثش٠ٗ ىش٠ك اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55253    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ع١ٍّبْ ػبدي ىب٘ش -  9

عؼ١ذ ؽبِذ ٔقش عّٙٛس٠ٗ/ ثٍّه ىٕجبسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55246    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّذ عؼذ ػض -  10

-0-5 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت" العزغالٌٗ- إٌّغٛة ثذ٠ش اؽّذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- وفشؽغبصٜ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 55246 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55246    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّذ عؼذ ػض -  11

اٌجؾج١ؾٝ ِؾّذ عؼذ اؽشف/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55215    ثشلُ ل١ذٖ كعج  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ فخشاٌذ٠ٓ اٌّفزخش ِؾّذ ِؾّٛد -  12

ِؾّذ ؽبِذ ِؾّذ ؽبد٠ٗ/ ثٍّه االِشاء ِٕؾبٖ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55252    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فف١بْ ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ ػٍٝ ع١ّش -  13

عف١بْ ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ ػٍٝ/ ثٍّه اثٛؽ١ٕفٗ 5ػ5ِٓ- ؽؼ١ت 5ػ14 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55506    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛوض١ش اؽّذ ع١ذ ػجبط ػجذاٌغٛاد ِؾّٛد -  14

ٕ٘ذٜ خ١ًٍ خ١ًٍ ص٠ٕت/ ثٍّه اٌؼجب٠ذٖ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55252    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؼذٔٝاٌغ اثٛاٌّؼبىٝ ِؾّٛد خ١ًٍ -  15

اٌغؼذٔٝ اثٛاٌّؼبىٝ ِؾّٛد فجؾٝ/ ثٍّه اٌؾغبسٖ ثٙج١ذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55213    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فبٌؼ اؽّذ ػجذاهلل ِٙب -  16

ثبٔٛة ؽٍّٝ ِٛس٠ظ عبِؼ/ ثٍّه صفزٝ عىٗ رمبىغ- إٌٛس ٚاثٛس 5ػ2 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55505    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالِٗ ِؾّذ ِغؼٛد مب٘ش ِؾّذ -  17

اٌنؼ١ف اثشا١ُ٘ اٌؾبط/ ثٍّه رٛف١ك اٌخذ٠ٜٛ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55505    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼبي ِؾّذ اٌغ١ذ عؼذ ْاؽغب -  18

ػجذاٌؼبي ِؾّذ اٌغ١ذ ػبدي ِؾّذ/ ثٍّه ؽٍجٝ اؽّذ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55254    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ا١ٌّذأٝ اثشا١ُ٘ ػجذسثٗ سِنبْ ِؾّذ -  19

اٌؾ١ؾٝ اثشا١ُ٘ ػٍٝ ِضا٠ب/ ثٍّه عٕذع١ظ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55250    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٙالٌٝ اٌضغجٝ ِغؼذ اؽّذ -  20

اٌؾؾزبٜٚ غٍٛيص ِؾّذ/ ثٍّه اثٛسامٝ- ع١ٍّبْ ػجذاٌّؼيٝ اؽّذ 5ػ0 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55502    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجؾ١شٜ وبًِ ِؾّذ ػقبَ -  21

اٌّؾّذٜ ػجذاٌشؽّٓ ٚؽ١ّبء د١ٔب/ ثٍّه اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ 5ػ5ِٓ- ؽغ١ٓ اؽّذ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55214    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صا٠ذ ا١ِٓ ػبدي ٔب٘ذ -  22

اٌغ١ّٕٝ ٠ٛعف اِبي/ ثٍّه اٌّغبسٜ 5ػ ،     

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55211    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼؾّبٜٚ ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد -  23

اٌغب٠ؼ اٌؾ١ّذػجذ اٌغ١ذ/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55251    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشط ِؾّذ ِؾّذ فبىّٗ -  24

اٌّؾذ ػجذاٌؼبىٝ ِؾّذ/ ثٍّه ثٍم١ٕب ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55215    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػالَ ؽغٓ ٔٛساٌذ٠ٓ ؽٛلٝ فالػ -  25

اٌؼؾشٜ ؽغٓ ؽغٓ ؽ١ش٠ٓ/ٍِه االًِ ؽشوٗ خٍف االٚي فإاد ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55212    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٕزش٠ظ ؽؾبرٗ ػٍٝ اؽّذ ػٍٝ -  26

ؽب١٘ٓ ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ/ ثٍّه اٌضػجالٜٚ فالػ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105353 ربس٠خ ٚفٟ 55256    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لبعُ ػٍٝ ِؾّذ اٌذ٠غيٝ اٌغؼ١ذ -  27

اٌّٛافٝ فبسٚق ىبسق/ ثٍّه ػغبط ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55223    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبِذ ِؾّٛد ِقيفٝ ٔبعٝ -  28

اثٛاٌخ١ش ؽبِذ ِؾّٛد ِقيفٝ/ ثٍّه اٌمقت ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55230    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عجش ػجذاٌؼض٠ض ػي١ٗ سمب ِؾّٛد -  29

ؽش٠ف اؽّذ فجؾٝ ِؾّذ/ ثٍّه اٌمج١ٍٗ اٌؼزٖٛ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55210    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغبوذ ِؾّذ ػجذاٌؼبي ِؾّذ اعالَ -  30

ػٍٝ اثشا١ُ٘ فجبػ/ ثٍّه  اٌٍجٓ عٛق-اٌغّغبس 5ػ25 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55235    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػمذٖ فزؾٝ عالِٗ ٠ٛ٘ذا -  31

ػمذٖ اؽّذ اٌّزٌٛٝ اٌٙبدٜ/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 32545    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشٚؽٝ اٌغؼ١ذ ػٍٝ ِؾّذ -  32

١بػػ-اٌشٚؽٝ اٌغؼ١ذ ػٍٝ اٌغؼ١ذ/ ثٍّه ثغؼٍخ اٌٍّه رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ػمبس ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55212    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فش٠ذ ِىزجٗ -  33

عؼذ ػٍٝ ػجذاٌؼض٠ض اٌضغجٝ ِؾّذ سؽبة/ ثٍّه ِؾت اِزذاد- اٌؼًّ ِىزت 5ػ اٚا اٌّشؽِٛٝ ؽغٓ 5ػ1 سلُ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبِذ ِقيفٝ عؼذ ػقّذ -  34

ِؾّذ اؽّذ ا٠ٙبة/ ثٍّه االًِ ثشط- إٌٛس ٚاثٛس 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55220    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػّبسٖ اثشا١ُ٘ ِغؼذ ِقيفٝ اؽّذ -  35

اٌجٍزبعٝ ػّبسٖ ِؾّذ ِقيفٝ/ ثٍّه شا٘ج١ٓاٌ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55224    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍخشاىٗ ١ِخبئ١ً ربِش ٚسؽٗ -  36

اٌؾٛسأٝ اٌغ١ذ ا١ِٕٗ/ ثٍّه االػقش ٔؼّبْ- اٌقٕبػ١ٗ اٌجٕب ِٕيمٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55236    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼ١ذ اثشا١ُ٘ ػجذاٌجبسٜ ؽٕبْ -  37

ؽغ١ٓ ػجذاٌؾ١ّذ ؽغٓ ِؾّذ/ ثٍّه دخ١ّظ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55232    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ا١ِٓ ِؾّذ اثشا١ُ٘ فبىّٗ -  38

ٔبفف اثٛاٌّغذ ثذ٠ش ػجذاٌشؽّٓ/ ثٍّه اٌغالء 5ػ ،:   شاٌـزأؽ١   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55234    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٕبٜٚ وبًِ ِؾّذ ٕ٘بء -  39

ػٍٝ ػضد ػجذاٌشاصق/ ثٍّه اٌذٚاخ١ٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55232    ثشلُ ل١ذٖ جكع  ، فشد ربعش ، ؽٍجٝ اثٛاٌؼ١ٕٓ ػبدي ػبدي -  40

ؽٍجٝ اثٛاٌؼ١ٕٓ ػبدي/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55235    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجش٠مٝ صوٝ ٠ٛعف ؽغبَ -  41

ثشوبد اؽّذ اٌغؼ١ذ اٌغؼ١ذ/ٍِه ثبثً ؽجشا ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 15003    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ اثٛاٌّغذ ػجذاٌمبدس عّؼٗ -  42

 ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"  سخبَ ٚسؽٗ"  العزغالٌٗ- ِؾّذ اٌغؼ١ذ وبًِ ِؾّذ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- عبِٛي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 15003 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ1512ٕٗ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ اؽّذ اٌغؼ١ذ ٔٙب -  43

اٌذ٠ٓ ؽّظ ِؾّذ فجشٜ ِؾّذ/ ثٍّه ػغبط ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55221    ثشلُ ١ذٖل عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٕبَ ليت ػجذاٌفزبػ ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ -  44

اٌغٕبَ ليت ػجذاٌفزبػ ػجذاٌشؽّٓ/ ثٍّه اٌذػشٚٔٝ اؽّذ اٌؾ١ٙذ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55040    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛاٌش٠ؼ صوٝ ِؾّذ ٠بعش -  45

اثٛاٌش٠ؼ صوٝ ِؾّذ ِقيفٝ/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55231    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ّٕٝ وبًِ اٌغ١ذ اٌغ١ذ -  46

اٌغ١ّٕٝ وبًِ اٌغ١ذ/ ثٍّه إٌٛس ِغغذ 5ػ- اٌشا٘ج١ٓ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 4513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌم١ٍٛثٝ اؽّذ اٌغ١ذ اٌغ١ذ اؽشف -  47

دٔٛؽش- اٌم١ٍٛثٝ اؽّذ اٌغ١ذ اٌغ١ذ اؽشف/ ثٍّه ١ٌقجؼ اٌٍّه رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  ٕٛاْاٌؼ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 4513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌم١ٍٛثٝ اؽّذ اٌغ١ذ اٌغ١ذ اؽشف -  48

 ٚرٌه اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 4513 ربثغ دائُ ثشلُ ٚاٌّم١ذ 1002ٌغ2555ٕٗ ثشلُ ٚاٌّٛدع االخش اٌشئ١غٝ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽ١ش

ػٕٗ ٌالعزغٕبء   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 20542    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دسغبَ ٘ؾبَ/د ف١ذ١ٌٗ -  49

دسغبَ ػضّبْ ِؾّذ ٘ؾبَ/ثٍّه ِؾت اِزذاد 5ػ5ِٓ- اٌغؼذ عبِغ ثغٛاس- وبًِ ِقيفٝ 5ػ3 ،   :اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55233    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف ِؾّذ ِؾّذ سمب -  50

ػالَ ٠ٛعف ِؾّذ ِؾّذ/ ثٍّه وفشدِشٚ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 20542    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغذ٠ذٖ دسغبَ ِؾّذ ٘ؾبَ/ د ف١ذ١ٌٗ -  51

دسغبَ ػضّبْ ِؾّذ ٘ؾبَ/ ثٍّه ِؾت اِزذاد5ِٓ- اٌغؼذ عبِغ ثغٛاس- وبًِ ِقيفٝ 5ػ3 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55226    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذٜٚ ِؾّذ ِؾّذ ٕ٘بء -  52

ؽؼجبْ ػجذاٌؼبىٝ اؽّذ اعّبػ١ً/ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ- عبد اٌؾ١ٙذ 5ػ32 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍٕغ١ظ االد٠ت ِقيفٝ ِقٕغ -  53

االد٠ت ِؾّٛد ساغت ؽغٓ/ ثٍّه داٚد اثشا١ُ٘ 5ػ4 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55235    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اف١ً اٌغؼ١ذ ػٍٝ ؽغبَ -  54

اف١ً اٌغؼ١ذ ػٍٝ/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 15003    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ اثٛاٌّغذ ػجذاٌمبدس عّؼٗ -  55

ِؾّذ اٌغؼ١ذ وبًِ ِؾّذ/ ثٍّه عبِٛي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 15003    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ اثٛاٌّغذ ػجذاٌمبدس عّؼٗ -  56

-2-1 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ِىزت"  العزغالٌٗ-ٔذا يفِٝق ػجذاهلل/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض-عٕذع١ظ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 15003 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 1002    

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّغشثٝ اٌغ١ذ ػجذاهلل ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  57

ثٍؼ ِؾّذ ػٍٝ ؽٍّٝ/ ثٍّه ٍجٓاٌ عٛق- عب٠ٚؼ 5ػ25 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105354 ربس٠خ ٚفٟ 55225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ساغت ؽؾبرٗ س٠بك ِؾّذ -  58

ساغت ؽؾبرٗ س٠بك ػبدي/ ثٍّه خٍف ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 خربس٠ ٚفٟ 46043    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػٍٝ اؽّذ ففبء -  59

 ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"  غزائ١ٗ ِٛاد ٚرؼجئٗ ثمبٌٗ"  العزغالٌٗ-ؽج١ت ػٍٝ ساؽذ ِؾفًٛ/ ثٍّه عّٕٛد ِشوض- اٌضؼجب١ٔٗ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 46043 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ1545ٕٗ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55244    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ ػجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ -  60

ػّبسٖ عؼذ ػجذاٌّؾغٓ/ ثٍّه اٌّؼزّذ٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55245    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، داٚد وبًِ اعّبػ١ً ِبٔغٗ -  61

إٌٙذاٜٚ ػجذاٌؾ١ّذ بسٚقف ِٛعٝ/ ثٍّه دٔٛؽش ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِيبٚع وبًِ اؽّذ خبٌذ -  62

ؽٕبٜٚ اٌذعٛلٝ ٚ٘جٗ ٘ذٜ/ ثٍّه اٌغالَ ِٕؾ١ٗ- ؽٛؽٗ ؽغٓ 5ػ3 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55241    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛاؽّذ ػجذاٌغٕٝ ىٗ ِؾّذ -  63

اٌٙالٌٝ ػي١ٗ ِؾّذ ػبىف/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ- ثٛسعؼ١ذ 5ػ44 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 32044    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ا١ِٓ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ص١٘ش -  64

عالِٗ فذ٠ك ِغؼٛدٖ/ ثٍّه اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ خٍف- اٌّؾيٗ يٛسل اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55242    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾك ػٍٝ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ ِؾّذ -  65

اٌغّغبس ؽؾبرٗ ِؾّذ ِؾّٛد/ ثٍّه اٌضساػٗ -اٌغضالٜٚ 5ػ45 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 45105    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذسٖ ٠شثذ فبسٚق ِؾّذ -  66

ثذسٖ ثذ٠ش فبسٚق/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 45105    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذسٖ ثذ٠ش فبسٚق ِؾّذ -  67

-4-16 افززبؽٗ ربس٠خ"  ِٕض١ٌٗ ادٚاد رغبسٖ"  العزغالٌٗ- اٌخٌٛٝ ِؾّٛد فزؾٝ/ ثٍّه عّٕٛد ِشوض- ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 45105 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2516   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55246    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ثذ٠ش عّبي فٙذ -  68

اٌؼؾشٜ ِؾّذ عؼ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه ِؾت 5ِٓ- اٌؾ١ؾ١ٕٝ ػٍٝ 5ػ12 ،:   ١شاٌـزأؽ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55242    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌفشاػ عؼذ ِؾّذ ِؾّذ -  69

ِؾّذ اٌذ٠ٓ ِؾٝ عٙبَ/ ثٍّه االػقش ٔؼّبْ 5ػ5ِٓ- اٌؾٛعٗ اثشا١ُ٘ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55243    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثقً ِقيفٝ رٛف١ك ؽشفا -  70

ثقً ِقيفٝ رٛف١ك/ ثٍّه ثٕبد اٌغجغ- اٌؼؾشٜ 5ػ14 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55251    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؼ١ت عؼذ ػٍٝ ع١ٙش -  71

اٌؾ١خ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ ػجذاٌّؼيٝ/ ثٍّه اثٛػٍٝ ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55254    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼضة فبٌؼ ِؾّذ فبٌؼ ػجذإٌّؼُ -  72

ِؾّذ ع١ٍّبْ ِؾّذ/ ثٍّه لش٠يٕٗ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55245    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٛ٘شٜ ١ٌض٠ذاثٛا ٚع١ٗ خبٌذ -  73

اٌفخشأٝ ا١ِٓ ػجذٖ ِؾّذ/ ثٍّه اثٛؽب١٘ٓ 5ػ22 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 فٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 45105    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذسٖ ثذ٠ش فبسٚق ِؾّذ -  74

 ثشلُ ٚاٌّٛدع"  وشاعٝ ِٚؼشك ِقٕغ"  العزغالٌٗ- ثذسٖ ثذ٠ش فبسٚق/ ثٍّه عّٕٛد ِشوض- ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 45105 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ1562ٕٗ  

 رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55506    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛوض١ش اؽّذ ع١ذ ػجبط ػجذاٌغٛاد ِؾّٛد -  75

"  ٚىؼ١ّٗ فٛي ِيؼُ"  العزغالٌٗ-ص٠ذاْ اثشا١ُ٘ عبِٝ اؽّذ/ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌؼجب٠ذٖ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 55506 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ1545ٕٗ ثشلُ ٚاٌّٛدع  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55245    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِقيفٝ ِؾّذ ِقيفٝ ع١ٍّبْ -  76

اِبسٖ ِقيفٝ ِؾّذ اٌغ١ذ ا٠ّبْ/ٍِه عٕذع١ظ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55506    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛوض١ش اؽّذ ع١ذ ػجبط ػجذاٌغٛاد ِؾّٛد -  77

ص٠ذاْ اثشا١ُ٘ ِٝعب اؽّذ/ ثٍّه اٌؼجب٠ذٖ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ  

 رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55506    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛوض١ش اؽّذ ع١ذ ػجبط ػجذاٌغٛاد ِؾّٛد -  78

"  ِٚؾ٠ٛبد ِىشٚٔٗ ِيؼُ"  العزغالٌٗ- ٕ٘ذٜ خ١ًٍ خ١ًٍ ص٠ٕت/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌؼجب٠ذٖ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 55506 ربثغ دائُ ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-5-25 افززبؽٗ ربس٠خ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 33252    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌغبس ػجذاٌؾ١ّذ ػٍٝ ػجذاٌؾ١ّذ -  79

إٌغبس ػجذاٌؾ١ّذ ػٍٝ ػجذاٌؾ١ّذ/ٍِه اٌجشط ِؾٍخ 24 سلُ ثبٌٍّه ػجذاٌفزبػ ػٍٝ ؽبسع 22 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55253    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخ١به ِؾّذ فإاد اؽّذ -  80

ا١ٌّبٔٝ ػٍٝ ِؾّذ/ٍِه دِشٚ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ففٚ،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 46043    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػٍٝ اؽّذ ففبء -  81

ؽج١ت ػٍٝ ساؽذ ِؾفًٛ/ ثٍّه اٌضؼجب١ٔٗ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 46043    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػٍٝ اؽّذ ففبء -  82

 ٚاٌّم١ذ 2514-2-1 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ِغّذٖ ٌؾَٛ"  العزغالٌٗ- ؽج١ت ساؽذ ِؾفًٛ/ ثٍّه عّٕٛد ِشوض- اٌضؼجب١ٔٗ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 46043 ثشلُ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55240    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّٛد ِؾّذ فجشٜ -  83

ػ١ذ ِؾّذ ؽغ١ٓ اؽّذ/ ثٍّه اٌٛعيٝ اٌغىٗ- اٌّشغٕٝ ؽغٓ 5ػ4 ،:   اٌـزأؽ١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 41153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٛاٌؼضا اؽّذ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  84

2515 ٌغٕخ 1341 ثشلُ اٌّٛدع ا٢خش اٌشئ١غٝ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  ٛاْاٌؼٕ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 41153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛاٌؼض اؽّذ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  85

ػغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ رق١ٕغ اٌٝ 2512 ٌغٕخ 2565 ثشلُ اٌّٛدع ا٢خش اٌشئ١غٝ اٌّؾً ٔؾبه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 41153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٛسل١ٗ إٌّزغبد ٌزغبسٖ اثٛاٌؼض -  86

2515 ٌغٕخ 1341 ثشلُ اٌّٛدع ا٢خش اٌشئ١غٝ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 41153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٛسل١ٗ إٌّزغبد ٌزغبسٖ اثٛاٌؼض -  87

ػغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ رق١ٕغ اٌٝ 2512 ٌغٕخ 2565 ثشلُ اٌّٛدع ا٢خش اٌشئ١غٝ اٌّؾً ٔؾبه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 41153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٛسل١ٗ إٌّزغبد ٌزغبسٖ ؼضاثٛاٌ -  88

ػٕٗ ٌالعزغٕبء ٚرٌه 2515-3-25 فٝ 1341 ثشلُ اٌّٛدع االخش اٌشئ١غٝ اٌّؾً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55252    ُثشل ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽب١ِٗ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ -  89

خ١ٍف اٌغ١ذ ٠ٛعف/ٍِه اٌغغبػ١ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 55256    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼ١ذ ثغٛٔٝ ِؾّذ صوش٠ب ا٠ّٓ -  90

ػٍٝ عّبػ١ًا ِؾّذ/ٍِه اٌٛعيٝ اٌغىخ ا١ِٓ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 55265    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػزش٠ظ ؽغٓ ِؾّذ ِؾّذ -  91

ػجذاٌٍي١ف إٌقش ع١ف عؼذٖ/ ثٍّه اٌضٛسٖ ِذسعٗ اِبَ- إٌبؽ١ٗ دا٠ش 5ػ1 ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 55255    ُثشل ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٍجٛدٜ اؽّذ ع١ذ ِؾّذ ا٠ّٓ -  92

اٌٍجٛدٜ اؽّذ ع١ذ ِؾّذ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 55261    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِقيفٝ فبثش ِقيفٝ ِؾّذ -  93

ػجذاهلل ِقيفٝ بثشف ِقيفٝ/ ثٍّه صفزٝ عىٗ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 55262    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشلبٜٚ اثشا١ُ٘ ػبؽٛس ٕ٘بء -  94

اٌؾشلبٜٚ اؽّذ اثشا١ُ٘ ػبؽٛس/ ثٍّه اثٛف١ش ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 55524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍشؽالد وشاد -  95

اٌغالِٛٔٝ اؽّذ اٌغ١ذ/ ثٍّه اٌّغزؾفٝ اِبَ- اٌخٌٛٝ 5ػ اٌٝ رؼذي   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 40402    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١ّذ ػجذ ِؾّذ ػجذاٌؾ١ّذ ػالء -  96

ؽزب ؽغٓ اثشا١ُ٘ ؽّبدٖ/ ثٍّه اٌجىشٜ ِٕؾ١ٗ- اٌمذط 5ػ0 اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 55263    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔٛفً عؼذ ِؾّذ ١ٌٚذ -  97

ٚاٌٝ اؽّذ فزؾ١ٗ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،     

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 55250    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽ٠ٛؼ ِؾّذ اثشا١ُ٘ عؼذ -  98

اٌؾش٠شٜ ؽغٓ فب٠ض ِؾّٛد/ ثٍّه اٌذٚاخ١ٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 55255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ف١بَ ػجذإٌجٝ ِٙذٜ اثشا١ُ٘ -  99

خ١ّظ سصق ِزٌٛٝ ٔٛس/ ثٍّه اٌىّب١ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 55264    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ص٠بدٖ اٌغ١ذ اٌغ١ذ اٌغ١ذ -  100

ػجذاٌغ١ّغ اٌغؼ١ذ سِنبْ/ ثٍّه اٌقبسَ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 21412    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذِشاٜٚ اثشا١ُ٘ سِنبْ ػجذٖ -  101

اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽذٖ/ثٍّه اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ اٌغٍّٗ ثغٛق 15 ٚ 0 ثبو١ٗ ثغؼٍخ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105356 ربس٠خ ٚفٟ 55252    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١ؾٝ ػجذاٌؾك اعّبػ١ً ػٍٝ -  102

اهلل عبة سِنبْ ِؾّذ سِنبْ ّذِؾ/ ثٍّه عٕذع١ظ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55265    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّٛدٖ اؽّذ ىٗ ػقبَ -  103

اٌغجبٌٝ سِنبْ ثذساْ/ ثٍّه اثٛف١ش ثٕب ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 44532    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِشعٝ ػجذإٌجٝ ػجذاٌؼبي وش٠ُ -  104

ِشعٝ ػجذإٌجٝ ػجذاٌؼبي وش٠ُ/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش- ِؼبر ثٓ عؼذ عبِغ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 44532    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِشعٝ ػجذإٌجٝ ػجذاٌؼبي وش٠ُ -  105

 ػيٛس رٛو١ً"  العزغالٌٗ-خ١ًٍ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّٛد/ ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 ػ- خ١ًٍ اخٛاْ عٕزش- اٌىجشٜ ٍٗاٌّؾ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 44532 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-1-4 افززبؽٗ ربس٠خ-"  رغ١ًّ ِٚغزؾنشاد   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ُر 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55256    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼؾشٜ فش٠ذ اؽّذ فش٠ذ ِؾّذ -  106

ثذس ِقيفٝ ؽغٓ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55252    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغبدارٝ ؽغٓ ػٍٝ ٘ؾبَ -  107

اٌغبدارٝ ؽغٓ ػٍٝ اعبِٗ/ٍِه ص٠بد ِؾٍخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55266    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌالٖ ثذ٠ش سف١ك ِؾّذ ٚالء -  108

اٌغ١ذ ؽغٓ ػجذاهلل/ ثٍّه اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ 5ػ5ِٓ- عبٌُ ػجذإٌّؼُ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ًرؼذ٠ رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 35500    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صػ١زش ػٍٝ ؽٍّٝ ىبسق -  109

صػ١زش ػٍٝ ؽٍّٝ ىبسق/ثٍّه اٌمذ٠ُ إٌّقٛسٖ ىش٠ك اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55221    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِشعٝ اٌيٕيبٜٚ ِشعٝ ا٠ٗ -  110

ص٘شٖ ِقيفٝ اٌغؼ١ذ اٌغؼ١ذ/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 32551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ا١ٌّبٔٝ ػجذاٌفزبػ ِغذٜ ػجذاٌشؽّٓ -  111

اؽّذ ع١ذ ِؾّٛد ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه اٌغضي عّؼ١ٗ ِخبصْ خٍف -ِؾّٛد اؽّذ 5ػ اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55265    ثشلُ ل١ذٖ كعج  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ اثشا١ُ٘ ػجذاٌٍي١ف ثغّٗ -  112

ؽغ١ٓ ػٍٝ عّبي/ ثٍّه اثٛػٍٝ ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 46152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼجذ ػٍٝ اؽّذ ثذس -  113

اٌؾؾزبٜٚ ػٍٝ ؽغٓ/ ثٍّه ػجذاٌغالَ ىٗ اٌؾ١ٙذ 5ػ ،     

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبىٛس ػٍٝ ِؾّذ ؽغٓ -  114

اٌؾبثٛسٜ ِقيفٝ ػٍٝ اؽّذ/ ثٍّه اٌؾغبسٖ ثٙج١ذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55253    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّذ ػجذاٌغفٛس عّبي ِؾّذ -  115

ِؾبٌٝ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ ١ٌٍٝ/ ثٍّه ِؾبٌٝ 5ػ42 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55224    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٕبٜٚ ثشوبد اٌغ١ذ سؽب -  116

اٌغ١ذ ٛدِؾّ عٍيبْ اٌغ١ذ/ ثٍّه اٌجغي٠ٛغٝ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55223    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛس٠ٗ عؼذ ِؾّذ عؼذ -  117

اثٛس٠ٗ ِؾّٛد ؽؼجبْ اثٛاٌّغذ/ ثٍّه ثي١ٕٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 44532    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِشعٝ ػجذإٌجٝ ػجذاٌؼبي وش٠ُ -  118

"  العزغالٌٗ- ِشعٝ ػجذإٌجٝ ػجذاٌؼبي وش٠ُ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- ؽغبصٜ وفش- ِؼبر ثٓ عؼذ عبِغ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

 44532ربثغ ٚدائُ 2510ٌغ1215ٕٗ ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ" ٍِّٚؼبد ِٕٚظفبد ٚفبثْٛ رغ١ًّ ِٚغزؾنشاد ػيٛس ٚرؼجئٗ رق١ٕغ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55254    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل اٌغ١ذ اؽّذ فإاد اؽّذ -  119

ؽبثْٛ ثذس ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه اٌفشدٚط ػّبسٖ- أوزٛثش 6 ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 54562    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لشلش اثٛا١ٌض٠ذ سعت ففٛد -  120

اٌىَٛ عغ١ٓ-لشلش اثٛا١ٌض٠ذ سعت ففٛد/ ثٍّه ثغؼٍخ اٌٍّه رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55262    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾشٚط اعّبػ١ً سعت ػج١ش -  121

ٛلٝاٌذِج اٌّشعٝ ؽشثبد/ٍِه اثٛف١ش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55260    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ِؾّذ اٌغ١ذ اؽّذ -  122

اٌذ٠ت اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘/ٍِه إٌبفش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اْاٌؼٕٛ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 46152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼجذ ػٍٝ اؽّذ ثذس -  123

 ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"  ِبسوذ عٛثش"  العزغالٌٗ- اٌؼجذ اٌؾؾزبٜٚ ػٍٝ ؽغٓ/ ثٍّه اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ- ػجذاٌغالَ ىٗ اٌؾ١ٙذ 5ػ ،  

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 46152 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ1211ٕٗ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55250    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذ٠ش ِؾّذ ػجذاٌىش٠ُ ا٠ّبْ -  124

عٛدٖ ػجذاٌؾى١ُ ػجذاٌفزبػ/ ثٍّه ثي١ٕٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌيش٠ٕٝ ػجذاٌمبدس ِغؼذ ػجذاٌمبدس -  125

اٌيش٠ٕٝ ٠ٛٔظ ػجذاٌمبدس ِغؼذ/ ثٍّه ا١ٌٙبرُ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55252    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّبَ اٌجغي٠ٛغٝ ِؾّٛد ِؾّٛد ِٕبي -  126

اٌٛصاْ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌغّؼٗ عٛق 5ػ5ِٓ- خ١ًٍ ِؾّذ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 41564    ثشلُ ذٖل١ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً ِؾّٛد االدُ٘ ِؾّٛد -  127

اعّبػ١ً اٌغؼ١ذ ِؾّٛد االدُ٘/ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 41564    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً ِؾّٛد االدُ٘ ِؾّٛد -  128

بٖٚاٌغ رُ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخٛاعٗ ِؾّذ ِؾّذ عٍٜٛ -  129

ػجذاٌؼض٠ض االؽّذٜ ػبدي اؽّذ/ ثٍّه اٌّؾؾّٗ ١ِذاْ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػذط ِؾّذ ؽّذ٠ٓ ؽّذ٠ٓ -  130

ػذط ِؾّذ ؽّذ٠ٓ ػشفٗ/ٍِه إٌبفش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55563    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ِؾّذ ِؾّذ ِقيفٝ اثشا١ُ٘ -  131

ا١ٌٍٙظ اٌجغ١ٛٔٝ ِغؼذ /ثٍّه خنش ػضثٗ- اٌضسلب 5ػ اخش- اثٛؽش٠ف ػجذإٌّؼُ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ ٚفٟ 55226    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخ١ٍفٗ اٌغؼ١ذ ِؾّذ ٘ؾبَ -  132

اٌخ١ٍفٗ ٠ٛعف اٌغؼ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه ؽج١ت ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105355 ربس٠خ فٟٚ 55251    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشػٝ ِؾّذ اٌغ١ذ ِغؼذ -  133

اٌجمشٜ اؽّذ اؽّذ/ ثٍّه اٌضؼجب١ٔٗ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55206    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌضغجٝ ثذٜٚ اٌغؼ١ذ ثذٜٚ ؽؼجبْ -  134

اٌجبٔٛثٝ ِٛعٝ ِؾّذ/ ثٍّه ػغبط ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55202    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً اؽّذ خ١ًٍ اٌذ٠ٓ ػقبَ ػ١ٍبء -  135

االثظ ِؾّذ ِؾّٛد ِؾّذ/ ثٍّه اٌجىشٜ ِٕؾ١ٗ- اٌؼشث١ٗ اٌٛؽذٖ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55205    شلُث ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، االثظ ا١ِٓ ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ -  136

اٌجمشٜ اثشا١ُ٘ ِغذٜ خبٌذ/ٍِه اٌجىشٜ ِٕؾ١خ اٌقفٖٛ ِغزؾفٝ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ثذ٠ش ػجذاٌفزبػ فزٛػ ٘بُٔ -  137

ػجذاٌٍي١ف اثٛعش٠غ ِؾّذ ع١ّش/ٍِه ؽشة ىٍؼذ ِٛلف ثغٛاس اٌذٌزب ؽٕفٝ ؽبسع ،   :اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌضغجٝ اٌغ١ًّ ِؾّذ ؽّبدٖ -  138

اٌضغجٝ اٌغ١ًّ ِؾّذ ٠بعش/ ثٍّه ػغبط ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، االعؼبد ػجذإٌجٝ ػٛاد ِب٘ش -  139

االعؼبد ػجذإٌجٝ ػٛاد ِب٘ش/ثٍّه اٌّؼزّذ٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف ، اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55204    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌميت ِؾّٛد ِؾّذ ٠بعش -  140

اٌميت ِؾّٛد ِؾّذ ٠بعش/ ثٍّه ؽ٠ٛٓ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55202    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دس٠ٚؼ ٘بؽُ ػجذاٌٙبدٜ ِؾّذ -  141

اثٛاٌّغذ ِقيفٝ اٌّشعٝ اٌغ١ذ ِؾّذ/ٍِه اٌشعجٝ- ٚاال٠ّبْ اٌؼٍُ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55220    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبط ِؾفًٛ اٌغؼ١ذ اؽّذ -  142

ؽغبط اٌغ١ذ ِؾفًٛ اٌغؼ١ذ/ ثٍّه ا١ٌٙبرُ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55203    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌىشرْٛ ٌقٕبػٗ اٌؾ١خ -  143

إٌبػّٗ ِؾّذ ػجذاٌغ١ًٍ ِؾّذ/ ثٍّه ثي١ٕٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػقش عجش ػجذاٌؾٝ عجش ِؾّذ -  144

- غبُٔ اثشا١ُ٘ ِؾّذ ِؾّٛد/ ثٍّه اٌجؾ١شٖ- اثٛاٌّيب١ِش ِشوض- اٌقؾشاٜٚ ؽشق50 اٌى١ٍٛ- اٌذٚاعٓ لش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

دائُ ٚثشلُ 2510ٌغٕٗ-- ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"  ِيؼُ"  ٚٔؾبىٗ  ---- 

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 21352    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌّؾبٚٞ ػجذسثٗ ؽغ١ٕٓ سِنبْ -  145

االخؾبة ٚرمي١غ ٌزق١ٕغ ِقٕغ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  "  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55200    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌضْٔٛ اهلل عبة اٌغؼ١ذ ِؾّذ -  146

اٌؾبدٜ اٌغ١ذ ػي١ٗ ِؾّذ/ ثٍّه ػ١بػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ٠ًرؼذ رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55205    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل عبة ِؾّذ ٘بٔٝ ِؾّذ -  147

اهلل عبة ِؾّذ ٘بٔٝ/ ثٍّه اثٛسامٝ- اثٛاٌغ١و ؽغٓ 5ػ24 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55205    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌقبؽٝ اثشا١ُ٘ ِؾّذ اؽّذ -  148

اٌقبؽٝ اثشا١ُ٘ ِؾّذ/ٍِه ثٍم١ٕب ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55201    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛؽغ١ٓ ػٛك ١ُ٘اثشا ِؾّذ -  149

اثٛؽغ١ٓ ػٛك اثشا١ُ٘ ٚسصٗ/ ثٍّه فشد ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 42235    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عىش اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ اؽّذ -  150

 ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"  الّؾٗ ِؼشك"  العزغالٌٗ- إٌجٝ ؽغت ِقيفٝ ػٛك اٌغ١ذٖ/ ثٍّه اٌؾٛادس 5ػ-عّٕٛد ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 42235 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ1052ٕٗ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55055    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػي١ٗ اٌغ١ذ ػي١ٗ اؽشف -  151

اثشا١ُ٘ ا١ٔظ ػجذإٌبفش/ ثٍّه ػيبف ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 42235    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عىش اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ اؽّذ -  152

إٌجٝ ؽغت ِقيفٝ ػٛك اٌغ١ذٖ/ ثٍّه اٌؾٛادس 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55013    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٜاٌغ١ضاٚ اؽّذ ِقيفٝ ِؾّذ -  153

ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ اعالَ/ ثٍّه اٌغذ٠ذٖ إٌّؾ١ٗ- 15 ػ5ِٓ- اعّبػ١ً اٌج١ِٛٝ 5ػ35 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55015    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌفخشأٝ ِؾّذ اؽّذ عبِٝ ِؾّٛد -  154

ؽغ١ٓ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ِؾّذ/ ثٍّه إٌٛاعبٔٝ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55055    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػض ِقيفٝ ِؾّذ ربِش -  155

ػض ِقيفٝ ِؾّذ ٚائً/ ثٍّه ػ١بػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55053    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالِٗ ٓا١ِ عّبي ػالء -  156

ِؾّذ ِشٚاْ اثٛاٌؼض/ ثٍّه دخ١ّظ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55011    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌقؾ١ٗ ٌالدٚاد اٌغجبؽٝ -  157

اؽّذ اٌغجبؽٝ ػجذاٌّؼجٛد ِؾّذ/ ثٍّه اٌؼض٠ض٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55052    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشٍِغٝ ِؾّذ ػجذاٌغالَ ع١ٙش -  158

ػبِش ػجذإٌجٝ ِؾّذ/ ثٍّه ا١ٌٙبرُ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55014    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌنٜٛ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ ػجذاٌؼظ١ُ -  159

ِؾّذ ػجذاٌمبدس ِؾّذ أقبف/ ثٍّه اثٛسامٝ- اٌذ٠ٓ ػّبد 5ػ1 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55056    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خنش ػجذاٌؼبىٝ اٌغ١ذ سث١غ ِؾّذ -  160

ىّض ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد ػٍٝ/ ثٍّه ثؾج١ؼ ،:   ـزأؽ١شاٌ ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55050    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثشغٛس ػٍٝ فالػ ١ٌٚذ -  161

اٌجؾ١شٜ اٌذعٛلٝ سمٛاْ/ ثٍّه اٌم١قش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55052    ثشلُ ٖل١ذ عجك  ، فشد ربعش ، االؽٛي اؽّذ فإاد اؽّذ -  162

االؽٛي اؽّذ فإاد/ ثٍّه اٌؾ١خ وفش ىش٠ك اثٛسدٖ اٌذعٛلٝ 5ػ5 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 52215    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّخٍالد ٌزق١ٕغ ؽبرُ -  163

ص٠بد ِؾٍٗ- ػبِش ػٍٝ وّبي ِؾّذ/ ثٍّه ثغؼٍخ اٌٍّه رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55051    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٛك ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ ِؾّذ -  164

اٌميشٜ ؽغٓ ِؾّٛد ؽغٓ/ ثٍّه إٌؼٕبػٝ فشْ ثغٛاس- اٌؾّٙٛس٠ٗ- ؽشة ىٍؼذ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 53062    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذِشاٜٚ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد اٌغ١ذ -  165

 ِخضْ"  العزغالٌٗ-اٌذِشاٜٚ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- ىٕجبسٖ ثٕبؽ١ٗ اٌىبئٓ اٌفشع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

ػٕٗ ٌالعزغٕبء اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 53062 ربثغ دائُ ثشلُ ٚل١ذ 2510ٌغ240ٕٗ ثشلُ ٚاٌّٛدع"  ٚاالعّذٖ ٌالػالف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55012    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػمذٖ اؽّذ اؽّذ خبٌذ -  166

ػمذٖ اؽّذ اؽّذ ع١ّش/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55054    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ص٠ذاْ اٌغ١ذ ؽغ١ٓ ثشوٗ -  167

عبٌُ اثشا١ُ٘ ػٍٝ عؼذ٠ٗ/ ثٍّه اٌغ١ؼ 5ػ34 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55015    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذسط ِؾّذ ِؾّذ عٍٜٛ -  168

ٌجؾز١ٓ اؽّذ ؽغٓ ِؾّذ/ٍِه اٌغذ٠ذح إٌّؾ١خ لش٠ؼ اعّبػ١ً ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 55055    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سث١غ اثشا١ُ٘ ػي١ٗ اٌغ١ذ -  169

ػجذاٌؼض٠ض اٌذ٠ٓ فالػ ِؾّذ/ ثٍّه اٌجشط ِؾٍٗ-إٌغبس ِزٌٛٝ 5ػ43 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55022    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٛدٖ ػٍٝ شا١ُ٘اث فالػ ػجذاٌغٕٝ -  170

عٛدٖ ػٍٝ اثشا١ُ٘ فالػ/ ثٍّه ثؾج١ؼ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 40143    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثي١ؾٗ ػجذاٌؼض٠ض اٌغؼذاٜٚ ِقيفٝ -  171

اٌيٛس اؽّذ ِقيفٝ/ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،   

 رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 40143    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٛثش٠ٗ اٌغب٘ضٖ ٌٍّالثظ اٌغؼذاٜٚ ِقيفٝ ِقٕغ -  172

اٌيٛس اؽّذ ِقيفٝ/ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 15522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠غيٟ ػجذاٌفزبػ فالػ ػجذاٌجبعو -  173

 ثشلُ ٚل١ذ-"  ِٛاؽٝ ِضسػٗ"  العزغالٌٗ- اٌذ٠غيٝ ػجذاٌفزبػ فالػ ػجذاٌجبعو/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌغغبػ١ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 15522 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ1045ٕٗ ا٠ذاع   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55032    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبٌٝ ػٍٝ اثشا١ُ٘ ػٍٝ ِؾّذ -  174

اثشا١ُ٘ ِؾّذ ١ِشفذ/ ثٍّه عٕجبسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55033    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل ػٍٝ اؽّذ ِؾّٛد -  175

ػي١ٗ اٌؾغ١ٕٓ ِؾّٛد ِؾّذ/ ثٍّه ػجذإٌبفش عّبي 5ػ5ِٓ- ػجذاٌغالَ ِؾّذ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55033    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل ػٍٝ اؽّذ ِؾّٛد -  176

 ربس٠خ-"  رقذ٠ش ِىزت"  العزغالٌٗ- ػضّبْ خ١ًٍ خ١ًٍ ِؾّذ/ ثٍّه ػمً ثؼضثٗ اٌٙبدٜ 5ػ53 سلُ ػمبس- إٌّقٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش

إٌّقٛسٖ 145505 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2512-6-25 افززبؽٗ   

 رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55015    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد -  177

ػجذاٌشاصق اهلل ػٛك ػي١ٗ ِؾّذ ٚسصٗ/ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ- ٚسدٖ ػجذاٌٛاؽذ 5ػ60 ،:   ١شاٌـزأؽ ٚفف،  اٌؼٕٛاْ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 15522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠غيٟ ػجذاٌفزبػ فالػ ػجذاٌجبعو -  178

غيٟاٌذ٠ ػجذاٌفزبػ فالػ ػجذاٌجبعو/ ثٍّه اٌغغبػ١ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 15522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠غيٟ ػجذاٌفزبػ فالػ ػجذاٌجبعو -  179

 1000-30 افززبؽٗ ربس٠خ- عضاسٖ"  العزغالٌٗ-ثؾجؼ ٠ٛعف ؽغٓ اٌؾبفؼٝ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌغغبػ١ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

ىجشٜاٌ اٌّؾٍٗ 15522 ثشلُ ٚاٌّم١ذ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55023    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اث١٘ٛف اٌغ١ذ اؽّذ اؽّذ -  180

اث١٘ٛف اٌغ١ذ اؽّذ/ ثٍّه صغٍٛي عؼذ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55025    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجبدٜ ِؾّذ اهلل ػي١ذ عٍّٗ -  181

عجغ ِؾّذ اٌغجبػٝ ١ٌٚذ/ ثٍّه ِؾّذ ع١ذٜ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55031    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبثش ثذ٠ش ِؾّذ ػّشٚ -  182

عبثش اٌّغبٚسٜ ثذ٠ش ػجذاٌفزبػ/ٍِه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55012    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل اؽّذ ؽّذ فبٌؼ -  183

ػجذاهلل اؽّذ ؽّذ/ ثٍّه اٌّؼزّذ٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55024    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبط اثشا١ُ٘ فشط ٘بٔٝ -  184

ؽغبط اٌغ١ذ اثشا١ُ٘ فشط/ ثٍّه اٌغغبػ١ٗ ،:   زأؽ١شاٌـ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55035    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثبىب اؽّذ عؼ١ذ ِؾّذ -  185

ثبىب ا١ٌّبٔٝ اؽّذ عؼ١ذ/ ثٍّه رشاة ففو ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55026    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد عشرب ، اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد ٚرٛص٠غ ٌزغبسٖ ىجبٔٗ -  186

ِيبٚع اثشا١ُ٘ اؽّذ اعبِٗ/ ثٍّه ىٕيب عىٗ- اثٛاٌّغذ 5ػ32 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ، اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55022    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾبفؼٝ اثشا١ُ٘ ؽغ١ٓ ِؾّذ ٠ؾ١ٝ -  187

اٌؾبفؼٝ اثشا١ُ٘ ؽغ١ٓ ِؾّذ/ ثٍّه ٘بؽُ ا١ٌٍش ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55010    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ ِؾّذ ػجذإٌّؼُ ِقيفٝ -  188

اٌؾؼشاٜٚ ٠ٛعف صوٝ ا٠ّبْ/ ثٍّه ثالي ع١ذٜ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55034    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغًّ ػٍٝ اٌّغبٚسٜ ٌذ٠ٓا ػالء ِؾّذ -  189

ػجذاٌمبدس ػجذاٌغالَ ِؾّذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55025    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔؼّبْ ػجذاٌّؼيٝ اؽّذ ع١ذ ػجذاٌغالَ -  190

ٔؼّبْ ػجذاٌّؼيٝ اؽّذ ع١ذ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55021    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغؼذٔٝ ِؾّذ ِؾّذ عّبي ا٠ّٓ -  191

اٌغؼذٔٝ ِؾّذ ِؾّذ عّبي/ ثٍّه إٌبفش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 41035    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبصٜ اثشا١ُ٘ اؽّذ ع١ذ ساِٝ -  192

اٌيؾبْ ِؾّذ ِؾّذ ِّذٚػ/ٍِه اٌجبة ػمت ػّبسٖ اٌّؾغٛة ػ١بدٖ اِبَ اٌؾش٠ٗ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55020    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌّغٝ ؽغ١ٓ ؽغ١ٓ ِؾّذ -  193

اٌض٠بدٜ اٌّزٌٛٝ ِؾّذ/ٍِه ا١ٌّٕبٜٚ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 5262    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغّبي دس٠ٚؼ دس٠ٚؼ ِؾّذ -  194

 ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"  ٔغ١ظ رؾن١إاد ِقٕغ"  العزغالٌٗ- ػجذاهلل ؽغٓ ِؾّذ جذاٌؾبفٝػ/ ثٍّه عّٕٛد ِشوض- إٌبفش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 5262 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2521ٕٗ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 55041    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّزٌٛٝ ػجذسثٗ اٌّزٌٛٝ ٔؼ١ُ -  195

اثشا١ُ٘ اٌغؼ١ذ ػضّبْ ؽّذاْ/ ثٍّه ثؾج١ؼ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 55032    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِشعبي اؽّذ ػجذاٌفزبػ فجشٜ -  196

اٌغٛدأٝ ِشعبي اؽّذ ػجذاٌفزبػ/ ثٍّه ؽغٓ ِؾٍٗ- اثٛخ١ّظ ػضثٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 55035    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛٔظ ثذساْ ػٍٝ رٛف١ك -  197

ػج١ذ اثٛاٌؼض فزٛػ ؽ١ٍّٗ/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 5262    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغّبي دس٠ٚؼ دس٠ٚؼ ِؾّذ -  198

ػجذاهلل ؽغٓ ِؾّذ ػجذاٌؾبفٝ/ ثٍّه ش٠ٗإٌبف ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 55044    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اثٛاٌمبعُ اؽّذ وش٠ُ -  199

اٌمشع اؽّذ ػجذاٌغ١ًٍ سِنبْ/ ثٍّه اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ 5ػ5ِٓ- اٌغ١ؼ 5ػ- 15 ؽمٗ  أ 25 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأؽ١ش   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 55035    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽب١٘ٓ ِؾّذ ػالء ٚفبء -  200

ؽب١٘ٓ ِقيفٝ ِؾّذ ػالء/ ثٍّه س٠بك ػجذإٌّؼُ 5ػ50 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 55036    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌمبدس ػجذاٌؼظ١ُ ِب٘ش -  201

إٌؾ١ٍٝ ػٍٝ اؽّذ عّبػ/ ثٍّه إٌؼٕبػٝ فشْ ثغٛاس- اٌغّٙٛس٠ٗ- اٌؼِّٛٝ ؽشة ىٍؼذ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 31600    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽج١ت صوٝ ػفذ ربِش -  202

اثشا١ُ٘ ؽٍّٝ ع١ّش عّبػ/ ثٍّه ثي١ٕٗ اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 55030    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠ٓ ػٍٝ اؽّذ ػجذاهلل ِؾّذ -  203

اٌفمٝ اٌخ١ّغٝ اٌخ١ّغٝ فإاد/ ثٍّه ؽجشاثبثً ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 32512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ سؽٛاْ ع١ذ ػ١غٝ -  204

اٚاٜ ر١ه ِٚؾشٚثبد ِبوٛالد رمذ٠ُ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  " 

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 55045    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ِٕقٛس لبعُ خ١ّظ -  205

ؽالٖٚ ػٍٝ جذاٌؾٝػ ػجذاٌؾغ١ت/ ثٍّه ى١ٍّٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 35535    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٍٙجبٜٚ ؽغبْ ِؾّذ خبٌذ -  206

ِشاد ِؾّذ فالػ/ ثٍّه إٌذ٠ُ ػجذاهلل 5ػ- اثٛسامٝ ِٕؾ١ٗ اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105313 ربس٠خ ٚفٟ 55043    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚ٘جٗ فزٛػ اٌؼض٠ض ػجذ ِؾّذ -  207

إٌغبس ٚ٘جٗ فزٛػ ػجذاٌؼض٠ض/ ثٍّه اٌٍّك اثؾٛاٜ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55504    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ ػٍٝ ِقيفٝ ِؾّذ -  208

اٌىَٛ عغ١ٓ- اٌّش اٌؼ١غٜٛ اثشا١ُ٘ اؽّذ/ ثٍّه ثغؼٍخ ٍهاٌّ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55056    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١خ وبف١زش٠ب -  209

اٌؾ١خ ِؾّذ ِزٌٛٝ اثشا١ُ٘ سمب/ ثٍّه ا١ٌٙبرُ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55052    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، د٠بة اٌّزٌٛٝ ِؾّٛد اؽّذ -  210

د٠بة اٌّزٌٛٝ ِؾّٛد/ ثٍّه ا١ٌٙبرُ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55055    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٕٙبة ػجذاٌؼ١ٍُ اٌغ١ذ ٕ٘بء -  211

ػجذاهلل ػجذإٌّؼُ ػجذاهلل جذإٌّؼُػ/ ثٍّه عبِٛي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55055    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبدٜ اعّبػ١ً فإاد ٔبد٠ٗ -  212

اٌغٕذٜ اؽّذ ِؾّذ ِشٖٚ/ ثٍّه إٌجشاٜٚ ِغغذ اِبَ- ٚاٌغالَ إٌقش 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55051    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٝاٌؾب ػجذاٌٙبدٜ فشط ا٠ّٓ -  213

اٌؾبِٝ ػجذاٌٙبدٜ فشط ِؾّذ/ ثٍّه اٌؼبِش٠ٗ- سارت ػضثٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55052    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؼجبْ ػجذإٌّؼُ اٌغ١ذ خبٌذ -  214

ؽؼجبْ ػجذاٌٍي١ف ػجذإٌّؼُ اٌغ١ذ/ٍِه اثٛسمٝ رِٛب ػضثٗ ىش٠ك اٌّالػ عغش ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 56512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛؽٛؽٗ ػجبط صوش٠ب اؽّذ -  215

ؽٛؽٗ ِؾّذ ػجبط صوش٠ب/ ثٍّه فشد ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55045    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍي١ف اثشا١ُ٘ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ -  216

اٌجغي٠ٛغٝ اثشا١ُ٘ ٚع١ٗ/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذ٠ًرؼ رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55054    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽخجٗ ػجبط ػالَ ِقيفٝ -  217

ػجذاهلل ػجذاٌؼبي سِنبْ ٔج١ٍٗ/ ثٍّه اٌجىشٜ ِٕؾ١ٗ- ٠بعش ثٓ ػّبس 5ِٓ- ا١ٌٍضٝ سافذ 5ػ20 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55045    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجذٜٚ وبًِ ػجذاٌٙبدٜ رٛف١ك اهلل ِٕٗ -  218

ؽؼجبْ فزؾٝ ػضد/ٍِه اٌّشافك ؽشىٗ ثغٛاس اٌمذ٠ّٗ اٌؾٍمخ سعؽب ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55046    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ؽؼجبْ اٌغ١ذ وشَ -  219

اٌغ١ذ ؽؼجبْ اٌغ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌذائشٜ اٌيش٠ك ِغ اٌؼًّ ِىزت 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55042    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛىبٌت ػجذاٌغالَ ؽبِذ ىب٘ش -  220

اثٛىبٌت ػجذاٌغالَ ؽبِذ/ ثٍّه اثٛف١ش ثٕب ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55053    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ػٍٝ ؽبِذ عبثش ِؾّذ -  221

دس٠ٚؼ ِؼٛك ِف١ذٖ/ٍِه اثٛؽب١٘ٓ- ثشط ليت ػضّبْ ِٓ اثٛاٌؼال ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105314 ربس٠خ ٚفٟ 55055    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌفزبػ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ػضّبْ -  222

اِبَ ٌفزبػػجذا ِؾّذ ػٍٝ/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ- اٌؾٕٛأٝ ػضثٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55061    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌضٔبرٝ اٌؼف١فٝ ػجذاٌشعٛي اؽّذ -  223

ػ١غٝ اؽّذ ِؾّذ ِب٘ش اؽّذ/ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ- اٌجٍٙٛاْ ػضثٗ- اٌؾغ١ٕٝ اؽّذ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55062    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد شربع ، اٌّض٠ٓ ِؾّذ ػجذاٌفزبػ فىشٜ -  224

ِؾّذ ثغ١ٛٔٝ ػجذاٌؼبي ا٠ّٓ/ ثٍّه ليٛس اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ ىش٠ك- اٌغغبػ١ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  ؼٕٛاْاٌ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55060    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠ٓ اٜ ػجذاٌٛ٘بة ػٍٝ ٘بٔٝ -  225

اؽّذ اٌغؼ١ذ صوش٠ب ٠بعش/ ثٍّه اٌغ١ٕٕٗ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55063    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فإاد اؽّذ/ د ف١ذ١ٌٗ -  226

ػجذاٌّمقٛد اثشا١ُ٘ فإاد اؽّذ/ ثٍّه ػؾشٖ 5ػ ٔٙب٠ٗ- عبٌُ أٛس 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55055    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذاس ؽ١خ اثشا١ُ٘ ػجذاٌشؽ١ُ اثشا١ُ٘ -  227

اٌم١ّشٜ ِؾّذ اؽّذ ؽغٓ/ ثٍّه اٌغبثش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 46521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌزقذ٠ش ٌالعز١شاد اٌقُ -  228

اٌقُ ِؾّٛد ػجذاٌؾٝ ِغؼذ/ ثٍّه ىٕيب عىٗ- إٌٛعبٔٝ 5ػ- االسمٝ اٌذٚس اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 46521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍؾمبئت اٌقُ ِقٕغ -  229

اٌقُ ِؾّٛد ػجذاٌؾٝ ِغؼذ/ ثٍّه ىٕيب عىٗ- إٌٛعبٔٝ 5ػ- االسمٝ اٌذٚس اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55066    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ف١بك اثشا١ُ٘ فزؾٝ ٔغالء -  230

اٌشاٜٚ ؽفٕٝ اٌغ١ذ ػبدي/ ثٍّه عبد اٌؾ١ٙذ 5ػ5ِٓ- ِؾّذ ػجذاٌؾبف5ٌػ1 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55065    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٛاط اٌؾٛادفٝ ػجذاٌؼبي ٓا٠ّ -  231

ؽٛاط اٌؾٛادفٝ ػجذاٌؼبي/ ثٍّه اٌؾ١خ ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55062    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغضا٠شٌٝ ػجذاٌفزبػ فجؾٝ اثٛص٠ذ -  232

ِشصٚق ؽغ١ٓ وّبي/ ثٍّه اٌمج١ٍٗ اٌؼزٖٛ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 22251    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغ١ذ صوش٠ب ػقبَ -  233

اٌجٕٛاْ- ل١ٕذٖ اٌغ١ذ ث١ِٛٝ سمب عّبػ/ ثٍّه ثغؼٍخ اٌٍّه رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55065    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجذٜٚ ػجذاٌغٕٝ رٛوً ػالء -  234

اٌجذٜٚ ػجذاٌغٕٝ رٛوً ػالء/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ؼذ٠ًر رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55050    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ف١بَ اٌجشػٝ ٔقش اػزذاي -  235

اٌجشػٝ ِؾّذ ٘ؾبَ اعالَ/ ثٍّه اٌغبؽً رشػٗ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55064    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغخبٜٚ ػٍٝ فٛصٜ ٘بٔٝ -  236

اٌغخبٜٚ ػٍٝ فٛصٜ ػٍٝ/ ثٍّه اٌىّب١ٌٗ ف١بٌٗ وفش ىش٠ك ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 55065    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌفمٝ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ ِمجٌٛٗ -  237

ِيبٚع اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ/ ثٍّه اٌم١قش٠ٗ- وبًِ ػضثٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105315 ربس٠خ ٚفٟ 42066    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػجذاٌغالَ اٌجغ١ٛٔٝ سامٝ -  238

االػّٝ اٌغ١ذ فبٌؼ اٌغؼ١ذ/ ثٍّه ا١ٌٍّْٛ عٛق- اٌمذ٠ُ اٌؼجبعٝ 5ػ15 اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55056    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌض٠بدٜ ع١ٍّبْ ِؾّٛد اعبِٗ -  239

د٠غُ ِؾّذ ٔغبػ/ ثٍّه دص٠ب ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55053    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّض٠ٓ اٌغ١ذ ػٍٝ ع١ٍّٗ -  240

اٌّغبصٜ ىٍؼذ عّؼٗ/ ثٍّه ىش٠ٕٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 س٠خرب ٚفٟ 55025    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ ثٙبء -  241

٠ؾ١ٝ ص٘شاْ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55025    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠ت ِٕقٛس ؽغٓ ثذس ؽغٓ -  242

اٌٙالٌٝ وّبي ؽبِذ/ ثٍّه اٌغبثش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55021    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽ١ّذٖ غبصٜ ِؾّذ اثٛثىش ١ٌٚذ -  243

اٌغ١ذ ِؾّذ ؽغ١ٓ/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اْاٌؼٕٛ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55050    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبْ اثشا١ُ٘ ؽغبْ ١ِّٝ اؽّذ -  244

اٌجغي٠ٛغٝ ِؾّذ ِالن/ ثٍّه إٌبؽ١ٗ دا٠ش 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55025    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌؾ١ٍٝ اثٛاٌفزٛػ فزؾٝ عٙبد -  245

ؽٍنَٛ سِنبْ ػجذاٌؼظ١ُ اعؼذ/ ثٍّه  ص٠بد ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55052    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌبدٜ اٌغؼ١ذ ػجذاهلل اؽّذ -  246

صغٍٛي ػٍٝ ِؾّٛد عٛعٓ/ ثٍّه اثٛؽب١٘ٓ- إٌبدٜ ػجذاهلل 5ػ2 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55052    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌغجبػٝ ِؾّذ ِؾّذ -  247

اٌغ٠ٍٛٝ ػبدي ػّش/ ثٍّه اثٛؽب١٘ٓ- اثٛع١ّؼٗ 5ػ12 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55026    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾبػش ِؾّذ ِغذٜ اٌغ١ذ -  248

٠ؾ١ٝ ص٘شاْ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55051    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف اعّبػ١ً شفاؽ ِؾّذ -  249

اٌؾبفؼٝ ػٍٝ ؽغٓ اؽّذ ٔبد٠ٗ/ ثٍّه عبِٛي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 25066    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشاط ِؾّذ سصق ػٛك -  250

دخ١ّظ وفش- ِؾّذ اثٛؽؼ١ؾغ اثٛص٠ذ ِؾّٛد/ثٍّه ثغؼٍخ اٌٍّه رؼذي ،:   زأؽ١شاٌـ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55024    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سِنبْ اٌغضاٌٝ ػجذاٌؾى١ُ اوشاِٝ -  251

اٌغضاٌٝ سِنبْ اٌغضاٌٝ ػجذاٌؾى١ُ/ ثٍّه عٕجبسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55022    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّٛد -  252

اٌغ١ذ ِزٌٛٝ ػض٠ضٖ/ ثٍّه اٌشعجٝ- ػٍٛأٝ 5ػ51 ،:   اٌـزأؽ١ش   

:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55022    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌالؽغبس اٌؼّبٜٚ -  253

اٌغجبٌٝ ػٍٝ اٌغ١ذ ٔغبػ/ ثٍّه اثٛف١ش ثٕب ،  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55023    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خنش ػٍٝ ػجذاٌٍي١ف ػٍٝ ا٠ّبْ -  254

٠ٛعف ِؾّٛد ِؾّذ ػبدي/ ثٍّه ث١ٕٓ اٌضب٠ٛٔٗ اٌّؾٍٗ ِذسعٗ 5ػ25 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 36255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ِؾّٛد ػجذاٌفزبػ اِٝس -  255

خ١ٍفٗ ِؾّذ ِؾّذ ع١ّٗ ٚ إٌؾبس سصق ٘ؾبَ/ ثٍّه اٌغ١ؼ 5ػ اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ فٟٚ 55020    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشِبدٜ ػجذاٌغ١ًٍ سافذ ػال -  256

ػٍٝ ػجذاٌجبسٜ ٔج١ٙٗ/ ثٍّه اٌغالَ ِٕؾ١ٗ- اٌؼيبفٝ سؽبد 5ػ1 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 45565    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾك ِقيفٝ ِؾّٛد عبِٝ -  257

 ٚأؾبء ِمبٚالد ِىزت" العزغالٌٗ- ػجذاٌؾك ِقيفٝ ػجذإٌبفش ؽغبَ/ ثٍّه ؾٍٗاٌّ ِشوض- اٌغغبػ١ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 45565 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2152ٕٗ ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"  ىشق ٚسفف   

 فٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55054    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼض٠ض صوٝ ٚؽ١ذ ِؾّذ -  258

اثشا١ُ٘ اٌؾؾبد اؽّذ فبد٠ٗ/ ثٍّه اٌٛعيٝ اٌغىٗ- صوش٠ب 5ػ5ِٓ- ػ١ذ ِؾّذ 5ػ25 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 55055    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخٛاعٗ ِؾّذ ِقيفٝ ػضد -  259

اٌخٌٛٝ اٌى١الٔٝ ِؾّذ ٠بعش/ ثٍّه اثٛػٍٝ ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 55001    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍّٛاؽٝ اٌغّبي ِضسػٗ -  260

اٌغّبي وّبي وّبي/ ثٍّه إٌبفش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 55005    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ِؾّذ ٠غشٜ خ١ًٍ -  261

اٌغؼٕٝ ٠ؾ١ٝ ص٘شاْ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 55005    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌقجبؽ ِؾّذ ؽبِذ ػجذاٌّغ١ذ ِؾّذ -  262

عبد ػجذاٌغ١ذ ِب٘ش/ ثٍّه اٌجغي٠ٛغٝ اٌغؼ١ذ- اثٛؽ١ٕفٗ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 55002    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لّٛػ اٌغؼ١ذ اؽّذ ٘بُٔ -  263

اٌؼؾشٜ عجش ؽٛلٝ ؽٛلٝ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ- االعفٍذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 56555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغب٘ضٖ ٌٍّالثظ اثٛص٠ذ اؽّذ ِقٕغ -  264

خبىش ا١ِٓ ِؾّذ ع١ّش/ ثٍّه اثٛدساع- ع٠ٍُٛ ؽبوش 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 55003    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ػٍٝ اثشا١ُ٘ ػٍٝ ٔٛاي -  265

اٌي٠ًٛ فبثش ؽغٓ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌغغبػ١ٗ- اٌي٠ًٛ ػضثٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 55005    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌؾبس اثشا١ُ٘ ثؾ١ش روٝ -  266

اٌؼشعٗ ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌذٚاخ١ٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 55000    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٛادٜ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ سمٛاْ ِؾّذ -  267

ثٛادٜ ؽبِذ اٌغش٠ت اٌّزٌٛٝ/ ثٍّه االِشاء ِٕؾبٖ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،    
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 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 55002    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبصٜ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ عٙبد -  268

ػجذسثٗ دػجذاٌّؼجٛ ِغؼذ/ ثٍّه دِشٚ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 46052    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽش٠ف اثشا١ُ٘ ِؾّذ ػٍٝ ِؾّذ -  269

اهلل عجؼ ػبىف/ ثٍّه اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ اِبَ- صوٝ فزؾٝ 5ػ12 اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 55004    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ ػٍٝ ِؾّذ ػبدي -  270

ػٍٝ ِؾّذ ػبدي ِؾّذ/ ثٍّه دِشٚ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 45530    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٛادٜ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ ِؾّذ ػبدي -  271

ِقيفٝ ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌالٖ ػجذاٌٍي١ف/ ثٍّه اهلل عبة 5ػ- اٌقٕبػ١ٗ إٌّيمٗ اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجؾ١شٜ ؽبِذ اٌغ١ذ ػجذااٌغ١ًٍ ِؾّذ -  272

اٌجؾ١شٜ ؽبِذ ػجذاٌغ١ًٍ ِؾّٛد/ ثٍّه صشٚد ػجذاٌخبٌك 5ػ- اٌّذ٠ٕٗ ثشط ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56515    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌيٕجبسٜ ػجذاٌّؼيٝ اؽّذ ِؾّذ -  273

اٌيٕجبسٜ اؽّذ ػجذاٌّؼيٝ/ثٍّه ثغ١غٗ عٛق 5ػ35 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ فٟٚ 56552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔٛفً ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ ػجذاٌؾ١ّذ -  274

٠ٛعف ػجبط فنً ؽّضٖ/ ثٍّه دخ١ّظ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذوشٚسٜ ػجذاٌغزبس ٌيفٝ ِؾّذ -  275

ثش٘بَ ِخزبس فزؾٝ ثغ١ّٗ/ ثٍّه ثؾج١ؼ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56516    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سِنبْ ِؾّذ فإاد عؾش -  276

االٌفٝ اثشا١ُ٘ اٌضغجٝ ِؾّذ ِؾّذ/ٍِه اٌغّغبس ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56514    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجضاٜٚ ػجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ فإاد ؽٕبْ -  277

اٌؾج١جٝ ِؾّذ ِؾّذ ػّبد/ٍِه اٌزٛثٗ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، وشاد ِؾّذ رب٠ت اؽّذ -  278

ع١ٕٕٗ ِقيفٝ عبسٖ/ ثٍّه إٌب٠ٚٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخٌٛٝ ّذِؾ ِّذٚػ اؽّذ -  279

٠ٛعف ػجذاٌؼض٠ض ػبىف/ ثٍّه دِشٚ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذٜٚ اٌغ١ذ اثٛا١ٌض٠ذ سعت ٔغ١ُ -  280

ثذٜٚ اٌغ١ذ اثٛا١ٌض٠ذ سعت/ ثٍّه ٘بؽُ د٠شة ،:   ؽ١شاٌـزأ ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ػٛك اهلل ػٛك فزؾٝ رؾ١ٗ -  281

اٌغؼ١ذ عؼذ فجبػ/ ثٍّه اثٛػٍٝ ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56523    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد عشرب ، اثشا١ُ٘ عؼذ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد ِؾّذ -  282

اٌجؾ١شٜ اؽّذ ِؾّذ ع١ٙش/ ثٍّه اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ 5ػ اِزذاد ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٕذٜ اٌغ١ذ فبسٚق اؽّذ -  283

اٌغٕذٜ اٌغ١ذ فبسٚق/ٍِه اٌزشػٗ ؽبسع ،:   أؽ١شاٌـز  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔغُ ِؾّذ ِقيفٝ ِؾّذ عب١ِٗ -  284

ؽغٓ اثشا١ُ٘ خبٌذ/ ثٍّه اٌّؾيٗ ليٛس ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌج١ِٛٝ اٌذ٠ٓ فالػ ِؾّذ فالػ -  285

غ١ُٕ ِؾّٛد ِؾّذ خبٌذ/ ثٍّه اٌجشط ِؾٍٗ- دِشٚ ىش٠ك ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌٛثٝ ػٍٝ اؽّذ ِؾّذ -  286

عؼ١ذ ػجذاٌّمقٛد اٌغ١ذ/ ثٍّه بثًؽجشاث ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56554    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشاصق ػٍٝ ؽٍّٝ اثزغبَ -  287

اٌمغو خ١ًٍ ِؾّذ خ١ًٍ/ ثٍّه ػغبط ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56515    ثشلُ ٖل١ذ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشث١ٕٝ اعّبػ١ً ِؾّذ اؽّذ ىبسق -  288

اٌٙالٌٝ ٠ٛعف سؽبد ِؾّذ/ ثٍّه ػ١غٝ ؽغٓ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،    

 رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 45624    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ش ػجذاٌٙبدٜ ػجذاٌشعٛي اثشا١ُ٘ اٌٙبِٝ -  289

 ٚل١ذ"  ٔغ١ظ رؾن١شاد ِقٕغ"  العزغالٌٗ- ص٘شاْ ِؾّذ فشط فشط/ ثٍّه عّٕٛد ِشوض- بفش٠ٗإٌ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 45624 ربثغ ل١ذ ٚثشلُ 2510ٌغٕٗ 2216 ا٠ذاع ثشلُ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠بدٖ ػ١ذ ِؾّذ اؽّذ -  290

اثٛص٠بدٖ ػّش ِؾّذ سمب/ ثٍّه االِشاء ِٕؾبٖ ،:   ؽ١شاٌـزأ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ؽبِذ ِؾّذ ؽغبَ -  291

اثٛص٠ذ اٌغ١ذ ؽبِذ ِؾّذ/ٍِه اٌؾبفؼٝ االِبَ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56510    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ ِؾّذ سِنبْ ؽش٠ف -  292

اٌفمٝ ػجذاٌؼض٠ض ِغؼذ/ ثٍّه اٌضؼجب١ٔٗ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش   

 رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 45624    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ش ػجذاٌٙبدٜ ػجذاٌشعٛي اثشا١ُ٘ اٌٙبِٝ -  293

ص٘شاْ ِؾّذ فشط فشط/ ثٍّه إٌبفش٠ٗ ،:   ـزأؽ١شاٌ ٚفف،  اٌؼٕٛاْ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56550    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػّش ػٍٝ اؽّذ خبٌذ ِؾغٓ -  294

رب٠ت اٌغ١ذ ِؾّذ ِؾّٛد/ ثٍّه خنش ػضثٗ- ليٛس عىٗ- ؽّٛدٖ ِقيفٝ 5ػ4 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌفزبػ عؼذ ػجذاٌٌّٛٝ ِغؼذ -  295

ػجذاٌغٛاد ػٍٝ ػجذاٌؼبىٝ/ ثٍّه لش٠يٕٗ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ ًرؼذ٠ رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56515    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشثشٜ فبٌؼ اثشا١ُ٘ فبىّٗ -  296

اٌزشاط اؽّذ فبثش/ ثٍّه ؽج١ت ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 22552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دساط اثشا١ُ٘ ػجذاٌؼبي ػجذاٌؼبي -  297

ص٠بد ِؾٍٗ- إٌؾ١ٍٝ اثشا١ُ٘ ِغذٜ ٔغالء/ ثٍّه ثغؼٍخ اٌٍّه رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56544    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغؼٛدٜ ػجذاٌمبدس اثشا١ُ٘ ػجذاٌمبدس -  298

اٌغؼٛدٜ ػجذاٌمبدس اثشا١ُ٘ ِبعذ/ ثٍّه عٕذع١ظ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56545    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خيبة ِؾّذ ىٗ ػّش ِؾّذ -  299

ربِش ؽبِذ ِؾّٛد ِؾّذ/ ثٍّه ثؾج١ؼ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 45612    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽمً ػٍٝ اٌغؼ١ذ ؽٍّٝ ٠بعش -  300

ؽمً اٌغؼ١ذ ِؾّذؽٍّٝ/ ثٍّه ثؾج١ؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56531    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشػٝ ؾّذِ ؽّذٜ اؽّذ -  301

اثٛع١ٍُ اؽّذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ ،:   اٌـزأؽ١ش   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 40525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾذاد ػجذاٌٍي١ف اٌغ١ذ اٌؾغ١ٕٝ ساِٝ -  302

 ِفشٚؽبد ِقٕغ"  العزغالٌٗ- اٌؾذاد ػجذاٌٍٍي١ف اٌغ١ذ ؽغ١ٕٗ/ ثٍّه اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ-عٛدٖ ػجذاٌؾٝ 5ػ30 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف، 

اٌىجشٜ اٌٍّؾٗ 40525 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2255ٕٗ ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ٠خربس ٚفٟ 56545    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّذ -  303

ِٛعٝ ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّٛد/ ثٍّه ثٛسعؼ١ذ5ػ5ِٓ- اٌٛسالٗ- ِؾّٛد ػٍٝ 5ػ2 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 32422    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾفًٛ ػجذاٌؼ١ٍُ ف١قً فش٠ذ -  304

رسد اثشا١ُ٘ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه ع١ظعٕذ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56530    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛعّشٖ عؼذ ِؾّذ اؽّذ -  305

اٌخٌٛٝ ػجذٖ خبٌذ/ ثٍّه اٌغش٠غ اٌيش٠ك ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 32422    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾفًٛ ػجذاٌؼ١ٍُ ف١قً فش٠ذ -  306

 2510ٌغ2251ٕٗ ثشلُ ٚاٌّٛدع-"  ؽجٛة ِذؽٗ"  العزغالٌٗ-صسد اثشا١ُ٘ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه  اٌّؾٍٗ ِشوض- عٕذع١ظ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 32422 ربثغ دائُ ٚثشلُ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 40345    ُثشل ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾؼشاٜٚ ِؾّذ اؽّذ ؽش٠ف -  307

اٌؾؼشاٜٚ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه ثٕبد اٌغجغ- اٌؾؼشاٜٚ عبِغ 5ػ- االسمٝ اٌذٚس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 40345    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾؼشاٜٚ ِؾّذ اؽّذ ؽش٠ف -  308

 ِىزت"  العزغالٌٗ- اٌؾؼشاٜٚ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه اٌؾؼشاٜٚ ػّبسٖ- اٌز١ّٕٗ ثٕه اِبَ- ِؾت5ػ- اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ -1 ،:   ١شاٌـزأؽ

 أٛاع ٌغ١ّغ ٚاٌزقذ٠ش( 6 اٌّغّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمشح 10 اٌّغّٛػخ ػذا) ٚاالعز١شاد ٚاٌّفشٚؽبد إٌّغٛعبد ٚرٛس٠ذ ٌزغبسح

 إٌّغٛعبد

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 40345    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٜٚاٌؾؼش ِؾّذ اؽّذ ؽش٠ف -  309

 العزغالٌٗ- ػج١ذ ِىشَ 5ػ5ِٓ- د٠بة رٛف١ك ِؾّذ 5ػ 24 سلُ االسمٝ ثبٌذٚس ِؾً- ٔقش ِذ٠ٕٗ- اٌمب٘شٖ -2 ،:   اٌـزأؽ١ش

 ٌغ١ّغ ٚاٌزقذ٠ش(  6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 10 ػٗاٌّغّٛ ػذا)  ٚاالعز١شاد ٚاٌّفشٚؽبد إٌّغٛعبد ٚرٛس٠ذ ٌزغبسٖ ِىزت"

إٌّغٛط أٛاع  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56535    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِخزبس ِؾّذ ِؾّٛد ِؾّذ -  310

اثٛاٌؼض ِقيفٝ فشط ػالء/ ثٍّه اثٛػٍٝ ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 40525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾذاد ٌٍي١فػجذا اٌغ١ذ اٌؾغ١ٕٝ ساِٝ -  311

اٌؾذاد ػجذاٌٍي١ف اٌغ١ذ ؽغ١ٕٗ/ ثٍّه عٛدٖ ػجذاٌؾٝ 5ػ30 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 40525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾذاد ػجذاٌٍي١ف اٌغ١ذ اٌؾغ١ٕٝ ساِٝ -  312

 ربس٠خ-"  عب٘ضٖ ِالثظ"  العزغالٌٗ- ؽؼجبْ اٌغ١ذ اٌغ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ ِشوض- اثٛػٍٝ ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف، 

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 40525 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-6-1 افززبؽٗ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ فٟٚ 56520    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػج١ذ ِؾّذ ػٍٝ اٌغؼ١ذ ثالي -  313

عبٌُ سمٛاْ ػجذاٌؾ١ٍُ/ ثٍّه إٌبفش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56535    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذ٠ش اٌّؾّذٜ عّبي اٌّؾّذٜ -  314

وبًِ ػجذاٌغزبس عٍٜٛ/ ثٍّه ؽجشاٍِىبْ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘الٌٝ ػجذاٌغالَ ػجذاٌغالَ ِؾّذ -  315

دساص اثشا١ُ٘ ػٍٝ/ ثٍّه اٌغغبػ١ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ٠ًرؼذ رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56536    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌمجالٜٚ فالػ ِؾّذ ٘ؾبَ -  316

ػغىش فشط ِؾّذ اؽالَ/ ثٍّه دِشٚ ىش٠ك- ػغىش صوٝ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56542    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠ت اؽّذ سمٛاْ ٘جٗ -  317

اٌّٛافٝ ػجذاٌٍي١ف ػجذاٌشاصق/ ثٍّه اٌيٕيبٜٚ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 45612    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽمً ػٍٝ اٌغؼ١ذ ؽٍّٝ ٠بعش -  318

 ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"  االعز١شاد ٔؾبه ٌزغبسٖ ِخضْ"  العزغالٌٗ-ؽمً اٌغؼ١ذ ِؾّذؽٍّٝ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- ثؾج١ؼ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ ٌّؾٍٗا 45612 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2254ٕٗ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخٌٛٝ ِؾّذ ِغؼذ اٌغ١ذ -  319

اثٛؽغ١ٓ ؽغ١ٓ ِؾّذ/ ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56533    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾبفل ِٛعٝ اؽّذ ؽ١بٖ -  320

اٌضغجٝ اثٛاٌؼ١ٕٓ ػٍٝ اثٛاٌؼ١ٕٓ ص٠ٕت/ ثٍّه ػغبط ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56545    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، االخؾبة ٚؽفش ٌزق١ٕغ اٌؾشٔٛثٝ -  321

اٌؼضة ػ١غٝ ػٍٝ ا٠ّبْ/ ثٍّه ثٍم١ٕب ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56546    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١بساد غ١بس ليغ ٌزغبسٖ ؽب١٘ٓ -  322

ؽب١٘ٓ ِؾّذ ِؾّذ/ ثٍّه صغٍٛي عؼذ 5ػ25 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 26150    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اٌض٘شاء فبىّٗ/ د ف١ذ١ٌٗ -  323

٠ٛٔظ وّبي اؽشف/ ثٍّه عؼذ ِؾٝ ِٕؾ١ٗ- ػج١ذ ؽٍّٝ 5ػ اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56532    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ فشغٍٝ اؽّذ ِؾّذ ٘ؾبَ -  324

ؽؾبرٗ اؽّذ ِؾّذ /ثٍّه اٌشعجٝ- اٌذٌزب ػٍٛأٝ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56541    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌىالف فٛصٜ اهلل ػٍٝ اؽّذ -  325

ِغٛد ِؾّذ اٌغ١ذ ٔغٜٛ/ ثٍّه اٌؾبِٝ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 خربس٠ ٚفٟ 40345    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾؼشاٜٚ ِؾّذ اؽّذ ؽش٠ف -  326

 عب٘ضح ِالثظ ِقٕغ العزغالٌٗ اٌؾؼشاٜٚ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ/ٍِه ثٕبد اٌغجغ اٌؾؼشاٜٚ عبِغ ؽبسع االسمٝ اٌذٚس ،:   اٌـزأؽ١ش

40345 ربثغ دائُ ٚسلُ 2510 ٌغٕخ 2203 ا٠ذاع ثشلُ ل١ذ( اٌؼغىش٠خ اٌّالثظ ػذا) ِٚفشٚؽبد  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56543    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌغبس بػ١ًاعّ ػجذاٌؼض٠ض ِغبٚسٜ -  327

ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ عٙش/ ثٍّه دِيب ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56543    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌغبس اعّبػ١ً ػجذاٌؼض٠ض ِغبٚسٜ -  328

 ػبِش اٌغ١ذ اؽّذ فبد٠ٗ/ ثٍّه اٌشصالاػٝ االعىٕذس٠ٗ ِقش اٌغش٠غ اٌيش٠ك-اٌضساػٗ ِذسعٗ خٍف- اٌزؼبْٚ ثشط ،:   زأؽ١شاٌـ ٚفف

ىٕيب 133456 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-15-10 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ٚرقذ٠ش اعز١شاد ِىزت"  العزغالٌٗ-ىٕيب-   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56542    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽشع اٌغ١ذ وبًِ ٠غشٜ -  329

اثٛعجً خ١ًٍ خ١ًٍ ِقيفٝ/ ثٍّه اثٛاٌفنً 5ػ5ِٓ- اٌؾّبع 5ػ16 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56534    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚافً ػجذاٌٙبدٜ ؽغ١ٓ فالػ -  330

فٛدٖ ثذٜٚ ثذس ع١ّش/ ثٍّه  االعفٍزٝ اٌيش٠ك -ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56526    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّٗ اٌغ١ذ اثٛاٌّغذ ِؾّذ -  331

ػي١ٗ اٌغ١ذ ٚأزقبس ؽّٗ ِؾّذ اٌغ١ذ اٌؼشالٝ/ ثٍّه اٌجىشٜ ِٕؾ١ٗ- ِؾؼً ِقيفٝ 5ػ0 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56532    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغؾذ ػجذإٌّؼُ ػّبد ػجذإٌّؼُ -  332

ا١ٌّٕبٜٚ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه اثٛسامٝ- عؼذ ِؾّذ عؼذ5ػ5ِٓ- ػجذاٌٙبدٜ اٌغ١ذ 5ػ1 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105321 ربس٠خ ٚفٟ 56535    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼبي ؽغٓ ػجذاٌؼبي سؽب -  333

اٌغؼ١ذ ؽّبد ِؾّذ ػجذإٌّؼُ ِؾّذ/ ثٍّه اٌؾذاد٠ٓ ػضث5ٗ اٌغشاط ١ِذ ىش٠ك ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ، اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌزٛس٠ذاد ٌٍّمبٚالد اٌؾٙبٜٚ -  334

ِؾّذ اثشا١ُ٘ فالػ فىشٜ/ ثٍّه ػضّبْ فزؾٝ 5ػ15 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 41201    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛلزب٠ٗ اٌغ١ذ ػجذاٌفزبػ ِؾّٛد -  335

ثال٠ـ اؽّذ ؽّذٜ ا٠ّٓ/ ثٍّه اٌؼجب٠ذٖ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عشٚس ِزٌٛٝ شا١ُ٘اث ِؾّذ ِؾّذ -  336

عشٚس ِزٌٛٝ اثشا١ُ٘ ِؾّذ/ ثٍّه صغٍٛي عؼذ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  ٛاْاٌؼٕ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56565    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌجغي٠ٛغٝ ػٍٝ ىٗ ِؾّذ -  337

ػٍٝ اٌجغي٠ٛغٝ ػٍٝ/ ثٍّه اٌؾذ٠ضٗ االٔؾب ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 6245    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾؾبد ِؾّذ فبسٚق ِؾّذ -  338

ػٛك ٔذا ٔغ١ُ ٔج١ٍٗ/ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ-اٌؾ١خ اؽّذ 5ػ26 ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 6245    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾؾبد ؾّذِ فبسٚق ِؾّذ -  339

 ثظ اٌّال ِغزٍضِبد رغبسٖ"  العزغالٌٗ- اٌؼجذ اٌغ١ذ اٌغؼ١ذ ِقيفٝ/ ثٍّه اٌؼِّٛٝ اٌغّٙٛس٠ٗ 5ػ- اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 6245 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 1005-3-35 ؽٗافززب ربس٠خ"  ٚاٌزقذ٠ش ٚاالعز١شاد ٚإٌغ١ظ اٌغب٘ضٖ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 34545    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، االلّؾٗ ٌزغبسٖ خ١ًٍ -  340

لٛسٖ اؽّذ ىٍخبْ ػجذا١ٌٔٛظ/ ثٍّه اٌغفشاْ ِغغذ ثغٛاس اٌذائشٜ اٌيش٠ك اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 34545    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١بساد غ١بس يغٌم خ١ًٍ -  341

لٛسٖ اؽّذ ىٍخبْ ػجذا١ٌٔٛظ/ ثٍّه اٌغفشاْ ِغغذ ثغٛاس اٌذائشٜ اٌيش٠ك اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 42515    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼيبس اثشا١ُ٘ ِؾّذ ِؾّٛد -  342

ِغب٘ذ ِؾّذ صوش٠ب ؽشثبد/ ثٍّه ثي١ٕٗ- س٠بك ػضثٗ اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56556    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١بساد غ١بس ٌميغ اٌضغً ٔج١ً -  343

اٌضغً ثذ٠ش ٔج١ً اؽّذ/ٍِه اٌغذ٠ذ اٌغٕزشاي اِبَ ٌزباٌذ وٛثشٜ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغب٘ضٖ ٌٍّالثظ اثٛص٠ذ اؽّذ ِقٕغ -  344

ؽغٓ اؽّذ عٕبء/ ثٍّه  اٌذٚاخ١ٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 41201    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد بعشر ، اثٛلزب٠ٗ اٌغ١ذ ػجذاٌفزبػ ِؾّٛد -  345

 ثشلُ ٚل١ذ-"اسأت ثيبس٠بد رق١ٕغ" العزغالٌٗ-ثٕذق اثشا١ُ٘ ِؾّذ اؽّذ ؽغ١ٓ/ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌؼجب٠ذٖ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 41201 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2332ٕٗ ا٠ذاع   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 42556    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌغ١ًٍ اؽّذ ػٍٝ ّذاؽ -  346

ػجذاٌغ١ًٍ ؽغٓ اؽّذ ػٍٝ ٚسصٗ/ ثٍّه عّٕٛد وٙشثبء ؽشوخ ثغٛاس- ػغالْ 5ػ اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٙبٜٚ اثشا١ُ٘ عبِٝ سمب -  347

اٌؾٙبٜٚ اؽّذ اثشا١ُ٘ عبِٝ/ ثٍّه اٌٍجٓ عٛق- ثشوٗ ١ِذاْ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 35425    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فجؼ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ عؼذ -  348

 ثشلُ ٚل١ذ"  ِبوٛالد رغ١ٙض ِيجخ"  العزغالٌٗ- اٌقٛاف ِؾّذ ا١ِٓ ِؾّذ/ ثٍّه اٌٛعيٝ ىٗاٌغ- اٌيجبي 5ػ25 ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 35425 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2324ٕٗ ا٠ذاع   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 44354    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍّفشٚؽبد سعّٝ ٘بٔٝ عٕزش -  349

فبدق ١ِؾ١ً عٛسط/ ثٍّه اثٛاٌفنً- االلجبه ِذسعٗ 5ػ15 اٌٝ رؼذي ،:   شاٌـزأؽ١ ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 44354    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍّفشٚؽبد سعّٝ ٘بٔٝ عٕزش -  350

 ٌالعزغٕبء ٚرٌه اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 44354 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2515-5-15 ف2603ٝ ثشلُ اٌّٛدع اٌفشع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

  ػٕٗ

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 44354    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍّفشٚؽبد سعّٝ ٘بٔٝ عٕزش -  351

 ٌالعزغٕبء ٚرٌه اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 44354 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2512-0-15 فٝ 6354 ثشلُ اٌّٛدع اٌفشع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

  ػٕٗ

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١خ ػجذاٌؾ١ّذ اٌّؾّذٜ ِؾّذ -  352

اٌج١ِٛٝ ع١ٍُ فزٛػ سافذ/ ثٍّه ا١ٌٙبرُ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 س٠خرب ٚفٟ 56555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغب٘ضٖ ٌٍّالثظ اثٛص٠ذ اؽّذ ِقٕغ -  353

 ثبٌّالثظ ٠خزـ ِب ػذا)  عب٘ضٖ ِالثظ ِقٕغ"  العزغالٌٗ- ؽغٓ اؽّذ عٕبء/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌذٚاخ١ٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 56555 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغٕٗ 2345 ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ(  اٌؼغىش٠ٗ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56550    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد عشرب ، فب٠ذ ِؾّذ ِّذٚػ اؽّذ -  354

فب٠ذ اٌغ١ذ ِؾّذ ِّذٚػ/ ثٍّه إٌبفش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56554    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ اثشا١ُ٘ اٌجبرغ ِٕٝ -  355

ِؾّٛد ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّذ/ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ- ِزٌٛٝ وّبي 5ػ65 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ػضّبْ -  356

ػضّبْ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه ىٕجبسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 6245    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾؾبد ِؾّذ فبسٚق ِؾّذ -  357

 عب٘ضٖ ِالثظ ِقٕغ"  العزغالٌٗ- ػٛك ٔذا ٔغ١ُ ٔج١ٍٗ/ ثٍّه اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ- اٌغّٙٛس٠ٗ- اٌؾ١خ اؽّذ 5ػ26 ،:   اٌـزأؽ١ش

ٜاٌىجش اٌّؾٍٗ 6245 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2345ٕٗ ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"  داخ١ٍٗ ِٚالثظ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌّض١ٌٗ االدٚاد ٌزغبسٖ ػ١بٔٗ -  358

اٌذ٠ٓ ؽشف ػٍٝ اؽّذ ػٍٝ/ ثٍّه عٕذع١ظ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56561    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٍجٝ ػٍٝ اعّبػ١ً ػّبد اؽّذ -  359

ؽٍجٝ ػٍٝ اعّبػ١ً ػّبد/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 35425    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فجؼ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ عؼذ -  360

اٌقٛاف ِؾّذ ا١ِٓ ِؾّذ/ ثٍّه اٌٛعيٝ اٌغىٗ- اٌيجبي 5ػ25 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105324 ربس٠خ ٚفٟ 56555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ ػجذاٌٍي١ف -  361

عّه ِؾّذ ثذ٠ش/ ثٍّه  ١ٌٛ٠ٛ 23 ِٓ اٌمجٍٝ فإاد 5ػ13 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 بس٠خر ٚفٟ 56550    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغؼذٔٝ ػٍٝ ِؾّذ اؽّذ -  362

اٌغؼذٔٝ ػٍٝ ِؾّذ ػٍٝ/ٍِه اثٛسامٝ ؽبسع ِٓ اٌغالء ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56564    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، د٠غُ اٌغ١ذ اٌغؼ١ذ ِقيفٝ -  363

شاٜٚإٌج ِغؼذ ِؾّذ/ٍِه ص٠بد ِؾٍخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56566    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، د٠بة ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ ِؾّذ -  364

د٠بة ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ/ٍِه ص٠بد ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ؼذ٠ًر رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56545    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّذ -  365

ف١بَ ػجذاٌٛ٘بة ؽغٓ ىبسق/ٍِه ػجذسثٗ ِغغذ اِبَ اٌؾْٛ ١ِذاْ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56545    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّذ -  366

 ٚث١غ ؽشاء ٚٔؾبىٗ ِٛعٝ ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّٛد/ ثٍّه عؼ١ذثٛس5ػ5ِٓ- اٌٛسالٗ- ِؾّٛد ػٍٝ 5ػ2 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأؽ١ش

56545 ثشلُ ِٚم١ذ 2514/12/24 افززبؽٗ ٚربس٠خ ػمبساد ٚربع١ش ٚثٕبء  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56554    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛى١جٗ ِؾّذ اٌغ١ٛؽٝ ِى١ٓ -  367

اثٛى١جٗ ِؾّذ اٌغ١ٛؽٝ اثشا١ُ٘/ٍِه ؽج١ت ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فٛاس ػٍٝ ِخزبس ىبسق -  368

اٌغضاس ِؾّذ ِؾّٛد/ٍِه اثٛػٍٝ ِؾٍخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56545    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّذ -  369

 ا٠ذاع ثشلُ ل١ذ ع١بساد رغبسح ِؼشك العزغالٌٗ ف١بَ ػجذاٌٛ٘بة ؽغٓ ىبسق/ٍِه ػجذسثٗ ِغغذ اِبَ اٌؾْٛ ١ِذاْ ،:   اٌـزأؽ١ش

56545 ربثغ دائُ ٚسلُ 2510 ٌغٕخ 2305   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌظب٘ش ٔٙٝ/د ف١ذ١ٌخ -  370

اثٛػي١ٗ خ١ًٍ ػٍٝ ِؾّذ ِؾّذ/ٍِه ص٠بد ِؾٍخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔذٖ ثذٜٚ ػجذإٌّؼُ ٠بع١ٓ -  371

اٌضِبس ثذٜٚ ػّبد/ٍِه ص٠بد ِؾٍخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌيٛخٝ ِؾّذ ػبدي ِؾّذ -  372

اٌيٛخٝ خ١ًٍ ِؾّذ ػبدي/ٍِه االػقش ٔؼّبْ ِٓ اٌيٛخٝ ػبدي ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ فٟٚ 56563    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘بؽُ ِقيفٝ اٌّغبٚسٜ اٌيٕيبٜٚ ِٕٝ -  373

اٌؾبِٝ ِقيفٝ اٌؾؾبد ِقيفٝ/ٍِه ٔظ١ف ِٕؾأح ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56565    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اث١ٌٍٛٗ ػٍٝ ػجذاهلل ػٍٝ -  374

اث١ٌٍٛٗ ػٍٝ ػجذاهلل ػجذاٌؾ١ّذ/ٍِه اٌجىشٜ ؾ١خِٕ اٌغجبٌٝ ف١ال اِبَ اٌفمٝ عالي ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56562    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبصٜ ؽبفٌ ِؾّٛد اؽّذ اؽشف -  375

اثٛؽٛؽٗ اٌغ١ذ ِقيفٝ/ٍِه اٌغذ٠ذح إٌّؾ١خ اٌّقشٜ فبسٚق ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػبِش اثشا١ُ٘ ِقيفٝ اؽّذ -  376

ىٗ غبصٜ ِؾّذ/ٍِه اٌجذٜٚ صالعٗ ثغٛاس اٌمذ٠ُ اٌيش٠ك اٌشا٘ج١ٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  ْاٌؼٕٛا رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56556    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِقيفٝ عبٌُ ِقيفٝ ٕ٘ذ -  377

عالِٗ ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ/ٍِه اٌؾ١ٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌق١شفٝ اثشا١ُ٘ ػجذاٌشؽ١ُ اؽّذ -  378

اٌق١شفٝ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ ػجذاٌشؽ١ُ/ٍِه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56562    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػشٚي ٗٚ٘ج خبٌذ ِؾّذ -  379

اٌؾؾزبٜٚ ٚ٘جٗ خبٌذ/ٍِه خنش ثؼضثٗ اٌؼجذ ِؾّذ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56560    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌزٛس٠ذ ٌٍٕمً ِٕقٛس -  380

ِٕقٛس ِؾّذ اٌٙبدٜ فالػ/ٍِه ٘بؽُ ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 45365    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍٕغ١ظ إٌّغٝ ِقٕغ -  381

ال٠ٛعذ" اٌغبؤٖ رُ ،:   اٌـزأؽ١ش " 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عّبػٗ اثٛاٌؾذ٠ذ اٌغ١ذ ٔقش ِؾّٛد -  382

ىٗ اؽّذ سث١غ ىٗ/ٍِه اٌغالَ ِٕؾ١خ د٠ٚذاس ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ػجذاٌغالَ اٌغ١ذ ؽغبَ -  383

اٌنٖٛ ػجذاهلل ػٍٝ فٛصٜ/ٍِه ٌجشطا ِؾٍخ اٌيٕيبٜٚ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، و١ٍت فبثش ػبدي ٚعبَ -  384

اِبَ ِؾّٛد ع١ّش ِؾّذ/ٍِه اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ ِٓ اٌغشعبٔٝ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56505    ثشلُ ٖل١ذ عجك  ، فشد ربعش ، ٔقبس رٛف١ك ِؾّذ اؽّذ -  385

عبثش اٌّغبٚسٜ ثذ٠ش/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56502    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغب٘ضٖ ٌٍّالثظ اٌؼشالٝ ِؾّذ ِقٕغ -  386

ثالي ػجذاٌؼبي ِؾّذ اٌؼشالٝ/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٕذق ؽبفٌ ِؾّذ سمب -  387

ثٕذق ِؾّذ سمب ا٠ّبْ/ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس- اٌغبثش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56500    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذس اٌغؼ١ذ ِقيفٝ ِؾّذ -  388

ؽغ١ٓ ػجذاٌٙبدٜ اثشا١ُ٘ ٠ؾ١ٝ/ ثٍّه صفزٝ عىٗ- اٌؾفٕبٜٚ اؽّذ ٔبف١ٗ 56 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف ، اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 41524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ػجذاٌّغ١ذ ِؾّذ ػشفٗ -  389

 ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ-" اٌفٛاوٗ ٌؾفٌ صالعٗ"  العزغالٌٗ-اٌغ١ذ ػجذاٌّغ١ذ ِؾّذ ػشفٗ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض-اٌجغي٠ٛغٝ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 41524 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2422ٕٗ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 25054    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذٜٚ اٌّغبصٜ ِؾّذ ص٠ٕت -  390

 ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ" ؽ٠ٍٛبد ِقٕغ"  العزغالٌٗ- ػ٠ٛظ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌؾى١ُ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- عٕذع١ظ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 25054 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2412ٕٗ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 خربس٠ ٚفٟ 56502    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ىٗ ثذٜٚ ثذ٠ش ثذٜٚ -  391

ػجذاٌّمقٛد اٌؾشث١ٕٝ ِؾّذ اعّبء/ ثٍّه اٌضساػٗ 5ػ5ِٓ- االػقش ٔؼّبْ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 52005    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً فزٛػ اؽّذ ِؾّذ/د ف١ذ١ٌٗ -  392

اعّبػ١ً اؽّذ فزٛػ اؽّذ/ ثٍّه االثؾ١و ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56504    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّالػ اٌج١ِٛٝ ِؾّذ اؽّذ -  393

اٌؾشؽبثٝ ِؾّذ ػٍٝ اٌّزٌٛٝ/ ثٍّه اٌؾٕفٝ ػ- اٌمذ٠ّٗ إٌّؾ١ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ ػّشٚ -  394

اٌذعٛلٝ ٠ٛعف اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ/ ثٍّه اٌى١ٕغٝ ِغغذ اِبَ- فّٙٝ ِقيفٝ 5ػ6 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف ، اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56520    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغؼذ اٌغؼ١ذ سِنبْ اٌغؼ١ذ -  395

اٌؼّبٜٚ اٌّزٌٛٝ ِقيفٝ ػّش/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش   

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ىٗ ثذٜٚ ثذ٠ش ػٍٝ -  396

ػ١غٝ ِؾّذ ؽغ١ٓ ٚسصٗ/ ثٍّه اٌضساػٗ 5ػ5ِٓ- االػقش ٔؼّبْ 5ػ1 ،     

 رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠ٓ ؽّظ اٌؼشالٝ اٌذ٠ٓ ؽّظ اعّبػ١ً -  397

اٌذ٠ٓ ؽّظ اٌؼشالٝ اٌذ٠ٓ ؽّظ ١ٌٚذ/ ثٍّه اثٛف١ش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ؼذ٠ًر رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56506    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػّش اؽّذ ػٍٝ ِؾّٛد ِؾّذ -  398

اثٛؽب١ِٗ ِؾّٛد اٌغؼ١ذ ِؾّذ ِشٖٚ/ ثٍّه و١ّذاس 5ػ5ِٓ ِذوٛس 5ػ25 ،:   اٌـزأؽ١ش   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 41524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ػجذاٌّغ١ذ ِؾّذ ػشفٗ -  399

اٌغ١ذ ٌّغ١ذػجذا ِؾّذ ػشفٗ/ ثٍّه اٌجغي٠ٛغٝ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 41524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ػجذاٌّغ١ذ ِؾّذ ػشفٗ -  400

-5-14 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ؽجٛة ِذؽٗ"  العزغالٌٗ- ؽغٓ ػجذاٌؾ١ّذ اٌغؼ١ذ أؼبَ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌجغي٠ٛغٝ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 41524 دائُ ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2512   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 50526    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٍجٝ ِؾّذ ِؾّذ ع١ّش ِؾّذ -  401

ؽٍجٝ ِؾّذ ػجذاٌّٛعٛد/ ثٍّه فشد ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ فٟٚ 52505    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشثشٜ ِؾّذ فزؾٝ فبدٜ -  402

ع١ٍّبْ ػجذاٌؾٝ ع١ّش/ ثٍّه اٌغفشاْ ِغغذ ثغٛاس- اٌؼبَ اٌذائشٜ اٌيش٠ك اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 52505    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشثشٜ ِؾّذ فزؾٝ فبدٜ -  403

اؽّذ اٌذ٠ٓ وّبي ٔغالء/ ثٍّه اٌمٛرٍٝ ؽىش5ٜػ اِزذاد- اثٛسامٝ- عّّؼٗ عالي5ػ25 اٌٝ ذيرؼ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 35543    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٛدٖ اٌذعٛلٝ اٌؾؾزبٜٚ ِؾّذ -  404

اٌج١ٍٙٝ ِؾّذ ػجذإٌّؼُ/ ثٍّه اٌّالػ عغش 5ػ44 اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ؽبِذ ػبىف ِقيفٝ -  405

اثٛص٠ذ ؽبِذ ػبىف ِقيفٝ/ ثٍّه ى١ٍّٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفٟ 56505    ثشلُ ل١ذٖ جكع  ، فشد ربعش ، ٚاٌّفشٚؽبد اٌغب٘ضٖ اٌّالثظ ٚرغبسٖ االلّؾٗ ٚرقذ٠ش ٌالعز١شاد اٌّغ١شٜ -  406

اٌّزٌٛٝ فشط اٌّزٌٛٝ ٔبعٝ/ ثٍّه ثي١ٕٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56501    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔقبس ِؾّذ ِب٘ش ِؾّذ -  407

ٚافً ػجذاٌؼظ١ُ عٛدٖ اٌغ١ذٖ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 43042    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١غٝ ػجذاٌؼبي ٔبعٝ ع١ف -  408

"  ِٚشوضاد اػالف ٚامبفبد اػالف رق١ٕغ ِقٕغ"  العزغالٌٗ- ػ١غٝ ػجذاٌؼبي ٔبعٝ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌغبثش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 43042 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2434ٕٗ ثشلُ ّٛدعٚاٌ-   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56523    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٍؼ ػجذاٌؼبىٝ د٠بة ػّش -  409

ثٍؼ ػجذإٌجٝ ػجذاٌؼبىٝ د٠بة/ ثٍّه اٌؼبِش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56503    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِقجؼ ِؾّذ ػي١ٗ وش٠ُ -  410

ِزٌٛٝ اؽّذ اٌغ١ذ/ ثٍّه االػقش ٔؼّبْ 5ػ22 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 52005    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً فزٛػ اؽّذ ِؾّذ/ د ف١ذ١ٌٗ -  411

 ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"  ف١ذ١ٌٗ"  العزغالٌٗ-اعّبػ١ً اؽّذ فزٛػ اؽّذ/ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- االثؾ١و ،:   أؽ١شاٌـز ٚفف، 

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 52005 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2306ٕٗ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٕ٘ذٜ ِؾّذ ٔغ١ت ِقيفٝ -  412

اٌؾٕبٜٚ ػي١ٗ اٌغ١ذ ع١ّش/ ثٍّه- اٌؼِّٛٝ اٌزشػٗ 5ػ ،:   زأؽ١شاٌـ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 25054    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذٜٚ اٌّغبصٜ ِؾّذ ص٠ٕت -  413

ػ٠ٛظ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌؾى١ُ/ ثٍّه عٕذع١ظ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 25054    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد عشرب ، ثذٜٚ اٌّغبصٜ ِؾّذ ص٠ٕت -  414

 2552-2-16 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ِبسوذ عٛثش"  العزغالٌٗ-ػ٠ٛظ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌؾى١ُ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- عٕذع١ظ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 25054 ثشلُ ٚاٌّم١ذ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 52505    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشثشٜ ِؾّذ فزؾٝ فبدٜ -  415

ع١ٍّبْ ػجذاٌؾٝ ع١ّش/ ثٍّه اٌغفشاْ ِغغذ ثغٛاس- اٌؼبَ اٌذائشٜ اٌيش٠ك اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 52505    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشثشٜ ِؾّذ فزؾٝ فبدٜ -  416

- عّؼٗ عالي 5ػ25- اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ اٌٝ 2512ٌغ6223ٕٗ ثشلُ ٚاٌّٛدع االخش اٌشئ١غٝ اٌّؾً ػٕٛاْ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش

اؽّذ اٌذ٠ٓ وّبي ٔغالء/ ثٍّه اٌمٛرٍٝ ؽىش5ٜػ اِزذاد- اثٛسامٝ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 56505    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخي١ت ػّش دسد٠ش اؽّذ فالػ -  417

اٌؾشث١ٕٝ ِؾّٛد ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه ىٕجبسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 43042    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١غٝ ػجذاٌؼبي ٔبعٝ ع١ف -  418

ػ١غٝ ػجذاٌؼبي ٔبعٝ/ ثٍّه اٌغبثش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105326 ربس٠خ ٚفٟ 43042    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١غٝ ػجذاٌؼبي ٔبعٝ ع١ف -  419

 2514-6-15 افززبؽٗ ربس٠خ-"  غزائ١ٗ ِٛاد رغبسٖ"  العزغالٌٗ- ػ١غٝ ػجذاٌؼبي ٔبعٝ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌغبثش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

ٌىجشٜا اٌّؾٍٗ 43042 دائُ ثشلُ ٚاٌّم١ذ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56150    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٍزبٜٚ ػٍٝ ؽغٕٝ ٔغالء -  420

ؽغبصٜ ػي١ٗ سٚؽ١ٗ/ ثٍّه اٌغذ٠ذٖ إٌّؾ١ٗ- س٠بك ػجذإٌّؼُ 5ػ25 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ا١ٌٍٙظ ػجذاٌغٕٝ اٌذعٛلٝ ِشٖٚ -  421

اٌّغ١شٜ اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد اثشا١ُ٘ ٔبد٠ٗ/ ثٍّه اٌغالَ ٔميٗ اِبَ- إٌبؽ١ٗ دا٠ش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 52323    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌمقجٝ اٌذعٛلٝ ػٍٝ ػٍٝ -  422

 عشا٠ش اىمُ ٚرغ١ٍف رمف١ً ِؾغً"  العزغالٌٗ- اٌمقجٝ اٌذعٛلٝ ػٍٝ ا١ِش/ ثٍّه اٌٛعيٝ اٌغىٗ- إٌجٜٛ االِبَ 5ػ5 ،:   ١شاٌـزأؽ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 52323 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2452ٕٗ ا٠ذاع ثشلُ ٚاٌّم١ذ"     

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٟٚف 56153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽجبٔٗ اؽّذ عالي ِؾّذ اؽّذ -  423

اٌّغذٜ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌشؽّٓ ا٠ّٓ/ ثٍّه ا١ٌٙبرُ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56154    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشط ِقيفٝ ػجذاهلل ا٠ٕبط -  424

اثٛع١ٍّبْ اٌّشعٝ ِغذٜ ٠ؾ١ٝ/ ثٍّه اٌّؾيٗ اِزذاد- اٌجٍذ ِذخً- اٌغ١ٕٕٗ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 42351    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ػّش عٛدٖ ػّش -  425

ف١بٌٗ وفش رجغ - ػي١ٗ ساغت ِؾّذ ػضثٗ-ِٛعٝ ػّش عٛدٖ ػّش/ ثٍّه ثغؼٍخ اٌٍّه رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خنش ِؾّٛد اٌغ١ذ ِؾّٛد -  426

اٌّزٌٛٝ ِؾّذ ثّٙٓ ١ِّٝ/ ثٍّه عٕجبسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّؾّٛي الوغغٛاس اٌمجبٔٝ -  427

ػجذاهلل ػجذاٌٛاؽذ اثشا١ُ٘ ؽغٓ/ ثٍّه اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ 5ػ ،:   ؽ١شاٌـزأ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ مٜٛ ثذس خبٌذ -  428

اٌغ١ذ ِؾّذ ؽؼجبْ/ ثٍّه االثؾ١و ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽ١ٍّٗ اٌغ١ذ اؽّذ ع١ّش -  429

ؽ١ٍّٗ ِؾّذ اٌغ١ذ اؽّذ/ ثٍّه اٌغبؽً رشػٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛؽّٛدٖ ػجذاٌغالَ اثشا١ُ٘ ٔغش٠ٓ -  430

اٌجؾشاٜٚ ِؾّذ فٛصٜ ِؾّذ/ ثٍّه غغبػ١ٗاٌ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 32320    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌي١ت ؽبفٌ ِؾشٚط ِؾّذ -  431

 ِٛاؽٝ ِضسػٗ"  العزغالٌٗ- اٌج١ٗ اٌي١ت ؽبفٌ ِؾشٚط/ ثٍّه- اٌج١ٗ اٌي١ت ؽبفٌ ِؾشٚط/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- ثي١ٕٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾ32320ٍٗ ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2425ٕٗ ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ"    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٍِٛخ١ب اؽّذ اؽّذ ؽ١ّبء -  432

اٌجشثشٜ ِقيفٝ ػٍٝ ٘ذٜ/ ثٍّه ؽج١ت ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّشؽِٛٝ ػجذاهلل ػٍٝ ِؾّذ ٔبدس -  433

اثٛىبؽْٛ ؽغٓ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  ْاٌؼٕٛا رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌقفزٝ ػجذاٌخبٌك اؽّذ ا٠ٕبط -  434

اٌقفيٝ اثشا١ُ٘ ػجذاٌخبٌك اؽّذ/ ثٍّه اٌؼّذٖ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 52323    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌمقجٝ اٌذعٛلٝ ػٍٝ ػٍٝ -  435

 ٌزغبسٖ ِؼشك"  العزغالٌٗ- اٌمقجٝ ذعٛلٝاٌ ػٍٝ ا١ِش/ ثٍّه اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ- اٌٛعيٝ اٌغىٗ- إٌجٜٛ االِبَ 5ػ5 ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 52323 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515-12-5 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ٚاٌّقجٛغٗ اٌغبدٖ االلّؾٗ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 52323    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌمقجٝ اٌذعٛلٝ ػٍٝ ػٍٝ -  436

اٌمقجٝ اٌذعٛلٝ ػٍٝ ا١ِش/ ثٍّه اٌٛعيٝ اٌغىٗ- إٌجٜٛ االِبَ 5ػ5 ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍي١ف ؽبِذ عؼذ ِؾّذ اؽّذ -  437

اٌؾب٠ت اؽغبْ عّبػ/ ثٍّه ِؾت دٚساْ 5ػ5ِٓ- اٌغ٠ٛظ لٕبٖ 5ػ55 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 3252    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشلبٚٞ اؽّذ ٌّغ١ذػجذا خبٌذ -  438

اٌؾشلبٜٚ اؽّذ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌؾٛسٜ سعت 5ػ5ِٓ ػجذاٌفزبػ ػٍٝ 5ػ35 اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل ثذ٠ش ِؾّذ ػّشٚ -  439

اٌفبس ِؾّذ ثغ١ٛٔٝ ثغ١ٛٔٝ/ ثٍّه اٌخ١شٜ اٌّغزؾفٝ ثغٛاس- ػجذاٌغ١ًٍ 5ػ10 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل عبة ػجذاٌمبدس ػجذاٌّغ١ذ ِغؼذ -  440

اهلل عبة اٌغ١ذ ِؾّذ ِؾّذ اَ/ ثٍّه عٕذع١ظ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56116    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽالٖٚ اٌغؼ١ذ سصق ِؾّذ -  441

ؽالٖٚ اٌغؼ١ذ سصق/ ثٍّه االٚلبف اسك ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 32320    ُثشل ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌي١ت ؽبفٌ ِؾشٚط ِؾّذ -  442

اٌج١ٗ اٌي١ت ؽبفٌ ِؾشٚط/ ثٍّه ثي١ٕٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 32320    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌي١ت ؽبفٌ ِؾشٚط ِؾّذ -  443

 افززبؽٗ ربس٠خ-"  ؽجٛة ِذؽٗ"  العزغالٌٗ -اٌج١ٗ اٌي١ت ؽبفٌ ِؾشٚط/ ثٍّه ٗاٌّؾٍ ِشوض- ثي١ٕٗ رجغ اٌؼشة ػضثٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 32320 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 1-1-2515   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56110    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼ١بسٜ ػجذاٌٛ٘بة ٠غشٜ ا٠ٗ -  444

اٌغّبي اٌغ١ذ ِؾّذ عؼذ٠ٗ/ ثٍّه فشد ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لؼ ا١ٌّبٔٝ ػٍٝ ػبدي -  445

ؽغٓ ؽغ١ٓ عبد/ ثٍّه اٌم١قش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صٌغ ِؾّٛد فبسٚق ِؾّٛد -  446

صٌغ ِؾّذ فبسٚق  ثغ١ٛٔٝ/ ثٍّه فشد ،:   اٌـزأؽ١ش   
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،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56114    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛعّشٖ ِقيفٝ اٌؼبثذ٠ٓ ص٠ٓ الجبي -  447

االؽٛي اٌغؼ١ذ فزؾٝ ِؾّذ/ ثٍّه إٌبؽ١ٗ دا٠ش- دٌزب ؽذ٠ذ عىٗ 5ػ6 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105325 ربس٠خ ٚفٟ 56115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌمبدس فبثش ِؾّذ ػجذإٌبفش -  448

ػزّبْ ػجذاٌؼبىٝ ؽٛلٝ أٛاس/ ثٍّه اٌغغبػ١ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 س٠خرب ٚفٟ 56130    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٕذٜ اٌغ١ذ فبسٚق ِؾّذ -  449

اٌؾٙبٜٚ ػٍٝ ِؾّذ/ ثٍّه ؽغبصٜ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56126    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فذ٠ك اعّبػ١ً ػٍٝ ػٍٝ -  450

ػٍٝ ِؾّذ ؽّذا ِؾّذ ٌجٕٝ/ ثٍّه اٌمٛرٍٝ ؽىشٜ 5ػ5ِٓ- ؽغ١ٓ اؽّذ 5ػ2 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ص٠بدٖ ػٍٝ فزؾٝ ربِش -  451

اٌغ١ذ اؽّذ اٌٙبدٜ فش٠بي/ ثٍّه ص٠بد ِؾٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 44032    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١ذ ث١ِٛٝ ؽبِذ ِؾّذ سمب -  452

اٌؼيبس اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 44032    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١ذ ث١ِٛٝ ؽبِذ ِؾّذ سمب -  453

-1-1 افززبؽٗ ربس٠خ-"  اٌغ١بساد ٌزغبسٖ ِؼشك"  عزغالٌٗال- ؽبِذ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض- اٌجقً ّٔشٖ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 445032 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2515   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56142    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غ١ُٕ ِؾّذ ػجذاٌٙبدٜ وّبي -  454

ؽبفٌ عؼذ سعت عؼذ/ ثٍّه اٌجشط ِؾٍٗ- عبٌُ ػٍٝ 5ػ12 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١ّشٖ ِؾّذ ثذ٠ش ِؾّذ -  455

ػ١ّشٖ ػجذاٌفزبػ ِؾّذ ثذ٠ش/ ثٍّه اٌم١قش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56145    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجٍى١ّٝ ػٍٝ اؽّذ فزؾٝ ِؾّذ -  456

اثٛػّٛ اؽّذ سؽبد/ ثٍّه اٌغذ٠ذٖ إٌّؾ١ٗ- االٔبث١ت ِخضْ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕذٚس ساغت صغٍٛي ػجذاٌجبعو -  457

ِؾّذ سِنبْ ُعؼذ٘ ٔف١غٗ/ ثٍّه اٌغبثش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56134    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽزب اثشا١ُ٘ ػجذاٌؾ١ٍُ ٔغ١ٗ -  458

اٌذعٛلٝ ِؾّذ فبثش ؽغ١ت/ ثٍّه اٌشعجٝ ػضثٗ- اٌمذ٠ُ اثٛػٍٝ ِؾ5ٍِٗٓ- اٌغٕذٜ ػجذاٌؼض٠ض 5ػ2 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56133    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ا١ٌٍّغٝ ذِؾّ ِؾّذ عبِٝ -  459

ا١ٌٍّغٝ ِؾّذ ِؾّذ عبِٝ/ ثٍّه إٌؾبط ١ِذاْ- صا٠ذ ثشط ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  ٌؼٕٛاْا رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشٚٔٝ ػجذاٌفن١ً ؽبفٌ ػضد -  460

ػجذاٌٙبدٜ ِؾّذ ػجذاٌىش٠ُ/ ثٍّه اٌمذ٠ّٗ إٌّؾ١ٗ- اٌؾٕفٝ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56124    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّبرٗ اٌذعٛلٝ ِؾّذ اثشا١ُ٘ -  461

اٌف١ِٛٝ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّٛد/ ثٍّه اٌف١ِٛٝ عٕزش- صغٍٛي عؼذ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١ٍٖٛ ؽغٓ ؽغٕٝ فالػ -  462

اثشا١ُ٘ ػٍٝ فٛصٜ ِؾّذ/ ثٍّه اثٛؽب١٘ٓ- اٌضب٠ٛٔٗ اٌّؾٍٗ 5ػ55 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56132    لُثش ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼٕبٔٝ ػّبسٖ ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ -  463

اٌؾٙبٜٚ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌّغ١ذ ػجذاٌؾى١ُ/ ثٍّه اٌجقً ّٔشٖ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   
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،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١شاهلل اٌذعٛلٝ اٌغجبػٝ اؽّذ -  464

اهلل خ١ش اٌغ١ذ اٌذعٛلٝ اٌغجبػٝ/ ثٍّه ف١شاثٛ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١ٜٛ ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ/ د ف١ذ١ٌٗ -  465

ٍِٛؽٗ ثذٜٚ اٌغؼ١ذ ؽغٓ فبىّٗ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56141    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، شدف ربعش ، ؽج١ؼ ِؾّذ ِؾّذ ػٍٝ -  466

ؽج١ؼ اٌذعٛلٝ ِؾّذ ِؾّذ/ ثٍّه ا١ٌّٕبٜٚ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56120    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٕذٜ ؽبفٌ اؽّذ ٠بعش -  467

ؽغ١ٓ اؽّذ ٚعبَ/ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ- ع١ٍّبْ ١ذاٌغ 5ػ5 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 56131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غضاي اٌؾشث١ٕٝ ِؾّذ ِؾّٛد -  468

اٌؼف١فٝ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد اثشا١ُ٘/ ثٍّه ٚاٌغالَ إٌقش 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 44032    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد بعشر ، ػ١ذ ث١ِٛٝ ؽبِذ ِؾّذ سمب -  469

 اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا) عب٘ضٖ ِالثظ ِقٕغ"  العزغالٌٗ-اٌؼيبس اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد/ ثٍّه اٌّؾٍٗ ِشوض-اٌجقً ّٔشٖ ،:   اٌـزأؽ١ش

جشٜاٌى اٌّؾٍٗ 44032 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2522ٕٗ ثشلُ ٚاٌّٛدع -(    

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٛك اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ اٌجغ١ٛٔٝ -  470

ػجذاٌٙبدٜ ػجذاٌشؽ١ُ ػجذاٌؼض٠ض/ ثٍّه(  اٌجٍٙٛاْ)  ِب٘ش اؽّذ 5ػ 35 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56140    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، شدف ربعش ، اٌّغبصٜ اثشا١ُ٘ اٌّغبصٜ اثشا١ُ٘ -  471

اٌّغبصٜ اثشا١ُ٘ اٌّغبصٜ/ ثٍّه عٕجبسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 23222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ٠ًٛ ػجذاٌٛاؽذ ػجذاٌؾ١ٍُ اؽشف -  472

ػجذاٌٛاؽذ ػجذاٌؾ١ٍُ ؽغٓ/ ثٍّه اثٛؽب١٘ٓ- اٌٙذٜ 5ػ15 اٌٝ ؼذير ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56144    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذغجؾٝ ػجذاٌغالَ سمب ػجذاٌغالَ -  473

اثٛعؼذ اٌؾؾزبٜٚ ثغ١ٛٔٝ اثٛخ١ًٍ/ ثٍّه ثذسؽالٖٚ ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽش٠ف اٌذعٛلٝ ٌغ١ذا اٌغ١ذ -  474

ؽش٠ف اؽّذ ػجذإٌجٝ ا١ِٕٗ/ ثٍّه ػجذاٌجبعو ػضثٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ ٠ًرؼذ رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌم١ٍٕٝ ِؾّذ ِؾّذ ع١ّش ِقيفٝ -  475

اٌم١ٍٕٝ ِؾّذ ِؾّذ ع١ّش/ ثٍّه اٌجؾش٠ٗ اٌؼزٖٛ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56142    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبصٜ اؽّذ ػّبسٖ سصق -  476

سصق ػجذاهلل سصق وبسَ/ ثٍّه اٌغبثش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56145    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سصق ػجذسثٗ سصق وبسَ -  477

ا١ٌّبٔٝ ػجذاٌؾ١ٙذ اعؼذ/ ثٍّه اٌغبثش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذائشٜ ٌٍٕغ١ظ ع١ٌٛب ِقٕغ -  478

االِبَ االِبَ ٔبد٠ٗ/ ثٍّه دِشٚ ىش٠ك- سصق ِؾّذ 5ػ 30 سلُ ػمبس ،:   شاٌـزأؽ١   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ١ِخبئ١ً ػجذٖ ١ٌُٚ ٚؽ١ذ عبن -  479

غجش٠بي فجؾٝ ٚعذٜ/  ثٍّه ِؾت 5ػ5ِٓ ػ١ذ ػجذاٌشؽّٓ 5ػ5 ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56146    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػّبسٖ ِؾّٛد ػجذاٌفزبػ فبثش اِبٔٝ -  480

إٌغبس ػجذاٌفزبػ ِؾّذ ػ١ٕبد/ ثٍّه ١ٌٛ٠ٛ 23 ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 33626    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشاصق ِؾّذ اٌغ١ذ ا٠ٗ -  481

ؽز١ٜٛ اٌغ١ذ اثٛا١ٌض٠ذ اثٛا١ٌض٠ذ/ثٍّه اٌشا٘ج١ٓ اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌفبس ؽغٓ اؽّذ/ د ف١ذ١ٌٗ -  482

اٌفبس ٠ؾ١ٝ ِؾّذ ؽغٓ ِؾّذ ٚ ّذاؽ/ ثٍّه ثٕبد اٌغجغ- ؽشة ىٍؼذ ػ 13 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 55204    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌميت ِؾّٛد ِؾّذ ٠بعش -  483

ؽ٠ٛٓ- اٌميت ِقيفٝ ِؾّٛد ِؾّذ/ ثٍّه ثغؼٍخ اٌٍّه رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56145    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١ٜٛ عؼذ اثٛاٌؼ١ٕٓ ا٠ّٓ -  484

اٌؾ١ٜٛ عؼذ فزؾٝ/ ثٍّه ؽالٖٚ ثذس  ١ِذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 رؼذ٠ً رُ 25105331 ربس٠خ ٚفٟ 56154    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٙبٜٚ عؼذ ػجذاٌغالَ ِؾّذ ِقيفٝ -  485

اٌؾٙبٜٚ عؼذ ػجذاٌغالَ ِؾّذ/ ثٍّه اٌغبثش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌؾبه  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55145   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼشثٝ اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ اثشا١ُ٘ -  1

ادٚد٠ىٛس اٌٛاْ رق١ٕغ"  ٔؾبه امبفٗ رُ:  اٌزأؽ١ش  " 

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55530   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌؾً ٌؼغً ف١بَ اؽّذ -  2

إٌؾً ػغً ٚرٛص٠غ ٚرؼجئٗ ِٕؾً"  ١ٌقجؼ إٌؾبه رؼذي  " 

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه ٠ًرؼذ ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55530   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ف١بَ ػجذإٌجٝ ؽغٓ اؽّذ -  3

إٌؾً ػغً ٚرٛص٠غ ٚرؼجئٗ ِٕؾً"  ١ٌقجؼ إٌؾبه رؼذي   " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 53652   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌزقذ٠ش ٌالعز١شاد اٌجغذادٜ -  4

ٚاؽغبس ٔؾبع١ٗ ِٚؾغٛالد ثشدٜ ٚسق)  اٌخ١ٍٍٝ خبْ ِٕزغبد ٚرقذ٠ش اعز١شاد"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  )" 

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 53652   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجغذادٜ ِبسوذ عٛثش -  5

ٚاؽغبس ٔؾبع١ٗ ِٚؾغٛالد ثشدٜ ٚسق)  اٌخ١ٍٍٝ خبْ ِٕزغبد ٚرقذ٠ش اعز١شاد"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي  )" 

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 42346   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ١ُاثشا٘ خ١ًٍ اثشا١ُ٘ -  6

ػبِٗ ِمبٚالد"  ٔؾبه امبفٗ رُ   " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 53511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌذا٠ُ خ١ًٍ ػجذاٌمذٚط سِنبْ -  7

رش٠ىٛ ِقٕغ"  ١ٌقجؼ بهإٌؾ رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 41153   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٛسل١ٗ إٌّزغبد ٌزغبسٖ اثٛاٌؼض -  8

ػغ١ٓ ِٓ ؽٍٜٛ رق١ٕغ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 33426   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١شاٜٚ ػجذٖ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ فبد٠ٗ -  9

وبًِ آٌٝ ثٍذٜ ِخجض ثغؼٍٗ إٌؾبه رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55563   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ِؾّذ ِؾّذ ِقيفٝ اثشا١ُ٘ -  10

ِفشٚؽبد رمف١ً ِؾغً:  اٌزأؽ١ش ٚفف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 31555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔٛفً اٌغ١ذ ن١ًػجذاٌف ِؾّٛد -  11

االفٍٝ إٌؾبه اٌٝ"  ٚرؾي١جبد ػبِٗ ِمبٚالد"  ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  بهإٌؾ رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 41564   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً ِؾّٛد االدُ٘ ِؾّٛد -  12

ِٛاؽٝ ِضسػٗ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 32551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ا١ٌّبٔٝ ػجذاٌفزبػ ِغذٜ ػجذاٌشؽّٓ -  13

اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد ٚرؼجئٗ رق١ٕغ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش ٚفف  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55634   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ٍف ا١ُ٘اثش ػجذاهلل ػجذاٌفزبػ -  14

االفٍٝ إٌؾبه اٌٝ"  ٚاػالف ٚؽجٛة اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد رقذ٠ش" ٔؾبه امبفٗ رُ:  اٌزأؽ١ش  

،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 21352   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌّؾبٚٞ ػجذسثٗ ؽغ١ٕٓ سِنبْ -  15

االخؾبة ٚرمي١غ ٌزق١ٕغ ِقٕغ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش ٚفف  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 31256   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١خٝ اثشا١ُ٘ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  16

اٌجالعز١ى١ٗ إٌّزغبد ٌزق١ٕغ ِقٕغ"  ثغؼٍٗ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 42235   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عىش اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ اؽّذ -  17

ٚإٌّغٛعبد ٌاللّؾٗ ٚاٌزقذ٠ش(  6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 10 اٌّغّٛػٗ ػبد)  د االعز١شا ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55164   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػيب ىٍؼذ ؽؾبرٗ ِؾّذ -  18

اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا) عب٘ضح ِالثظ ِقٕغ ثغؼٍٗ إٌؾبه رؼذ٠ً  ) 

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 2251   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌش٠بػ ٠ٛعف ؽٍجٝ اٌغ١ذ -  19

اٌٝ ثٍذٜ ِخجض"  ثغؼٍخ ؾبهإٌ رؼذي   " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 2251   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌش٠بؽٝ ٠ٛعف ؽٍجٝ اٌغ١ذ -  20

اٌٝ ثٍذٜ ِخجض"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 35535   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٍٙجبٜٚ ؽغبْ ِؾّذ خبٌذ -  21

ِىزج١ٗ ٚادٚاد ٚسق رغبسٖ"  ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽ١ش  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 32643   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٕ٘ذٜ خ١ًٍ عالِٗ خ١شٜ -  22

رٌه دْٚ ِب ٚاٌغبء"  ٔجبر١ٗ ص٠ٛد ِؼقشٖ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 32512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ سؽٛاْ ع١ذ ١غٝػ -  23

اٚاٜ ر١ه ِٚؾشٚثبد ِبوٛالد رمذ٠ُ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي   " 

: اٌزأؽ١ش ٚفف ، إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 53636   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ىب٘ش ؽغ١ٓ ا١ِٓ ِؾّذ -  24

ٚؽجبن ثبة ٔغبسٖ ٚسؽٗ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي   " 

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 46521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍؾمبئت اٌقُ ِقٕغ -  25

ؽمبئت ِقٕغ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 46521   لُثش ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌزقذ٠ش ٌالعز١شاد اٌقُ -  26

ؽمبئت ِقٕغ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 36255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ِؾّٛد ػجذاٌفزبػ ساِٝ -  27

االفٍٝ إٌؾبه ِٓ"  االعز١شاد"  ٔؾبه اٌغبء:  اٌزأؽ١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 10553   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼؾّبٚٞ اٌؾ١ّذ ػجذ ِؾّذ اٌؾ١ّذ ػجذ -  28

ػبِٗ ِمبٚالد"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش ٚفف  " 

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  ؾبهإٌ رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 51362   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼيبس ؽغٓ اؽّذ خبٌذ -  29

ٚاٌّالثظ اٌضساػ١ٗ اٌؾبفالد ٚرقذ٠ش(  6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ 10 اٌّغّٛػٗ ػذا)  االعز١شاد ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي   

،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 45530   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٛادٜ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ ِؾّذ ػبدي -  30

عش٠ش ىمُ رمف١ً ِؾغً"  ثغؼٍخ ٌٕؾبها رؼذي:  اٌزأؽ١ش ٚفف  " 

،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 53126   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجغ١ٛٔٝ اؽّذ ِؾّذ اؽشف ِؾّذ -  31

االفٍٝ إٌؾبه اٌٝ"  ِفشٚؽبد ِقٕغ"  ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 55554   ثشلُ ل١ذٖ جكع  ، فشد ربعش ، ػزّبْ ٠ٛعف اثشا١ُ٘ ِؾّذ اثشا١ُ٘ -  32

ٚاٌغ١بساد اٌّميٛساد ٚرقذ٠ش ٚاٌغ١بساد اٌّميٛساد رغبسٖ"  ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽ١ش ٚفف  " 

 رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 51515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١بساد ٚاوغغٛاس غ١بس ليغ ٌزغبسٖ اٌمٕبٜٚ -  33

ع١بساد ٚاوغغٛاس غ١بس ليغ رغبسٖ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 51515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌمٕبٜٚ اثٛاٌن١فبْ ؽّذٜ اؽّذ -  34

ع١بساد ٚاوغغٛاس غ١بس ليغ رغبسٖ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 54524   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛعجٗ ِؾّذ ع١ٍّبْ بِذؽ ىبسق -  35

اٌغجبوٗ ِمبٚالد"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

  :اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 30665   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ّٗ اؽّذ ِؾّذ سمب -  36

ثالعز١ه ِقٕغ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي  " 

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 34545   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، االلّؾٗ ٌزغبسٖ خ١ًٍ -  37

االلّؾٗ ٌزغبسٖ ِؼشك"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 34545   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١بساد غ١بس ٌميغ خ١ًٍ -  38

االلّؾٗ ٌزغبسٖ ِؼشك"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 55605   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛلشْ ثذ٠ش اؽّذ ِؾّذ -  39

االلّؾٗ اٌزقذ٠ش ٚ(  6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 فمشٖٚاٌ 10 اٌّغّٛػٗ ػذا)  االعز١شاد ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي   

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 52505   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشثشٜ ِؾّذ فزؾٝ فبدٜ -  40

غزائ١ٗ ِٛاد ٚرغ١ٍف ٚرؼجئٗ رق١ٕغ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 45611   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، دفش ربعش ، اٌذ٠ٓ ػٍٝ ػجذاٌٙبدٜ فّٙٝ ٘بٌٗ -  41

اٌفالؽ١ٓ ٌٚٛاصَ ؽجبي رغبسٖ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 52505   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشثشٜ ِؾّذ فزؾٝ فبدٜ -  42

غزائ١ٗ ِٛاد ٚرٛص٠غ رغبسٖ اٌٝ رؼذي:  اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 24265   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍغ١بساد اٌجشثشٜ ٚسؽٗ -  43

ع١بساد ف١بٔٗ ِشوض"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 24265   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١بساد ٌق١بٔٗ اٌجشثشٜ ِشوض -  44

ع١بساد ف١بٔٗ ِشوض"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 
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 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 24265   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشثشٞ اثٛاٌمبعُ اٌذعٛلٟ عبِؼ -  45

ع١بساد ف١بٔٗ ِشوض"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 42102   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغزائ١خ اٌّٛاد ٌزغبسح يبْاٌمج اؽّذ -  46

االفٍٝ إٌؾبه اٌٝ"  ِغّذٖ ٌؾَٛ ؽفٌ صالعٗ"  ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 42102   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌزقذ٠ش ٚ ٌالعز١شاد اٌمجيبْ اؽّذ -  47

االفٍٝ إٌؾبه اٌٝ"  ِغّذٖ ٌؾَٛ ؽفٌ صالعٗ"  ٔؾبه امبفٗ:  اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 55560   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛاٌؼّب٠ُ ػضّبْ ع١ّش ع١ّش -  48

االفٍٝ إٌؾبه اٌٝ"  فٕبػٝ ٔغ١ً رشو١ت ٚ رغبسٖ"  ٔؾبه امبفٗ رُ:  اٌزأؽ١ش  

،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 15464   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذٖ ػجذاٌٍي١ف اٌذ٠ٓ عالي عّبػ -  49

اػالف ِقٕغ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش ٚفف  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 55631   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل اٌؾؾزبٜٚ ؽؼجبْ عبِؼ -  50

١ِىب١ٔىٝ ٔغ١ظ ِقٕغ"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش  " 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 46610   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغب٘ذ ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ -  51

ثبٔٛاػٙب اٌج١ٌٛغزش ٚخ١ٛه ٚاٌخ١ٛه اٌغضي رغبسٖ"  ٔؾبه امبفٗ رُ:  اٌزأؽ١ش  ) 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽش٠ف اٌذعٛلٝ اٌغ١ذ اٌغ١ذ -  52

ِٛاؽٝ ِضسػٗ:  اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذائشٜ ٌٍٕغ١ظ ع١ٌٛب ِقٕغ -  53

شٜدائ ٔغ١ظ ِقٕغ:  اٌزأؽ١ش  

،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 23222   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ٠ًٛ ػجذاٌٛاؽذ ػجذاٌؾ١ٍُ اؽشف -  54

ػمبساد ٚرغبسٖ ِمبٚالد ِىزت"  ثغؼٍخ إٌؾبه رؼذي:  اٌزأؽ١ش ٚفف  " 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56142   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبصٜ اؽّذ ّبسٖػ سصق -  1

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌيٛخٝ ِؾّذ ػبدي ِؾّذ -  2

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56136   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ذِؾّ ػجذاٌؾٝ ػبِش ِقيفٝ -  3

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ مٜٛ ثذس خبٌذ -  4

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 40345   ثشلُ ل١ذٖ جكع  ، فشد ربعش ، اٌؾؼشاٜٚ ِؾّذ اؽّذ ؽش٠ف -  5

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ؽبِذ ػبىف ِقيفٝ -  6

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفٟ 56505   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌّفشٚؽبد ٘ضٖاٌغب اٌّالثظ ٚرغبسٖ االلّؾٗ ٚرقذ٠ش ٌالعز١شاد اٌّغ١شٜ -  7

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56501   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔقبس ِؾّذ ِب٘ش ِؾّذ -  8

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56145   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد شربع ، سصق ػجذسثٗ سصق وبسَ -  9

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105356ُ ربس٠خ ٚفٟ 55263   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔٛفً عؼذ ِؾّذ ١ٌٚذ -  10

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 56512   ثشلُ ذٖل١ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛؽٛؽٗ ػجبط صوش٠ب اؽّذ -  11

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55015   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌفخشأٝ ِؾّذ اؽّذ عبِٝ ِؾّٛد -  12

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55024   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سِنبْ اٌغضاٌٝ ػجذاٌؾى١ُ اوشاِٝ -  13

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55246   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ثذ٠ش عّبي فٙذ -  14

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55242   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌفشاػ عؼذ ِؾّذ ِؾّذ -  15

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55040   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛاٌش٠ؼ صوٝ ِؾّذ ٠بعش -  16

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ س٠خرب ٚفٟ 55231   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ّٕٝ وبًِ اٌغ١ذ اٌغ١ذ -  17

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55203   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌىشرْٛ ٌقٕبػٗ اٌؾ١خ -  18

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55010   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ ِؾّذ ػجذإٌّؼُ ِقيفٝ -  19

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56535   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِخزبس ِؾّذ ِؾّٛد ِؾّذ -  20

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 40525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾذاد ػجذاٌٍي١ف اٌغ١ذ اٌؾغ١ٕٝ ساِٝ -  21

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55055   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػض ِقيفٝ ِؾّذ ربِش -  22

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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 ٚفف،  وخاٌؾش ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55246   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّذ عؼذ ػض -  23

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55066   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ف١بك اثشا١ُ٘ فزؾٝ ٔغالء -  24

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  خاٌؾشو ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55065   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٛاط اٌؾٛادفٝ ػجذاٌؼبي ا٠ّٓ -  25

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽ١ٍّٗ اٌغ١ذ اؽّذ ع١ّش -  26

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ، اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛؽّٛدٖ ػجذاٌغالَ اثشا١ُ٘ ٔغش٠ٓ -  27

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56563   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘بؽُ ِقيفٝ اٌّغبٚسٜ اٌيٕيبٜٚ ِٕٝ -  28

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56153   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ١ِخبئ١ً ػجذٖ ١ٌُٚ ٚؽ١ذ عبن -  29

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ػضّبْ -  30

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ففٚ،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 41524   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ػجذاٌّغ١ذ ِؾّذ ػشفٗ -  31

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 50526   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٍجٝ ِؾّذ ِؾّذ ع١ّش ِؾّذ -  32

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55035   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثبىب اؽّذ عؼ١ذ ِؾّذ -  33

بؿخ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55062   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغضا٠شٌٝ ػجذاٌفزبػ فجؾٝ اثٛص٠ذ -  34

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55051   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف اعّبػ١ً اؽشف ِؾّذ -  35

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 55032   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِشعبي اؽّذ ػجذاٌفزبػ فجشٜ -  36

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘الٌٝ ػجذاٌغالَ ػجذاٌغالَ ِؾّذ -  37

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56554   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشاصق ػٍٝ ؽٍّٝ اثزغبَ -  38

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55251   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؼ١ت عؼذ ػٍٝ ع١ٙش -  39

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55224   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٕبٜٚ ثشوبد اٌغ١ذ سؽب -  40

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55215   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ فخشاٌذ٠ٓ اٌّفزخش ِؾّذ ِؾّٛد -  41

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56536   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌمجالٜٚ فالػ ذِؾّ ٘ؾبَ -  42

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55243   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثقً ِقيفٝ رٛف١ك اؽشف -  43

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55056   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خنش ؼبىٝػجذاٌ اٌغ١ذ سث١غ ِؾّذ -  44

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55221   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٕبَ ليت ػجذاٌفزبػ ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ -  45

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55253   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّذ اٌغفٛسػجذ عّبي ِؾّذ -  46

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 32320   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌي١ت ؽبفٌ ِؾشٚط ِؾّذ -  47

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56110   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٜاٌؼ١بس ػجذاٌٛ٘بة ٠غشٜ ا٠ٗ -  48

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ص٠بدٖ ػٍٝ فزؾٝ ربِش -  49

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56152   ثشلُ ل١ذٖ كعج  ، فشد ربعش ، لؼ ا١ٌّبٔٝ ػٍٝ ػبدي -  50

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56542   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽشع اٌغ١ذ وبًِ ٠غشٜ -  51

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56565   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌجغي٠ٛغٝ ػٍٝ ىٗ ِؾّذ -  52

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 6245   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾؾبد ِؾّذ فبسٚق ِؾّذ -  53

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ فٟٚ 56555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ػجذاٌغالَ اٌغ١ذ ؽغبَ -  54

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105356ُ ربس٠خ ٚفٟ 55265   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػزش٠ظ ؽغٓ ِؾّذ ِؾّذ -  55

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ س٠خرب ٚفٟ 55255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌيش٠ٕٝ ػجذاٌمبدس ِغؼذ ػجذاٌمبدس -  56

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55250   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذ٠ش ِؾّذ ػجذاٌىش٠ُ ا٠ّبْ -  57

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56516   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سِنبْ ِؾّذ فإاد عؾش -  58

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55025   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ ثٙبء -  59

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 55035   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽب١٘ٓ ِؾّذ ػالء ٚفبء -  60

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 55036   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌمبدس ػجذاٌؼظ١ُ ِب٘ش -  61

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذوشٚسٜ ػجذاٌغزبس ٌيفٝ ِؾّذ -  62

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 55052   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، د٠بة اٌّزٌٛٝ ِؾّٛد اؽّذ -  63

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55235   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػمذٖ فزؾٝ عالِٗ ٠ٛ٘ذا -  64

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55211   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼؾّبٜٚ ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد -  65

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55212   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فش٠ذ ِىزجٗ -  66  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55202   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً اؽّذ خ١ًٍ اٌذ٠ٓ ػقبَ ػ١ٍبء -  67

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 55000   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٛادٜ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ سمٛاْ ِؾّذ -  68

خبؿ: شاٌزأؽ١ ٚفف،  اٌؾشوخ  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 15522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠غيٟ ػجذاٌفزبػ فالػ ػجذاٌجبعو -  69

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55251   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشط ِؾّذ ِؾّذ فبىّٗ -  70

ؿخب: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55563   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ِؾّذ ِؾّذ ِقيفٝ اثشا١ُ٘ -  71

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌزٛس٠ذاد ٌٍّمبٚالد اٌؾٙبٜٚ -  72

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، و١ٍت فبثش ػبدي ٚعبَ -  73

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56130   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٕذٜ اٌغ١ذ فبسٚق ِؾّذ -  74

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56126   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فذ٠ك اعّبػ١ً ػٍٝ ػٍٝ -  75

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌمبدس فبثش ِؾّذ ػجذإٌبفش -  76

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56505   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔقبس ٛف١كر ِؾّذ اؽّذ -  77

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55065   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌفمٝ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ ِمجٌٛٗ -  78

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجؾ١شٜ ؽبِذ ١ذاٌغ ػجذااٌغ١ًٍ ِؾّذ -  79

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 55004   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ ػٍٝ ِؾّذ ػبدي -  80

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55055   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غسث١ اثشا١ُ٘ ػي١ٗ اٌغ١ذ -  81

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55252   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽب١ِٗ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ -  82

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55015   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذسط ِؾّذ ِؾّذ عٍٜٛ -  83

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػذط ِؾّذ ؽّذ٠ٓ ؽّذ٠ٓ -  84

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 55043   ثشلُ ٖل١ذ عجك  ، فشد ربعش ، ٚ٘جٗ فزٛػ اٌؼض٠ض ػجذ ِؾّذ -  85

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55056   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌض٠بدٜ ع١ٍّبْ ِؾّٛد اعبِٗ -  86

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55022   ثشلُ ٖل١ذ عجك  ، فشد ربعش ، عٛدٖ ػٍٝ اثشا١ُ٘ فالػ ػجذاٌغٕٝ -  87

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55230   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عجش ػجذاٌؼض٠ض ػي١ٗ سمب ِؾّٛد -  88

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56515   ثشلُ ٖل١ذ عجك  ، فشد ربعش ، اٌيٕجبسٜ ػجذاٌّؼيٝ اؽّذ ِؾّذ -  89

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56535   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼبي ؽغٓ ػجذاٌؼبي سؽب -  90

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55256   شلُث ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لبعُ ػٍٝ ِؾّذ اٌذ٠غيٝ اٌغؼ١ذ -  91

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55223   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبِذ ِؾّٛد ِقيفٝ ٔبعٝ -  92

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56554   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ اثشا١ُ٘ اٌجبرغ ِٕٝ -  93

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشٚٔٝ ػجذاٌفن١ً ؽبفٌ ػضد -  94

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذائشٜ ٌٍٕغ١ظ ع١ٌٛب ِقٕغ -  95

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56124   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّبرٗ اٌذعٛلٝ ِؾّذ اثشا١ُ٘ -  96

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٍِٛخ١ب اؽّذ اؽّذ ؽ١ّبء -  97

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّشؽِٛٝ ػجذاهلل ػٍٝ ِؾّذ ٔبدس -  98

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56565   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اث١ٌٍٛٗ ػٍٝ ػجذاهلل ػٍٝ -  99

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠ٓ ؽّظ اٌؼشالٝ اٌذ٠ٓ ؽّظ اعّبػ١ً -  100

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56506   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػّش اؽّذ ػٍٝ ِؾّٛد ِؾّذ -  101

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56542   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠ت اؽّذ سمٛاْ ٘جٗ -  102

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبىٛس ػٍٝ ِؾّذ ؽغٓ -  103

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌٛثٝ ػٍٝ اؽّذ ِؾّذ -  104

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  ٌؾشوخا ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55014   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌنٜٛ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ ػجذاٌؼظ١ُ -  105

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55254   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼضة فبٌؼ ِؾّذ فبٌؼ ػجذإٌّؼُ -  106

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 46152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼجذ ػٍٝ اؽّذ ثذس -  107

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55026   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد ٚرٛص٠غ ٌزغبسٖ ىجبٔٗ -  108

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌؾشوخ عٔٛ رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌج١ِٛٝ اٌذ٠ٓ فالػ ِؾّذ فالػ -  109

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55245   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٛ٘شٜ اثٛا١ٌض٠ذ ٚع١ٗ خبٌذ -  110

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٛعٔ رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55052   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشٍِغٝ ِؾّذ ػجذاٌغالَ ع١ٙش -  111

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55202   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دس٠ٚؼ ٘بؽُ ػجذاٌٙبدٜ ِؾّذ -  112

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 اٌؾشوخ عٔٛ رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55252   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فف١بْ ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ ػٍٝ ع١ّش -  113

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 55052   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؼجبْ ػجذإٌّؼُ اٌغ١ذ خبٌذ -  114

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  شوخاٌؾ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55225   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ اؽّذ اٌغؼ١ذ ٔٙب -  115

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 55002   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لّٛػ اٌغؼ١ذ اؽّذ ٘بُٔ -  116

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56114   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛعّشٖ ِقيفٝ اٌؼبثذ٠ٓ ص٠ٓ الجبي -  117

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  وخاٌؾش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56145   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١ٜٛ عؼذ اثٛاٌؼ١ٕٓ ا٠ّٓ -  118

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صٌغ ِؾّٛد فبسٚق ِؾّٛد -  119

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56502   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغب٘ضٖ ٌٍّالثظ اٌؼشالٝ ِؾّذ ِقٕغ -  120

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  شوخاٌؾ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 41201   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛلزب٠ٗ اٌغ١ذ ػجذاٌفزبػ ِؾّٛد -  121

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عشٚس ِزٌٛٝ اثشا١ُ٘ ِؾّذ ِؾّذ -  122

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 فٚف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56524   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٕذق ؽبفٌ ِؾّذ سمب -  123

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56154   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٙبٜٚ عؼذ ػجذاٌغالَ ِؾّذ ِقيفٝ -  124

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ، اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55032   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبٌٝ ػٍٝ اثشا١ُ٘ ػٍٝ ِؾّذ -  125

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 55045   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ِٕقٛس لبعُ خ١ّظ -  126

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55215   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػالَ ؽغٓ ٔٛساٌذ٠ٓ ؽٛلٝ فالػ -  127

خبؿ: أؽ١شاٌز ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55053   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّض٠ٓ اٌغ١ذ ػٍٝ ع١ٍّٗ -  128

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56526   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّٗ اٌغ١ذ اثٛاٌّغذ ِؾّذ -  129

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56532   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغؾذ ػجذإٌّؼُ ػّبد ػجذإٌّؼُ -  130

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55012   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػمذٖ اؽّذ اؽّذ خبٌذ -  131

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55240   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّٛد ِؾّذ فجشٜ -  132

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔٛفً ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ ػجذاٌؾ١ّذ -  133

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55226   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخ١ٍفٗ اٌغؼ١ذ ِؾّذ ٘ؾبَ -  134

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55212   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٕزش٠ظ ؽؾبرٗ ػٍٝ اؽّذ ػٍٝ -  135

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 55002   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبصٜ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ بدعٙ -  136

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55064   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغخبٜٚ ػٍٝ فٛصٜ ٘بٔٝ -  137

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56534   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚافً ذاٌٙبدٜػج ؽغ١ٓ فالػ -  138

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 46043   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػٍٝ اؽّذ ففبء -  139

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55054   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ص٠ذاْ اٌغ١ذ ؽغ١ٓ ثشوٗ -  140

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55210   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغبوذ ِؾّذ ػجذاٌؼبي ِؾّذ اعالَ -  141

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55251   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد بعشر ، اٌجشػٝ ِؾّذ اٌغ١ذ ِغؼذ -  142

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 52323   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌمقجٝ اٌذعٛلٝ ػٍٝ ػٍٝ -  143

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56562   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، دفش ربعش ، ؽغبصٜ ؽبفٌ ِؾّٛد اؽّذ اؽشف -  144

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56146   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػّبسٖ ِؾّٛد ػجذاٌفزبػ فبثش اِبٔٝ -  145

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56550   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فب٠ذ ِؾّذ ِّذٚػ اؽّذ -  146

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌقفزٝ ػجذاٌخبٌك اؽّذ ا٠ٕبط -  147

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56555   ثشلُ ل١ذٖ جكع  ، فشد ربعش ، ػبِش اثشا١ُ٘ ِقيفٝ اؽّذ -  148

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ىٗ ثذٜٚ ثذ٠ش ػٍٝ -  149

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌفبس ؽغٓ اؽّذ/ د ف١ذ١ٌٗ -  150

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٕذٜ اٌغ١ذ فبسٚق اؽّذ -  151

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔغُ ِؾّذ ِقيفٝ ِؾّذ عب١ِٗ -  152

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55225   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، االعؼبد ػجذإٌجٝ ػٛاد ِب٘ش -  153

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ فٟٚ 55052   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌبدٜ اٌغؼ١ذ ػجذاهلل اؽّذ -  154

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 55035   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛٔظ ثذساْ ػٍٝ رٛف١ك -  155

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخٌٛٝ ِؾّذ ِغؼذ اٌغ١ذ -  156

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55506   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛوض١ش اؽّذ ع١ذ ػجبط ػجذاٌغٛاد ِؾّٛد -  157

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ٠خربس ٚفٟ 55245   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِقيفٝ ِؾّذ ِقيفٝ ع١ٍّبْ -  158

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55223   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛس٠ٗ عؼذ ِؾّذ عؼذ -  159

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55235   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجش٠مٝ صوٝ ٠ٛعف ؽغبَ -  160

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55052   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌغجبػٝ ِؾّذ ِؾّذ -  161

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  ؾشوخاٌ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55024   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبط اثشا١ُ٘ فشط ٘بٔٝ -  162

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55204   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌميت ِؾّٛد ِؾّذ ٠بعش -  163

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55031   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبثش ثذ٠ش ِؾّذ ػّشٚ -  164

خبؿ: أؽ١شاٌز  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55065   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجذٜٚ ػجذاٌغٕٝ رٛوً ػالء -  165

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55012   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل اؽّذ ؽّذ فبٌؼ -  166

ؿخب: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55506   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛوض١ش اؽّذ ع١ذ ػجبط ػجذاٌغٛاد ِؾّٛد -  167

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55252   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغؼذٔٝ اثٛاٌّؼبىٝ ِؾّٛد خ١ًٍ -  168

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽالٖٚ اٌغؼ١ذ سصق ِؾّذ -  169

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عّبػٗ اثٛاٌؾذ٠ذ اٌغ١ذ ٔقش ِؾّٛد -  170

خبؿ: ٌزأؽ١شا ٚفف،   

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 44032   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١ذ ث١ِٛٝ ؽبِذ ِؾّذ سمب -  171

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56543   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌغبس اعّبػ١ً ػجذاٌؼض٠ض ِغبٚسٜ -  172

خبؿ: ٌزأؽ١شا ٚفف،   

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56556   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١بساد غ١بس ٌميغ اٌضغً ٔج١ً -  173

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغب٘ضٖ ٌٍّالثظ اثٛص٠ذ اؽّذ ِقٕغ -  174

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56500   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذس اٌغؼ١ذ ِقيفٝ ِؾّذ -  175

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55033   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل ػٍٝ اؽّذ ِؾّٛد -  176

خبؿ: ١شاٌزأؽ  
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،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55225   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخٛاعٗ ِؾّذ ِؾّذ عٍٜٛ -  177

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56514   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجضاٜٚ ػجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ فإاد ؽٕبْ -  178

خبؿ: ؽ١شاٌزأ ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55025   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠ت ِٕقٛس ؽغٓ ثذس ؽغٓ -  179

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 55005   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌؾبس اثشا١ُ٘ ثؾ١ش روٝ -  180

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105356ُ ربس٠خ ٚفٟ 55256   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼ١ذ ثغٛٔٝ ِؾّذ صوش٠ب ا٠ّٓ -  181

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55502   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجؾ١شٜ وبًِ ِؾّذ ػقبَ -  182

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، وشاد ِؾّذ رب٠ت اؽّذ -  183

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 55056   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١خ وبف١زش٠ب -  184

 خبؿ

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55214   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صا٠ذ ا١ِٓ ػبدي ٔب٘ذ -  185

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 55030   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠ٓ ػٍٝ اؽّذ ػجذاهلل ِؾّذ -  186

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55015   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ؾ١ّذػجذاٌ ِؾّٛد ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّٛد -  187

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55220   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػّبسٖ اثشا١ُ٘ ِغؼذ ِقيفٝ اؽّذ -  188

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55206   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌضغجٝ ثذٜٚ اٌغؼ١ذ ثذٜٚ ؽؼجبْ -  189

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55222   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبِذ ِقيفٝ عؼذ ػقّذ -  190

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55252   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّبَ ٠غٝاٌجغيٛ ِؾّٛد ِؾّٛد ِٕبي -  191

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56144   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذغجؾٝ ػجذاٌغالَ سمب ػجذاٌغالَ -  192

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56503   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِقجؼ ِؾّذ ػي١ٗ وش٠ُ -  193

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌّض١ٌٗ االدٚاد ٌزغبسٖ ػ١بٔٗ -  194

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌم١ٍٕٝ ِؾّذ ِؾّذ ع١ّش ِقيفٝ -  195

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽش٠ف اٌذعٛلٝ اٌغ١ذ اٌغ١ذ -  196

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ياٌّؾّٛ الوغغٛاس اٌمجبٔٝ -  197

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١ٍٖٛ ؽغٓ ؽغٕٝ فالػ -  198

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد شربع ، اٌؼٕبٔٝ ػّبسٖ ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ -  199

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56523   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٍؼ ػجذاٌؼبىٝ د٠بة ػّش -  200

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔذٖ ثذٜٚ ػجذإٌّؼُ ٠بع١ٓ -  201

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55233   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف ِؾّذ ِؾّذ سمب -  202

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 55045   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍي١ف اثشا١ُ٘ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ -  203

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشث١ٕٝ اعّبػ١ً ِؾّذ اؽّذ ىبسق -  204

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55022   ثشلُ ١ذٖل عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ِؾّذ ِؾّذ ِؾّٛد -  205

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55220   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبط ِؾفًٛ اٌغؼ١ذ اؽّذ -  206

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55265   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ اثشا١ُ٘ ػجذاٌٍي١ف ثغّٗ -  207

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55055   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذاس ؽ١خ اثشا١ُ٘ ػجذاٌشؽ١ُ اثشا١ُ٘ -  208

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56520   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػج١ذ ِؾّذ ػٍٝ اٌغؼ١ذ ثالي -  209

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55011   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌقؾ١ٗ ٌالدٚاد اٌغجبؽٝ -  210

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 45105   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذسٖ ثذ٠ش فبسٚق ِؾّذ -  211

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55022   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾبفؼٝ اثشا١ُ٘ ؽغ١ٓ ِؾّذ ٠ؾ١ٝ -  212

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55063   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فإاد اؽّذ/ د ف١ذ١ٌٗ -  213

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56535   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذ٠ش اٌّؾّذٜ عّبي اٌّؾّذٜ -  214

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55242   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾك ػٍٝ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ ِؾّذ -  215

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55053   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالِٗ ا١ِٓ عّبي ػالء -  216

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55253   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ع١ٍّبْ ػبدي ىب٘ش -  217

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١خ ػجذاٌؾ١ّذ اٌّؾّذٜ ِؾّذ -  218

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ خربس٠ ٚفٟ 56555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌق١شفٝ اثشا١ُ٘ ػجذاٌشؽ١ُ اؽّذ -  219

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56142   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غ١ُٕ ِؾّذ ػجذاٌٙبدٜ وّبي -  220

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل ثذ٠ش ِؾّذ ػّشٚ -  221

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل عبة ػجذاٌمبدس ػجذاٌّغ١ذ ِغؼذ -  222

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56562   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػشٚي ٚ٘جٗ خبٌذ ِؾّذ -  223

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56560   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌزٛس٠ذ ٌٍٕمً ِٕقٛس -  224

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  وخاٌؾش ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56502   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ىٗ ثذٜٚ ثذ٠ش ثذٜٚ -  225

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55234   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٕبٜٚ وبًِ ِؾّذ ٕ٘بء -  226

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55505   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼبي ِؾّذ اٌغ١ذ عؼذ اؽغبْ -  227

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذٜٚ اٌغ١ذ اثٛا١ٌض٠ذ سعت ٔغ١ُ -  228

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  خاٌؾشو ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ػٛك اهلل ػٛك فزؾٝ رؾ١ٗ -  229

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56523   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ عؼذ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد ِؾّذ -  230

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  ؾشوخاٌ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55025   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌؾ١ٍٝ اثٛاٌفزٛػ فزؾٝ عٙبد -  231

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55222   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ثذ٠ش ػجذاٌفزبػ فزٛػ ٘بُٔ -  232

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  ؾشوخاٌ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55222   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌضغجٝ اٌغ١ًّ ِؾّذ ؽّبدٖ -  233

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55505   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالِٗ ِؾّذ ِغؼٛد مب٘ش ِؾّذ -  234

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  شوخاٌؾ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55050   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبْ اثشا١ُ٘ ؽغبْ ١ِّٝ اؽّذ -  235

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55021   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽ١ّذٖ غبصٜ ِؾّذ اثٛثىش ١ٌٚذ -  236

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف ، اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55023   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اث١٘ٛف اٌغ١ذ اؽّذ اؽّذ -  237

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55025   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجبدٜ ِؾّذ اهلل ػي١ذ عٍّٗ -  238

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55205   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، االثظ ا١ِٓ ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ -  239

خبؿ: اٌزأؽ١ش فٚف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55236   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼ١ذ اثشا١ُ٘ ػجذاٌجبسٜ ؽٕبْ -  240

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55232   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ا١ِٓ ِؾّذ اثشا١ُ٘ فبىّٗ -  241

خبؿ: زأؽ١شاٌ  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55254   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ا١ٌّذأٝ اثشا١ُ٘ ػجذسثٗ سِنبْ ِؾّذ -  242

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105356ُ ربس٠خ ٚفٟ 55255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٍجٛدٜ اؽّذ ع١ذ ِؾّذ ا٠ّٓ -  243

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56532   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؾبرٗ فشغٍٝ اؽّذ ِؾّذ ٘ؾبَ -  244

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56553   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٙبٜٚ اثشا١ُ٘ عبِٝ سمب -  245

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56145   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجٍى١ّٝ ػٍٝ اؽّذ فزؾٝ ِؾّذ -  246

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56504   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّالػ اٌج١ِٛٝ ِؾّذ اؽّذ -  247

خبؿ: أؽ١شاٌز ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕذٚس ساغت صغٍٛي ػجذاٌجبعو -  248

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١ّشٖ ِؾّذ ثذ٠ش ِؾّذ -  249

ؿخب: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 52005   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً فزٛػ اؽّذ ِؾّذ/د ف١ذ١ٌٗ -  250

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56541   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌىالف فٛصٜ اهلل ػٍٝ اؽّذ -  251

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55250   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٙالٌٝ اٌضغجٝ ِغؼذ اؽّذ -  252

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 55003   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ػٍٝ اثشا١ُ٘ ػٍٝ ٔٛاي -  253

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55262   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾشٚط اعّبػ١ً سعت ػج١ش -  254

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55260   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ِؾّذ اٌغ١ذ اؽّذ -  255

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخٌٛٝ ِؾّذ ِّذٚػ اؽّذ -  256

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55253   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخ١به ِؾّذ فإاد اؽّذ -  257

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 55044   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ بعُاثٛاٌم اؽّذ وش٠ُ -  258

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 55055   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٕٙبة ػجذاٌؼ١ٍُ اٌغ١ذ ٕ٘بء -  259

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55051   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٛك ضػجذاٌؼض٠ ِؾّذ ِؾّذ -  260

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 5262   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغّبي دس٠ٚؼ دس٠ٚؼ ِؾّذ -  261

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55224   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍخشاىٗ ١ِخبئ١ً ربِش ٚسؽٗ -  262

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55050   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ف١بَ اٌجشػٝ ٔقش اػزذاي -  263

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56141   ثشلُ ل١ذٖ جكع  ، فشد ربعش ، ؽج١ؼ ِؾّذ ِؾّذ ػٍٝ -  264

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56545   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ؽبِذ ػجذاٌخبٌك ِؾّذ -  265

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56544   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغؼٛدٜ ػجذاٌمبدس اثشا١ُ٘ ػجذاٌمبدس -  266

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56545   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خيبة ِؾّذ ىٗ ػّش ِؾّذ -  267

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 45612   ثشلُ ١ذٖل عجك  ، فشد ربعش ، ؽمً ػٍٝ اٌغؼ١ذ ؽٍّٝ ٠بعش -  268

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56540   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٙبدٜ اعّبػ١ً فزؾٝ/ د ف١ذ١ٌٗ -  269

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56120   ثشلُ ذٖل١ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغٕذٜ ؽبفٌ اؽّذ ٠بعش -  270

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غضاي اٌؾشث١ٕٝ ِؾّذ ِؾّٛد -  271

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56505   شلُث ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخي١ت ػّش دسد٠ش اؽّذ فالػ -  272

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56554   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛى١جٗ ِؾّذ اٌغ١ٛؽٝ ِى١ٓ -  273

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105356ُ ربس٠خ ٚفٟ 55264   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ص٠بدٖ اٌغ١ذ اٌغ١ذ اٌغ١ذ -  274

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55222   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍٕغ١ظ االد٠ت ِقيفٝ ِقٕغ -  275

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 55046   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ؽؼجبْ اٌغ١ذ وشَ -  276

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55266   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌالٖ ثذ٠ش سف١ك ِؾّذ ٚالء -  277

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105356ُ ربس٠خ ٚفٟ 55255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ف١بَ ػجذإٌجٝ ِٙذٜ اثشا١ُ٘ -  278

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 55042   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛىبٌت ػجذاٌغالَ ؽبِذ ىب٘ش -  279

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ خربس٠ ٚفٟ 55053   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ػٍٝ ؽبِذ عبثش ِؾّذ -  280

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 55055   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌفزبػ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ػضّبْ -  281

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ خربس٠ ٚفٟ 55020   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشِبدٜ ػجذاٌغ١ًٍ سافذ ػال -  282

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105356ُ ربس٠خ ٚفٟ 55250   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽ٠ٛؼ ِؾّذ اثشا١ُ٘ عؼذ -  283

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55235   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اف١ً اٌغؼ١ذ ػٍٝ ؽغبَ -  284

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشثشٜ فبٌؼ اثشا١ُ٘ فبىّٗ -  285

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55205   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل عبة ِؾّذ ٘بٔٝ ِؾّذ -  286

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ليت سؽذٜ ِغذٜ سمب -  287

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  وخاٌؾش ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍي١ف ؽبِذ عؼذ ِؾّذ اؽّذ -  288

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56134   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽزب اثشا١ُ٘ ػجذاٌؾ١ٍُ ٔغ١ٗ -  289

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56556   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِقيفٝ عبٌُ ِقيفٝ ٕ٘ذ -  290

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56545   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، االخؾبة ٚؽفش ٌزق١ٕغ اٌؾشٔٛثٝ -  291

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56546   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١بساد غ١بس ليغ ٌزغبسٖ ؽب١٘ٓ -  292

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف ،  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56133   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ا١ٌٍّغٝ ِؾّذ ِؾّذ عبِٝ -  293

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ ػّشٚ -  294

خبؿ: ؽ١شاٌزأ ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56520   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغؼذ اٌغؼ١ذ سِنبْ اٌغؼ١ذ -  295

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105356ُ ربس٠خ ٚفٟ 55261   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِقيفٝ فبثش ِقيفٝ ِؾّذ -  296

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105356ُ ربس٠خ ٚفٟ 55262   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾشلبٜٚ اثشا١ُ٘ ػبؽٛس ٕ٘بء -  297

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55232   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٍجٝ اثٛاٌؼ١ٕٓ ػبدي ػبدي -  298

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55254   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل اٌغ١ذ اؽّذ فإاد اؽّذ -  299

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55050   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثشغٛس ػٍٝ فالػ ١ٌٚذ -  300

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55026   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾبػش ِؾّذ ِغذٜ ١ذاٌغ -  301

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 55055   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبدٜ اعّبػ١ً فإاد ٔبد٠ٗ -  302

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 55051   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾبِٝ اٌٙبدٜػجذ فشط ا٠ّٓ -  303

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55213   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فبٌؼ اؽّذ ػجذاهلل ِٙب -  304

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 56555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغب٘ضٖ الثظٌٍّ اثٛص٠ذ اؽّذ ِقٕغ -  305

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56533   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾبفل ِٛعٝ اؽّذ ؽ١بٖ -  306

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55052   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٛياال اؽّذ فإاد اؽّذ -  307

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56140   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّغبصٜ اثشا١ُ٘ اٌّغبصٜ اثشا١ُ٘ -  308

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، شخن ِؾّٛد اٌغ١ذ ِؾّٛد -  309

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56153   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽجبٔٗ اؽّذ عالي ِؾّذ اؽّذ -  310

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56154   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد عشرب ، فشط ِقيفٝ ػجذاهلل ا٠ٕبط -  311

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٛك اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ اٌجغ١ٛٔٝ -  312

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56561   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد عشرب ، ؽٍجٝ ػٍٝ اعّبػ١ً ػّبد اؽّذ -  313

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 35425   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فجؼ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ عؼذ -  314

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56553   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فٛاس ػٍٝ ِخزبس ىبسق -  315

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55034   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغًّ ػٍٝ اٌّغبٚسٜ اٌذ٠ٓ ػالء ِؾّذ -  316

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55252   ثشلُ ل١ذٖ كعج  ، فشد ربعش ، اٌغبدارٝ ؽغٓ ػٍٝ ٘ؾبَ -  317

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55256   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼؾشٜ فش٠ذ اؽّذ فش٠ذ ِؾّذ -  318

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56513   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ؽبِذ ِؾّذ ؽغبَ -  319

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56510   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ ِؾّذ سِنبْ ؽش٠ف -  320

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ بس٠خر ٚفٟ 55022   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌالؽغبس اٌؼّبٜٚ -  321

 خبؿ

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55023   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خنش ػٍٝ ػجذاٌٍي١ف ػٍٝ ا٠ّبْ -  322

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55025   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔؼّبْ ػجذاٌّؼيٝ اؽّذ ع١ذ ػجذاٌغالَ -  323

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55021   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغؼذٔٝ ِؾّذ ِؾّذ عّبي ا٠ّٓ -  324

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ فٟٚ 55205   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌقبؽٝ اثشا١ُ٘ ِؾّذ اؽّذ -  325

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55201   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛؽغ١ٓ ػٛك اثشا١ُ٘ ِؾّذ -  326

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56531   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌجشػٝ ِؾّذ ؽّذٜ اؽّذ -  327

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55244   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ ػجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ -  328

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55245   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، داٚد وبًِ اعّبػ١ً ِبٔغٗ -  329

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55500   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سمٛاْ ػجذاهلل ِؾّذ اؽّذ -  330

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع ٠ًرؼذ ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍىشرْٛ ػجذاٌٛ٘بة -  331

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 15003   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ اثٛاٌّغذ ػجذاٌمبدس عّؼٗ -  332

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55062   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّض٠ٓ ِؾّذ ػجذاٌفزبػ فىشٜ -  333

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55060   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠ٓ اٜ ػجذاٌٛ٘بة ػٍٝ ٘بٔٝ -  334

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105324ُ ربس٠خ ٚفٟ 56555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ ػجذاٌٍي١ف -  335

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56550   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغؼذٔٝ ػٍٝ ِؾّذ اؽّذ -  336

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56564   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، د٠غُ اٌغ١ذ اٌغؼ١ذ ِقيفٝ -  337

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56150   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾٍزبٜٚ ػٍٝ ؽغٕٝ ٔغالء -  338

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ا١ٌٍٙظ ػجذاٌغٕٝ اٌذعٛلٝ ِشٖٚ -  339

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56566   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، د٠بة ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ ِؾّذ -  340

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 43042   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١غٝ ػجذاٌؼبي ٔبعٝ ع١ف -  341

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56524   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌفزبػ عؼذ ػجذاٌٌّٛٝ ِغؼذ -  342

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 45624   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ش ػجذاٌٙبدٜ ػجذاٌشعٛي اثشا١ُ٘ اٌٙبِٝ -  343

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِيبٚع وبًِ اؽّذ خبٌذ -  344

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55221   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِشعٝ اٌيٕيبٜٚ ِشعٝ ا٠ٗ -  345

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55054   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼض٠ض صوٝ ٚؽ١ذ ِؾّذ -  346

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55055   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌخٛاعٗ ِؾّذ ِقيفٝ ػضد -  347

خبؿ: أؽ١شاٌز ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 55020   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌّغٝ ؽغ١ٓ ؽغ١ٓ ِؾّذ -  348

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 20542   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغذ٠ذٖ دسغبَ ِؾّذ ٘ؾبَ/ د ف١ذ١ٌٗ -  349

خبؿ: أؽ١شاٌز ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55241   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛاؽّذ ػجذاٌغٕٝ ىٗ ِؾّذ -  350

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56550   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػّش ػٍٝ اؽّذ خبٌذ ِؾغٓ -  351

ؿخب: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼجبعٝ ِؾّذ اٌضوٝ اثشا١ُ٘ -  352

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55200   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌضْٔٛ اهلل عبة اٌغؼ١ذ ِؾّذ -  353

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55226   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذٜٚ ِؾّذ ِؾّذ ٕ٘بء -  354

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 55001   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌٍّٛاؽٝ اٌغّبي ِضسػٗ -  355

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١ٜٛ ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ/ د ف١ذ١ٌٗ -  356

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌظب٘ش ٔٙٝ/د ف١ذ١ٌخ -  357

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56545   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ؽبِذ اٌخبٌكػجذ ِؾّذ -  358

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 32422   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾفًٛ ػجذاٌؼ١ٍُ ف١قً فش٠ذ -  359

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105322ُ ربس٠خ ٚفٟ 56135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١شاهلل اٌذعٛلٝ اٌغجبػٝ اؽّذ -  360

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 56525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٕ٘ذٜ ِؾّذ ٔغ١ت ِقيفٝ -  361

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105326ُ ربس٠خ ٚفٟ 25054   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ذٜٚث اٌّغبصٜ ِؾّذ ص٠ٕت -  362

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55225   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ساغت ؽؾبرٗ س٠بك ِؾّذ -  363

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 55045   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌجذٜٚا وبًِ ػجذاٌٙبدٜ رٛف١ك اهلل ِٕٗ -  364

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105315ُ ربس٠خ ٚفٟ 55061   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌضٔبرٝ اٌؼف١فٝ ػجذاٌشعٛي اؽّذ -  365

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55013   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ١ضاٜٚاٌغ اؽّذ ِقيفٝ ِؾّذ -  366

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55265   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّٛدٖ اؽّذ ىٗ ػقبَ -  367

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105325ُ ربس٠خ ٚفٟ 56553   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، شدف ربعش ، اثٛص٠بدٖ ػ١ذ ِؾّذ اؽّذ -  368

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105356ُ ربس٠خ ٚفٟ 55252   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾ١ؾٝ ػجذاٌؾك اعّبػ١ً ػٍٝ -  369

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105313ُ ربس٠خ ٚفٟ 55041   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، دفش ربعش ، اٌّزٌٛٝ ػجذسثٗ اٌّزٌٛٝ ٔؼ١ُ -  370

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105314ُ ربس٠خ ٚفٟ 55054   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽخجٗ ػجبط ػالَ ِقيفٝ -  371

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105353ُ ربس٠خ ٚفٟ 55216   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍُ ؽّذٜ ٠ٛعف صوش٠ب -  372

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 55005   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ِؾّذ ٠غشٜ خ١ًٍ -  373

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 55005   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌقجبؽ ِؾّذ ؽبِذ ػجذاٌّغ١ذ ِؾّذ -  374

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 42235   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عىش اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ اؽّذ -  375

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105321ُ ربس٠خ ٚفٟ 56530   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛعّشٖ عؼذ ِؾّذ اؽّذ -  376

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 55055   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػي١ٗ اٌغ١ذ ػي١ٗ اؽشف -  377

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر25105354ُ ربس٠خ ٚفٟ 55225   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّغشثٝ اٌغ١ذ ػجذاهلل ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  378

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 44532   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِشعٝ ػجذإٌجٝ ػجذاٌؼبي وش٠ُ -  379

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     
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ــــــــــــــــــــــ      

 

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر25105355ُ ربس٠خ ٚفٟ 55563   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، ربعش ، اثٛص٠ذ ِؾّذ ِؾّذ ِقيفٝ اثشا١ُ٘ -  1

افشاد: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، ربعش ، اٌذائشٜ ٌٍٕغ١ظ ع١ٌٛب ِقٕغ -  2

افشاد: ١شاٌزأؽ  

 ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر25105331ُ ربس٠خ ٚفٟ 56156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، ربعش ، ؽش٠ف اٌذعٛلٝ اٌغ١ذ اٌغ١ذ -  3

افشاد: اٌزأؽ١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

إٌؾً ٌؼغً ف١بَ اؽّذ: اٌٝ 55530 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ ُاع ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105353ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1    

عٌٛذ: اٌٝ 35554 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105353ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2  MW  َدث١ٍٛ ا    

دٌٍّفشٚؽب ؽٛاء ِقٕغ: اٌٝ 45615 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105354ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  3    

ٌٍشؽالد ا١ٌؾ١ٝ: اٌٝ 55524 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105356ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  4    

اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد ٚرؼجئٗ ٌزق١ٕغ اؽٍٝ: اٌٝ 32551 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105355ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  5    

اثٛص٠ذ ِؾّذ ِؾّذ ِقيفٝ اثشا١ُ٘: اٌٝ 55563 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً ١شاٌزأؽ ر25105355ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  6    

اٌجالعز١ى١ٗ ٌٍقٕبػبد اسرىظ ِقٕغ: اٌٝ 31256 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105315ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  7    

ِبْ ثبس٠ظ: اٌٝ 45515 ثشلُ حاٌّم١ذ اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105315ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  8    

سٚعزٛ ِيؼُ: اٌٝ 55222 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105315ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  9    

ؽٛاػ ػي١ٗ ٚ٘جٗ ػجذاٌغٕٝ ػقبَ: اٌٝ 31255 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105312ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  10    

رىٌٕٛٛعٝ ثبسوٛد: اٌٝ 31251 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105312ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  11    

ٚاٌزؼجئٗ االػالف ٌخٍو اٌؼّذٖ: اٌٝ 30462 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105315ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  12    

ٌٍؾمبئت اٌقُ ِقٕغ: اٌٝ 46521 ثشلُ ١ذحاٌّم اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105315ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  13    

٘بٔذثبط ِقٕغ: اٌٝ 46521 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105315ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  14    

اٚسو١ذ٠ب: اٌٝ 42060 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105310ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  15    

اٌج١ٗ ٌإٌإٖ ٚ وش٠غزبي: اٌٝ 45530 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105310ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  16    

ٚاٌزقذ٠ش ٌالعز١شاد اٌغٛ٘شٖ: اٌٝ 55554 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105325ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  17    
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ف١ذ اوز١ف: اٌٝ 33525 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105325ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  18  active feed   

 ٚاوغغٛاس غ١بس ليغ ٌزغبسٖ اٌمٕبٜٚ: اٌٝ 51515 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105321ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  19

   اٌغ١بساد

اٌقؾ١ٗ االدٚاد ٌزغبسٖ فباٌق عجً: اٌٝ 55011 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105324ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  20    

ٚاٌزقذ٠ش ٌالعز١شاد داسن ِىزت: اٌٝ 55605 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105324ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  21    

اٌغب٘ضٖ اٌّالثظ ٌقٕبػٗ ِىٗ: اٌٝ 56555 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105324ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  22    

االلّؾٗ ٌزغبسٖ خ١ًٍ: اٌٝ 34545 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105324ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  23    

اٌغزائ١خ اٌّٛاد ٌزغبسح اٌمجيبْ اؽّذ: اٌٝ 42102 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105325ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  24    

 ٚو١ّب٠ٚبد االفجبؽ ٌزغبسح اٌؾقبْ: اٌٝ 40226 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً ١شاٌزأؽ ر25105325ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  25

   إٌغ١ظ

عٛفذ عشأذ: اٌٝ 45365 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105325ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  26    

ٌٍّفشٚؽبد اٌؾٙبٜٚ: اٌٝ 40555 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105325ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  27    

لٕذ٠ً ػجذاٌغالَ ػجذإٌّؼُ ا٠ٙبة: اٌٝ 43531 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105326ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  28    

ٚاٌزقذ٠ش ٌالعز١شاد ٔب٠ٍض عفٓ: اٌٝ 43531 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105326ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  29    

اٌميٓ ثزسٖ ٌٍض٠ٛد اٌٙشَ ِؼقشٖ: اٌٝ 23155 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105326ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  30    

 ٚاٌزٛس٠ذاد ٌٍٕمً اٚسعب١ٔه ِىزت: اٌٝ 55635 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105325ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  31

اٌضساػ١ٗ ٚاٌخذِبد    

اٌغ١بساد ٌق١بٔٗ اٌجشثشٜ ِشوض: اٌٝ 24265 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105325ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  32    

٠ٛعذ ال: اٌٝ 55631 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105322ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  33    

ؽش٠ف اٌذعٛلٝ اٌغ١ذ اٌغ١ذ: اٌٝ 56156 ثشلُ ّم١ذحاٌ اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105331ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  34    

اٌض٠ش رىغزب٠ً: اٌٝ 45612 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105331ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  35  textiles - el zeer   

اٌذائشٜ ٌٍٕغ١ظ ١بعٌٛ ِقٕغ: اٌٝ 56155 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25105331ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  36    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد اٌزغبسٜ اٌغغً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾيت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ رُ   25105312 ربس٠خ ٚفٝ ،   0302:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽش٠ىٗ ٠ٛعف اٌغ١ذ فشاط   - 1

 ثشلُ ػ١ٍٗ ِقذق رنبِٓ ؽشوخ فل ػمذ ثّٛعت 2510/3/12 فٝ 163 ثشلُ اٌّٛدع 13220 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ

عّٕٛد 2510 ٌغٕخ ة/1231  

 رُ   25105313 ربس٠خ ٚفٝ ،   42041:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽش٠ىٗ اٌمشؽٝ ػجذاٌٍي١ف ػٍٝ ٠ؾ١ٝ   - 2

اٌؾشوخ ٌؾً 2510-3-13 فٝ 162 ثشلُ ّٛدعٚاٌ 13204 سلُ ِؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105314 ربس٠خ ٚفٝ ،   3202:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽش٠ىزٗ اٌؾٕفٝ ػٍٝ ؽٕفٝ اثشا١ُ٘   - 3

اٌزغبسٖ الػزضاي 2510-3-14 فٝ 152 ثشلُ ٚاٌّٛدع 13354 سلُ ِؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105314 ربس٠خ ٚفٝ ،   16265:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١يخ رٛف١خ ،  ٚؽش٠ىٙب اٌؾخ١جٝ ػٍٝ ؽٕبْ   - 4

اٌزغبسٖ الػزضاي 2510-3-14 فٝ 150 ثشلُ ٚاٌّٛدع 13355 سلُ ِؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 رُ   25105312 ربس٠خ ٝٚف ،   15531:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١يخ رٛف١خ ،  ٚؽشوب٘ب اٌخٌٟٛ اؽّذ ػجذاٌؼض٠ض فبىّٗ   - 5

 رٛف١خ ؽشوخ لل ػمذ ثّٛعت 2510/3/12 فٝ 102 ثشلُ اٌّٛدع 13312 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ

 ثغ١يخ

 رُ   25105321 ربس٠خ ٚفٝ ،   234:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوبٖ اٌٍي١ف ػجذ ِؾّذ اٌّغ١ذ ػجذ ِؾّذ   - 6

اٌزغذ٠ذ ٌؼذَ 2510/3/21 فٝ 254 ثشلُ اٌّٛدع 13335 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اداس٠ب اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ  

 ؽيت/ِؾٛ رُ   25105324 ربس٠خ ٚفٝ ،   0053:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽش٠ىٗ اٌضغً ثذ٠ش ٔج١ً ؽشوٗ   - 7

اٌؾشوخ ٌؾً 2510-3-24 فٝ 212 ثشلُ ٚاٌّٛدع 13332 سلُ ِؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً  

 رُ   25105324 ربس٠خ ٚفٝ ،   0053:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽش٠ىزٗ اٌضغً ِؾّذ ثذ٠ش ٔج١ً ؽشوٗ   - 8

اٌؾشوخ ٌؾً 2510-3-24 فٝ 212 ثشلُ ٚاٌّٛدع 13332 سلُ ِؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ   25105331 ربس٠خ ٚفٝ ،   25201:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  بِٓرن ؽشوخ ،  اٌغ١بساد ٌذٚوٛ ؽش٠ىٗ ٚ االػّٟ اؽّذ   - 9

رنبِٓ ؽشوخ فل ػمذ ثّٛعت 2510/3/31 فٝ 231 ثشلُ اٌّٛدع 13355 سلُ اٌّؾٛ ثبِش اٌم١ذ ِؾٛ رُ  اٌغغً ؽيت/ِؾٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ربس٠خ ٚفٟ 25556، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ ٚؽشوبٖ ػ٠ٛؼٗ اٌّزىبٍِٗ ز١ّٕٗٚاٌ ٌٍٕٙذعٗ ا١ًٌٕ ِغّٛػٗ -  1

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25105311،   

 سأط رؼذ٠ً رُ 25105311،   بس٠خر ٚفٟ 25556، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ"  ٚؽشوبٖ ػ٠ٛؼٗ"  إٌٙذع١ٗ اٌشٚاد -  2

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

 سأط رؼذ٠ً رُ 25105311،   ربس٠خ ٚفٟ 25556، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ(  ٚؽشوب٘ب ػ٠ٛؼٗ)  إٌٙذع١ٗ اٌشٚاد -  3

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب سأط ١قجؼٌ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

 سأط رؼذ٠ً رُ 25105311،   ربس٠خ ٚفٟ 25556، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ ٚؽشوب٘ب ػ٠ٛؼٗ"  اٌشٚاد ؽشوخ " -  4

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

 سأط رؼذ٠ً رُ 25105312،   ربس٠خ ٚفٟ 15302، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ بٖٚؽشو اثٛس٠ٗ اؽّذ ػجذاٌؾ١ٍُ اثشا١ُ٘ -  5

ع١ٕٗ  4555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25105310،   ربس٠خ ٚفٟ 41455، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اعالَ -  6

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   ٌزأؽ١شا   

 سأط رؼذ٠ً رُ 25105310،   ربس٠خ ٚفٟ 41455، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ ٚؽش٠ىٗ إٌّقٛسٜ ِقيفٝ اعالَ -  7

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25105310،   ربس٠خ ٚفٟ 41455، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ؽشوبٖٚ ِقيفٝ اعالَ -  8

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 سأط رؼذ٠ً رُ 25105310،   ربس٠خ ٚفٟ 41455، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽش٠ىٗ إٌّقٛسٜ ِقيفٝ اعالَ -  9

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  ّبياٌ   

 رُ 25105321،   ربس٠خ ٚفٟ 13125، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌٍٕغ١ظ ٚؽشوبٖ وبًِ اٌغؼ١ذ ِؾّذ -  10

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25105321،   ربس٠خ ٚفٟ 13125، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبٖ وبًِ اٌغؼ١ذ ِؾّذ -  11

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ اٌقؾ١خ اداالدٚ ٚاعز١شاد اٌزغبس٠خ ٚاٌزٛو١الد ٌٍزغبسح ٚؽشوبٖ ؽِٛبْ ؽّذٜ ؽشوخ -  12

 ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25105324،   ربس٠خ ٚفٟ 36320،

ع١ٕٗ  3555555.555،   

 رؼذ٠ً رُ 25105325،   ربس٠خ ٚفٟ 51156، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ ٚؽشوبٖ اٌيٕب٠ؾٝ فبٌؼ ٔغ١ت ِؾغٓ -  13

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط   
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 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 25105325،   ربس٠خ ٚفٟ 0332، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ ٚؽشوبٖ لبدٚط ػجذاٌغ١ّغ خ١ًٍ -  14

ع١ٕٗ  65555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،    

 سأط رؼذ٠ً رُ 25105331،   ربس٠خ ٚفٟ 42655، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ ٚؽش٠ىٗ ِٕذ٠ؾٗ ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ -  15

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

 سأط رؼذ٠ً رُ 25105331،   ربس٠خ ٚفٟ 42655، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ ٚؽش٠ىزٗ ِٕذ٠ؾٗ ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ -  16

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

 سأط رؼذ٠ً رُ 25105331،   ربس٠خ ٚفٟ 42655، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ ٚؽشوبٖ ِٕذ٠ؾٗ ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ -  17

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ ّبياٌ سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربس٠خ ٚفٟ 25556    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ثغ١يخ رٛف١خ ، ٚؽشوبٖ ػ٠ٛؼٗ اٌّزىبٍِٗ ٚاٌز١ّٕٗ ٌٍٕٙذعٗ ا١ًٌٕ ِغّٛػٗ -  1

اٌىجذ ػالط ِشوض اِبَ -اٌجىشٜ ِٕؾ١ٗ- ػجذإٌبفش عّبي 5ػ32 اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311   

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 25556    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ثغ١يخ رٛف١خ ،"  ٚؽشوبٖ ػ٠ٛؼٗ"  إٌٙذع١ٗ اٌشٚاد -  2

اٌىجذ ػالط ِشوض اِبَ -اٌجىشٜ ِٕؾ١ٗ- ػجذإٌبفش عّبي 5ػ32 اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،    

 رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 25556    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ثغ١يخ رٛف١خ ،(  ٚؽشوب٘ب ػ٠ٛؼٗ)  إٌٙذع١ٗ اٌشٚاد -  3

اٌىجذ ػالط ِشوض اِبَ -اٌجىشٜ ِٕؾ١ٗ- ػجذإٌبفش عّبي 5ػ32 اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 25556    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ثغ١يخ رٛف١خ ، ٚؽشوب٘ب ػ٠ٛؼٗ"  اٌشٚاد ؽشوخ " -  4

اٌىجذ ػالط ِشوض اِبَ -اٌجىشٜ ِٕؾ١ٗ- ػجذإٌبفش عّبي 5ػ32 اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 رؼذ٠ً رُ 25105311 ربس٠خ ٚفٟ 35124    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽش٠ىٗ ؽغٓ اؽّذ اؽّذ اثشا١ُ٘ ؽغبَ -  5

ؽغٓ اؽّذ اؽّذ اثشا١ُ٘ ػّشٚ/ٍِه اٌغذ٠ذح اٌّمبثش اِبَ اٌذائشٜ اٌيش٠ك ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 45232    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ثغ١يخ رٛف١خ ، ٌالعز١شاد اٌؾذ٠ضٗ اٌق١بد ؽشوخ -  6

 ِٓ سٚالد رق١ٕغ"  العزغالٌٗ- اٌغ١ضٖ- أوزٛثش ِٓ اٌغبدط ِذ٠ٕٗ- اٌضبٌضٗ اٌقٕبػ١ٗ إٌّيمٗ اِزذاد 52 اٌميؼٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

دائُ ٚثشلُ 2510ٌغٕٗ---- ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ(  اسم١بد ِؾّغ)  اٌجالعز١ه  ------ 

 رؼذ٠ً رُ 25105312 ربس٠خ ٚفٟ 15302    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ثغ١يخ رٛف١خ ، ٚؽشوبٖ اثٛس٠ٗ اؽّذ ػجذاٌؾ١ٍُ اثشا١ُ٘ -  7

اٌغّٙٛس٠ٗ ؽٝ- اٌغّٙٛس٠ٗ 5ػ ٔبف١ٗ- اثٛعجٗ 5ػ154 اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 23340    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٌٍٕغ١ظ ِٕقٛس ؽشوخ -  8

اٌغٕذٜ ػٍٝ ّذِؾ فب٠ضٖ/ ثٍّه إٌبؽ١ٗ دا٠ش 5ػ اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 23340    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٌٍٕغ١ظ ِٕقٛس/ؽشوٗ -  9

ِٕقٛس ػٍٝ اثشا١ُ٘/ ثٍّه االػقش ٔؼّبْ 5ػ اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105310 ربس٠خ ٚفٟ 23340    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٌٍٕغ١ظ ِٕقٛس/ؽشوٗ -  10

اٌغٕذٜ ػٍٝ ِؾّذ فب٠ضٖ/ ثٍّه إٌبؽ١ٗ دا٠ش 5ػ اٌٝ رؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 42142    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشوبٖ ٠ٛعف اٌغؼ١ذ ػٍٝ االِبَ ػجذٖ -  11

 ٌٕؾبه ِخضْ"  العزغالٌٗ- ٠ٛعف اٌغؼ١ذ ػٍٝ االِبَ ىبسق/ ثٍّه االِبَ وخؽش ثغٛاس- االِبَ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 42142 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2534ٕٗ ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ(  اٌؾشوخ   

 ربس٠خ ٚفٟ 42142    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، االٌجبْ ٌّٕزغبد ٚؽشوبٖ ٠ٛعف اٌغؼ١ذ ػٍٝ االِبَ ػجذٖ -  12

- ٠ٛعف اٌغؼ١ذ ػٍٝ االِبَ ىبسق/ ثٍّه االِبَ ؽشوخ ثغٛاس- االِبَ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 25105322

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 42142 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2534ٕٗ ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ(  اٌؾشوخ ٌٕؾبه ِخضْ"  العزغالٌٗ   

 رؼذ٠ً رُ 25105322 ربس٠خ ٚفٟ 42142    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽش٠ىٗ ٠ٛعف اٌغؼ١ذ ػٍٝ االِبَ ػجذٖ -  13

 ٌٕؾبه ِخضْ"  العزغالٌٗ- ٠ٛعف اٌغؼ١ذ ػٍٝ االِبَ ىبسق/ ثٍّه االِبَ ؽشوخ ثغٛاس- االِبَ 5ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ

اٌىجشٜ اٌّؾٍٗ 42142 ربثغ دائُ ٚثشلُ 2510ٌغ2534ٕٗ ا٠ذاع ثشلُ ٚل١ذ(  اٌؾشوخ   

ــــــــــــــــــــــ      

    إٌؾبه  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد رغبسٖ"  اٌؾشوخ غشك اٌٝ ٠نبف  ثغ١يخ رٛف١خ ، ٚؽشوبٖ ػ٠ٛؼٗ اٌّزىبٍِٗ ٚاٌز١ّٕٗ ٌٍٕٙذعٗ ا١ًٌٕ ِغّٛػٗ -  1

 رٛف١خ:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25556   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ،"  اٌيج١ٗ ٚاٌّغزٍضِبد ٚاالعٙضٖ

 ثغ١يخ

 ٚاالعٙضٖ اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد رغبسٖ"  اٌؾشوخ غشك اٌٝ ٠نبف  ثغ١يخ رٛف١خ ،"  ٚؽشوبٖ ػ٠ٛؼٗ"  إٌٙذع١ٗ اٌشٚاد -  2

ثغ١يخ رٛف١خ:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25556   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ،"  اٌيج١ٗ ٚاٌّغزٍضِبد  

 ٚاالعٙضٖ اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد رغبسٖ"  اٌؾشوخ غشك اٌٝ ٠نبف  ثغ١يخ رٛف١خ ،(  ٚؽشوب٘ب ػ٠ٛؼٗ)  إٌٙذع١ٗ ٌشٚادا -  3

ثغ١يخ رٛف١خ:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25556   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ،"  اٌيج١ٗ ٚاٌّغزٍضِبد  

 ٚاٌّغزٍضِبد ٚاالعٙضٖ اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد رغبسٖ"  اٌؾشوخ غشك اٌٝ ٠نبف  يخثغ١ رٛف١خ ، ٚؽشوب٘ب ػ٠ٛؼٗ"  اٌشٚاد ؽشوخ " -  4

ثغ١يخ رٛف١خ:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25556   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ،"  اٌيج١ٗ  

 ٔؾبه اٌٝ(  اسم١بد غِؾّ)  اٌجالعز١ه ِٓ سٚالد رق١ٕغ ٔؾبه ٠نبف  ثغ١يخ رٛف١خ ، ٌالعز١شاد اٌؾذ٠ضٗ اٌق١بد ؽشوخ -  5

ثغ١يخ رٛف١خ:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 45232   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، االفٍٝ اٌؾشوخ  

 اٌيج١ٗ اٌّغزٍضِبد ٚرٛص٠غ رغبسٖ)  ٚافجؼ اٌؾشوخ غشك رؼذي  ثغ١يخ رٛف١خ ، ٚؽشوبٖ اثٛس٠ٗ اؽّذ ػجذاٌؾ١ٍُ اثشا١ُ٘ -  6

ثغ١يخ رٛف١خ:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105312ُ ربس٠خ ٚفٟ 15302   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ،(  اٌزغ١ًّ ِٚغزؾنشاد  

 41455   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌؾشوخ غشك ِٓ"  ٚاالعز١شاد اٌزقذ٠ش"  ٔؾبه اٌغبء  ثغ١يخ رٛف١خ ، ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اعالَ -  7

غ١يخث رٛف١خ:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ  

 ل١ذ٘ب عجك  ، اٌؾشوخ غشك ِٓ"  ٚاالعز١شاد اٌزقذ٠ش"  ٔؾبه اٌغبء  ثغ١يخ رٛف١خ ، ٚؽش٠ىٗ إٌّقٛسٜ ِقيفٝ اعالَ -  8

ثغ١يخ رٛف١خ:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 41455   ثشلُ  

 41455   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌؾشوخ غشك ِٓ"  ادٚاالعز١ش اٌزقذ٠ش"  ٔؾبه اٌغبء  رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اعالَ -  9

رنبِٓ ؽشوخ:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ  

 ل١ذ٘ب عجك  ، اٌؾشوخ غشك ِٓ"  ٚاالعز١شاد اٌزقذ٠ش"  ٔؾبه اٌغبء  رنبِٓ ؽشوخ ، ٚؽش٠ىٗ إٌّقٛسٜ ِقيفٝ اعالَ -  10

رنبِٓ ؽشوخ:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  ٌٕؾبها رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 41455   ثشلُ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌؾشوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأؽ١ش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 41455   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اعالَ -  1

رنبِٓ ؽشوخ  

 ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر25105310ُ ربس٠خ ٚفٟ 41455   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚؽش٠ىٗ إٌّقٛسٜ ِقيفٝ اعالَ -  2

رنبِٓ ؽشوخ: اٌزأؽ١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

"  اٌشٚاد ؽشوخ: " اٌٝ 25556 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش رُ  ثغ١يخ رٛف١خ  25105311:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

ٚؽشوب٘ب ػ٠ٛؼٗ  

 ِقيفٝ اعالَ: اٌٝ 41455 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش رُ  ثغ١يخ رٛف١خ  25105310:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2

ٚؽش٠ىٗ إٌّقٛسٜ  

 ِقيفٝ اعالَ: اٌٝ 41455 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش رُ  رنبِٓ ؽشوخ  25105310:  ربس٠خ فٝ  ،  -  3

ٚؽش٠ىٗ إٌّقٛسٜ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِغزّؼ١ٓ ٌّٚٙب اٌؾشوخ شِٜذ٠ اخزقبفبد اٌٝ ٠نبف  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  اثٛس٠ٗ اؽّذ ػجذاٌؾ١ٍُ اثشا١ُ٘ -  1

 اٌؾشوبء ث١ٓ ػ١ٍٗ اٌّزفك ِٚٓ اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ ثبعُ ِّٕٙب اٌقبدسٖ االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه اٌؾشوخ ػٓ اٌزٛل١غ إِٚفشد٠ٓ

 ٙبٌغشم اٚ اٌؾشوخ ثبعُ االلزشاك اٚ االعزذأٗ ِّٕٙب الٜ اٚ ٌٍّذ٠ش٠ٓ ٠غٛص ٚال ٔمذا رزُ اعزضٕبء دْٚ اٌؾشوخ ِؾزش٠بد ع١ّغ اْ

 اٌّزقشف ػٕٗ ٠غبي رٌه غ١ش رقشف ٚوً رٌه ػٍٝ اٌؾشوبء ع١ّغ ثّٛافمٗ اال اٌؾشوخ ثبعُ ِب١ٌٗ اٚساق اٜ ػٍٝ اٌزٛل١غ اٚ

15302   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ِٛاعٙٗ فٝ ثٗ ٠ؼزذ ٚال ؽخق١ٗ ِغئ١ٌٛٗ  

 ِغزّؼ١ٓ ٌّٚٙب اٌؾشوخ ِذ٠شٜ اخزقبفبد ٝاٌ ٠نبف  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  اثٛس٠ٗ اؽّذ ػجذاٌؾ١ٍُ اؽّذ -  2

 اٌؾشوبء ث١ٓ ػ١ٍٗ اٌّزفك ِٚٓ اغشامٙب ٚمّٓ اٌؾشوخ ثبعُ ِّٕٙب اٌقبدسٖ االػّبي رىْٛ اْ ثؾشه اٌؾشوخ ػٓ اٌزٛل١غ إِٚفشد٠ٓ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌغشمٙب اٚ اٌؾشوخ ثبعُ االلزشاك اٚ االعزذأٗ ِّٕٙب الٜ اٚ ٌٍّذ٠ش٠ٓ ٠غٛص ٚال ٔمذا رزُ اعزضٕبء دْٚ اٌؾشوخ ِؾزش٠بد ع١ّغ اْ

 اٌّزقشف ػٕٗ ٠غبي رٌه غ١ش رقشف ٚوً رٌه ػٍٝ اٌؾشوبء ع١ّغ ثّٛافمٗ اال اٌؾشوخ ثبعُ ِب١ٌٗ اٚساق اٜ ػٍٝ اٌزٛل١غ اٚ

15302   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ِٛاعٙٗ فٝ ثٗ ٠ؼزذ ٚال ؽخق١ٗ ِغئ١ٌٛٗ  

 وبفٗ ثبعزالِٗ ٚالش اٌؾشوخ ػن٠ٛٗ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ خرٛف١  اٌجاله ػجذاٌشاصق ػجذاٌؾبفٝ ػجذاٌجبلٝ اؽّذ -  3

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ٚرخبٌقب ثبٌىبًِ اٌؾشوخ اٌؾشوخ ىشف ٚاٌّؼ٠ٕٛٗ اٌّبد٠ٗ ؽمٛلٗ  

 وبفٗ الِٗثبعز ٚالش اٌؾشوخ ػن٠ٛٗ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌجاله ػجذاٌشاصق ػجذاٌؾبفٝ ػجذاٌجبلٝ اؽّذ -  4

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ٚرخبٌقب ثبٌىبًِ اٌؾشوخ اٌؾشوخ ىشف ٚاٌّؼ٠ٕٛٗ اٌّبد٠ٗ ؽمٛلٗ  

 وبفٗ ثبعزالِٗ ٚالش اٌؾشوخ ػن٠ٛٗ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌجاله ػجذاٌشاصق ػجذاٌؾبفٝ ػجذاٌجبلٝ اؽّذ -  5

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ٚرخبٌقب ثبٌىبًِ خاٌؾشو اٌؾشوخ ىشف ٚاٌّؼ٠ٕٛٗ اٌّبد٠ٗ ؽمٛلٗ  

 وبفٗ ثبعزالِٗ ٚالش اٌؾشوخ ػن٠ٛٗ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌجاله ػجذاٌشاصق ػجذاٌؾبفٝ ػجذاٌجبلٝ اؽّذ -  6

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ٚرخبٌقب ثبٌىبًِ اٌؾشوخ اٌؾشوخ ىشف ٚاٌّؼ٠ٕٛٗ اٌّبد٠ٗ ؽمٛلٗ  

 ؽمٛلٗ وبفٗ ثبعزالِٗ ٚالش اٌؾشوخ ػن٠ٛٗ ِٓ خشط  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  إٌّقٛسٜ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ اعالَ -  7

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ٚرخبٌقب ثبٌىبًِ اٌؾشوخ اٌؾشوخ ىشف ٚاٌّؼ٠ٕٛٗ اٌّبد٠ٗ  

 ؽمٛلٗ وبفٗ ثبعزالِٗ ٚالش اٌؾشوخ ػن٠ٛٗ ِٓ شطخ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  إٌّقٛسٜ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ اعالَ -  8

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ٚرخبٌقب ثبٌىبًِ اٌؾشوخ اٌؾشوخ ىشف ٚاٌّؼ٠ٕٛٗ اٌّبد٠ٗ  

 ؽمٛلٗ وبفٗ ثبعزالِٗ ٚالش اٌؾشوخ ػن٠ٛٗ ِٓ خشط  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  إٌّقٛسٜ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ اعالَ -  9

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ٚرخبٌقب ثبٌىبًِ اٌؾشوخ اٌؾشوخ شفى ٚاٌّؼ٠ٕٛٗ اٌّبد٠ٗ  

 ؽمٛلٗ وبفٗ ثبعزالِٗ ٚالش اٌؾشوخ ػن٠ٛٗ ِٓ خشط  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  إٌّقٛسٜ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ اعالَ -  10

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ٚرخبٌقب ثبٌىبًِ اٌؾشوخ اٌؾشوخ ىشف ٚاٌّؼ٠ٕٛٗ اٌّبد٠ٗ  

 ؽك ٌٗ ٚافجؾذ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ رؼذٌذ  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌجاله ػجذاٌشاصق ػجذاٌؾبفٝ ػجذاٌجبلٝ اؽّذ -  11

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ِٕفشدا ٚاٌزٛل١غ االداسٖ  

 ؽك ٌٗ ٚافجؾذ ٚاٌزٛل١غ الداسٖا رؼذٌذ  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌجاله ػجذاٌشاصق ػجذاٌؾبفٝ ػجذاٌجبلٝ اؽّذ -  12

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ِٕفشدا ٚاٌزٛل١غ االداسٖ  

 ؽك ٌٗ ٚافجؾذ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ رؼذٌذ  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌجاله ػجذاٌشاصق ػجذاٌؾبفٝ ػجذاٌجبلٝ اؽّذ -  13

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ِٕفشدا ٚاٌزٛل١غ االداسٖ  

 ؽك ٌٗ ٚافجؾذ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ رؼذٌذ  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  اٌجاله ػجذاٌشاصق ػجذاٌؾبفٝ ػجذاٌجبلٝ اؽّذ -  14

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ِٕفشدا ٚاٌزٛل١غ االداسٖ  

 ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ ٚافجؾذ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ رؼذٌذ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  إٌّقٛسٜ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ اعالَ -  15

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ِٕفشدا  

 ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ ٚافجؾذ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ رؼذٌذ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  إٌّقٛسٜ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ اعالَ -  16

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ِٕفشدا  

 ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ ٚافجؾذ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ رؼذٌذ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ّٕقٛسٜاٌ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ اعالَ -  17

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ِٕفشدا  

 ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ ٚافجؾذ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ رؼذٌذ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  إٌّقٛسٜ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ اعالَ -  18

41455   ثشلُ    25105310:  خربس٠ ، ِٕفشدا  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػن٠ٛخ اٌٝ مُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌيٕب٠ؾٝ ٔغ١ت ِؾغٓ اؽّذ -  19

51156 

51156   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػن٠ٛخ اٌٝ مُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ؽغٓ ف١ُٙ فٛصٜ ؽٕبْ -  20  

 االداسح/ط -- ِزنبِٕخ ؽش٠ىخ اٌٝ ِٛف١خ ؽش٠ىخ ِٓ رؼذٌذ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌيٕب٠ؾٝ ٔغ١ت ِؾغٓ ّذاؽ -  21

 ٌُٚٙ اٌيٕب٠ؾٝ ٔغ١ت ِؾغٓ اؽّذ(3 ؽغٓ ف١ُٙ فٛصٜ ؽٕبْ(2 اٌيٕب٠ؾٝ فبٌؼ ٔغ١ت ِؾغٓ(1 ِٓ ٌىً ٚافجؾذ رؼذٌذ ٚاٌزٛل١غ

 اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌؾشاء اٌج١غ ػمٛد ٚرٛل١غ اٌؾشوٗ ػّبيا ع١ّغ ػٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح ؽك ِٕفشد٠ٓ اٚ ِغزّؼ١ٓ

 اٌؾغبثبد ٚغٍك ٚفزؼ اٌؾ١ىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ٚا٠ذاع عؾت ِٓ ٚاٌّقبسف اٌجٕٛن أٛاع ع١ّغ ِغ اٌزؼبًِ ٚؽك ؽى١ِٛخ ٚاٌغ١ش

51156   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، ٌّٚقٍؾزٙب اٌؾشوخ ثبعُ ٚاٌش٘ٓ االلزشاك ٚؽك اٌنّبْ خيبثبد ٚاعزقذاس  

 ٚاٌزٛل١غ االداسح/ط -- ِزنبِٕخ ؽش٠ىخ اٌٝ ِٛف١خ ؽش٠ىخ ِٓ رؼذٌذ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ؽغٓ ف١ُٙ فٛصٜ ؽٕبْ -  22

 ِغزّؼ١ٓ ٌُٚٙ اٌيٕب٠ؾٝ ٔغ١ت ِؾغٓ اؽّذ(3 ؽغٓ ف١ُٙ فٛصٜ ؽٕبْ(2 اٌيٕب٠ؾٝ فبٌؼ ٔغ١ت ِؾغٓ(1 ِٓ ٌىً ٚافجؾذ رؼذٌذ

 ٚاٌغ١ش اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ع١ّغ ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌؾشاء اٌج١غ ػمٛد ٚرٛل١غ اٌؾشوٗ اػّبي ع١ّغ ػٓ ٚاٌزٛل١غ االداسح كؽ ِٕفشد٠ٓ اٚ

 ٚاعزقذاس اٌؾغبثبد ٚغٍك ٚفزؼ اٌؾ١ىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ٚا٠ذاع عؾت ِٓ ٚاٌّقبسف اٌجٕٛن أٛاع ع١ّغ ِغ اٌزؼبًِ ٚؽك ؽى١ِٛخ

51156   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، ٌّٚقٍؾزٙب اٌؾشوخ ثبعُ ٚاٌش٘ٓ االلزشاك ٚؽك اٌنّبْ خيبثبد  

 اٌؾشوٗ الفٛي ٚاٌش٘ٓ ٚاٌج١غ اٌؾشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚؽك  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌيٕب٠ؾٝ ٔغ١ت ِؾغٓ اؽّذ -  23

51156   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ،  

 ، اٌؾشوٗ الفٛي ٚاٌش٘ٓ ٚاٌج١غ اٌؾشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚؽك  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ؽغٓ ف١ُٙ فٛصٜ ؽٕبْ -  24

51156   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اثٛعؼذ عّؼٗ عّؼٗ اؽّذ أظ -  25

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اثٛعؼذ عّؼٗ عّؼٗ اؽّذ أظ -  26

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اثٛعؼذ عّؼٗ ّؼٗع اؽّذ أظ -  27

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِٓزنبِ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌضٔفٍٝ اثشا١ُ٘ ؽؾبرٗ ػجذاٌفزبػ اؽّذ -  28

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌّبد٠خ  

 ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌضٔفٍٝ اثشا١ُ٘ ؽؾبرٗ ػجذاٌفزبػ اؽّذ -  29

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌّبد٠خ  

 ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌضٔفٍٝ اثشا١ُ٘ ؽؾبرٗ ػجذاٌفزبػ اؽّذ -  30

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ بئ١خٚٔٙ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌّبد٠خ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌفبس ِؾّٛد ىٍؼذ ِؾّذ -  31

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌفبس ِؾّٛد ىٍؼذ ِؾّذ -  32

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌفبس ِؾّٛد ىٍؼذ ِؾّذ -  33

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اثٛعؼذ عّؼٗ عّؼٗ اؽّذ أظ -  34

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اثٛعؼذ عّؼٗ عّؼٗ اؽّذ أظ -  35

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اثٛعؼذ عّؼٗ عّؼٗ اؽّذ أظ -  36

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌضٔفٍٝ اثشا١ُ٘ ؽؾبرٗ ػجذاٌفزبػ اؽّذ -  37

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌّبد٠خ  

 ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌضٔفٍٝ ُاثشا١٘ ؽؾبرٗ ػجذاٌفزبػ اؽّذ -  38

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌّبد٠خ  

 ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌضٔفٍٝ اثشا١ُ٘ ؽؾبرٗ ػجذاٌفزبػ اؽّذ -  39

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌّبد٠خ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌفبس ِؾّٛد ىٍؼذ ِؾّذ -  40

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٠ٛخٚاٌّؼٕ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌفبس ِؾّٛد ىٍؼذ ِؾّذ -  41

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌفبس ِؾّٛد ىٍؼذ ِؾّذ -  42

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اثٛعؼذ ؼٗعّ عّؼٗ اؽّذ أظ -  43

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ ٌؾشوخا ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اثٛعؼذ عّؼٗ عّؼٗ اؽّذ أظ -  44

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اثٛعؼذ عّؼٗ عّؼٗ اؽّذ أظ -  45

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ٌقخِخب ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌضٔفٍٝ اثشا١ُ٘ ؽؾبرٗ ػجذاٌفزبػ اؽّذ -  46

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، ٌؾشوخا ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌّبد٠خ  

 ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌضٔفٍٝ اثشا١ُ٘ ؽؾبرٗ ػجذاٌفزبػ اؽّذ -  47

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌّبد٠خ  

 ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌضٔفٍٝ اثشا١ُ٘ ؽؾبرٗ ػجذاٌفزبػ اؽّذ -  48

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌّبد٠خ  

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  خثغ١ي رٛف١خ  اٌفبس ِؾّٛد ىٍؼذ ِؾّذ -  49

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

 اٌّبد٠خ مٛلٗؽ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌفبس ِؾّٛد ىٍؼذ ِؾّذ -  50

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ اٌشعٛع ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌّبد٠خ ؽمٛلٗ وبفخ اعزٍُ اْ ثؼذ اٌؾشوخ ػن٠ٛخ ِٓ خشط  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  اٌفبس ِؾّٛد ىٍؼذ ِؾّذ -  51

42655   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، اٌؾشوخ ػٍٝ ٌشعٛعا ؽك ٌٗ ١ٌٚظ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ِخبٌقخ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ثغ١يخ رٛف١خ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اعالَ -  1  

   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، ثغ١يخ رٛف١خ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١يخ ١خرٛف  ٚؽش٠ىٗ إٌّقٛسٜ ِقيفٝ اعالَ -  2

41455 

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، رنبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رنبِٓ ؽشوخ  ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اعالَ -  3  

   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، رنبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رنبِٓ ؽشوخ  ٚؽش٠ىٗ إٌّقٛسٜ ِقيفٝ اعالَ -  4

41455 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد رغذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

35355   ثشلُ    25105353:  ربس٠خ ، 1650  2513-15-21/ط  ِٛعٝ خنش خنش ىبسق -  1  

35355   ثشلُ    25105353:  ربس٠خ ، 1565  2512-15-21/ط  ِٛعٝ نشخ خنش ىبسق -  2  

35122   ثشلُ    25105353:  ربس٠خ ، 1645  2514/12/35-ط  اٌقب٠ُ سمب ِقيفٝ/د ف١ذ١ٌخ -  3  

6552   ثشلُ    25105353:  ربس٠خ ، 1651  2555-3-5-/ط  ػجذاٌشٚؤف دسغبَ ِؾت خنشٖ -  4  

6552   ثشلُ    25105353:  ربس٠خ ، 1652  2515-3-5/ط  ٌشٚؤفػجذا دسغبَ ِؾت خنشٖ -  5  

6552   ثشلُ    25105353:  ربس٠خ ، 1653  2515-3-5/ط  ػجذاٌشٚؤف دسغبَ ِؾت خنشٖ -  6  

34635   ثشلُ    25105353:  ربس٠خ ، 1655  2513-5-14/ط  ِقيفٝ ػٍٝ اثٛاٌغؼٛد اثشا١ُ٘ -  7  

34635   ثشلُ    25105353:  ربس٠خ ، 1656  2512-5-14/ط  يفِٝق ػٍٝ اثٛاٌغؼٛد اثشا١ُ٘ -  8  

43524   ثشلُ    25105353:  ربس٠خ ، 1665  2510-3-15/ط  اٌزشف١ٙ١ٗ ٚاالٌؼبة ٌالعز١شاد غ١ُٕ -  9  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

41451   ثشلُ    25105353:  ربس٠خ ، 1655  2515-0-10/ط  ػّبسٖ خ١ًٍ ِشاد سمب -  10  

13255   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1622  2510-1-22/ط  بْاٌغّ ِؾّذ ِؾّذ ػّشٚ -  11  

43655   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1555  2510-3-15/ط  اٌغ١بساد ٌزغبسح اٌذ١ِشٜ -  12  

43352   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1513  2512-12-10/ط  ؽّذْٚ ػجذاٌغٕٝ عبد اٌغ١ذ -  13  

35252   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1600  2510-2-15/ط  اٌؾشلبٜٚ ؾّذِ ِقيفٝ اٌذ٠ٓ فالػ ؽغبَ -  14  

42465   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1626  2512-4-21/ط  عبثش ػجذاٌغٕٝ اٌغؼ١ذ ػجذاٌغٕٝ -  15  

43353   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1510  2510-1-2/ط  اٌؾذاد ػجذاٌٍي١ف ِب٘ش ٕ٘بء -  16  

42146   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1602  2512-2-5/ط  اٌؾشؽبثٝ اٌذعٛلٝ ّذِؾ ٘بٔٝ -  17  

20542   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1521  2515-15-3/ط  دسغبَ ٘ؾبَ/د ف١ذ١ٌٗ -  18  

45052   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1625  2515-5-13/ط  ٠ظ اٌغ١ذ اٌغ١ذ ع١ّؾٗ -  19  

43453   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1526  2510-2-6/ط  اٌغذٜ ذِؾّ ػجذاهلل ِغؼذ -  20  

41625   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1555  2515-11-4/ط  اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد عٛدٖ ؽغ١ٓ -  21  

41625   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1555  2515-11-4/ط  عٛدٖ ؽغ١ٓ ػجذاٌخبٌك ؽغ١ٓ -  22  

45520   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1564  2515/3/1-ط  عؼذ عؼذ ػجذاٌؼض٠ض ػ١ذ -  23  

45532   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1520  2515-2-25/ط  اعّبػ١ً اٌغ١ذ اؽّذ ؽٛلٝ -  24  

32044   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1541  2516-1-24/ط  ا١ِٓ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ص١٘ش -  25  

35655   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1535  2510-1-11/ط  ٝىشؽٛث ٔج١ً ِقيفٝ/د ف١ذ١ٌٗ -  26  

35656   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1552  2510-1-12/ط  اٌقؼ١ذٜ ػجذإٌّؼُ ػجذإٌّؼُ ِؾّذ -  27  

45553   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1566  2515-2-23/ط  ٌٍزيش٠ض اٌؾٕبٜٚ ِؾغً -  28  

33426   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1543  2512/0/6-ط  اٌؾ١شاٜٚ ػجذٖ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ فبد٠ٗ -  29  

33426   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1544  2515/0/6-ط  اٌؾ١شاٜٚ ػجذٖ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ فبد٠ٗ -  30  

12533   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1555  2552-2-20/ط  ٚاٌٟ ؽغٓ عّبي خبٌذ -  31  

12533   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1551  2513-2-20/ط  ٚاٌٟ ؽغٓ عّبي خبٌذ -  32  

12533   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1552  2512-2-20/ط  ٚاٌٟ ؽغٓ عّبي خبٌذ -  33  

2251   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1563  2516/15/5-ط  اٌش٠بػ ٠ٛعف ؽٍجٝ اٌغ١ذ -  34  

2251   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1563  2516/15/5-ط  اٌش٠بؽٝ ٠ٛعف ؽٍجٝ اٌغ١ذ -  35  

35603   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1662  2516/4/25-ط  ؽّذ اؽّذ ثذ٠ش ثذ٠ش -  36  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

2525   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1522  2552-12-2/ط  اٌقجبْ اٌشفبػٝ ِؾّٛد سمب -  37  

2525   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1523  2555-12-2/ط  اٌقجبْ اٌشفبػٝ ِؾّٛد سمب -  38  

2525   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1524  2512-12-2/ط  اٌقجبْ اٌشفبػٝ ِؾّٛد سمب -  39  

2525   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1525  2515-12-2/ط  اٌقجبْ اٌشفبػٝ ِؾّٛد سمب -  40  

12461   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1505  2515/15/2-ط  ٚ٘ذاْ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  41  

12461   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1506  2515/15/6-ط  ٚ٘ذاْ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  42  

21256   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1502  2555-4-20/ط  ؽج١ؾٗ اٌغ١ذ ػجذإٌّؼُ ػبفُ -  43  

21256   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1503  2512-4-20/ط  ؽج١ؾٗ اٌغ١ذ ػجذإٌّؼُ ػبفُ -  44  

21256   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1504  2515-4-20/ط  ؽج١ؾٗ اٌغ١ذ ػجذإٌّؼُ ػبفُ -  45  

33250   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1520  2515-5-15/ط  اٌؾشلبٜٚ ػجذاٌخبٌك ػٍٝ ِؾّذ -  46  

35113   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1521  2514-12-22/ط  ٠ٛٔظ ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّذ -  47  

30501   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1255  2516-3-5/ط  اٌفٛاي اؽّذ ِؾّذ ؽغ١ٕٓ ِؾّذ -  48  

22542   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1552  2550-12-5/ط  إٌغبس ؽىش اثشا١ُ٘ ػٍٟ اثشا١ُ٘ -  49  

22542   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1553  2514-12-5/ط  إٌغبس ؽىش اثشا١ُ٘ ػٍٟ اثشا١ُ٘ -  50  

31255   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1555  2516-15-11/ط  اٌغبثشٜ ؽغٓ ؽغٓ فالػ -  51  

25252   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1210  2556-15-20/ط  اٌٛصاْ غبصٜ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ -  52  

25252   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1225  2511-15-20/ط  اٌٛصاْ غبصٜ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ -  53  

25252   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1221  2516-15-20/ط  اٌٛصاْ غبصٜ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ -  54  

22152   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1232  2515-6-15/ط  اٌخٛاعٗ ػجذاٌغٕٟ ثذس اٌذ٠ٓ ػالء -  55  

34305   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1231  2512-3-31/ط  ؽؼ١ش اثشا١ُ٘ ػجذاٌؾ١ّذ ُاثشا١٘ ػجذاٌؾ١ّذ -  56  

31534   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1251  2511-0-10/ط  دػذٚؽٗ اٌغ١ذ ؽؼجبْ اعالَ -  57  

31534   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1252  2516-0-10/ط  دػذٚؽٗ اٌغ١ذ ؽؼجبْ اعالَ -  58  

12425   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1245  2512-15-13/ط  ػٛدٖ ِؾّذ ػجذاٌغ١ّغ قبَػ -  59  

5242   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1225  2554-0-4/ط  ٌٍزغبسٖ اٌزٛسوٝ -  60  

5242   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1222  2550-0-4/ط  ٌٍزغبسٖ اٌزٛسوٝ -  61  

5242   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1220  2514-0-4/ط  ٌٍزغبسٖ اٌزٛسوٝ -  62  

21551   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1254  2512-4-15/ط  ػجذاٌؼبىٝ اٌغ١ذ ِؾّذ -  63  
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21551   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1255  2515-4-15/ط  ػجذاٌؼبىٝ اٌغ١ذ ِؾّذ -  64  

36450   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1252  2514-5-10/ط  اٌذ٠ٓ فزؼ ػٍٝ ػٍٝ ٕ٘بء -  65  

35506   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1203  2510-2-2/ط  ىجبعٗ ػجذاٌغ١ًٍ ػؾُ ػجذاٌغ١ًٍ -  66  

36552   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1265  2514-4-6/ط  ؽب١٘ٓ ثذٜٚ ِؾّذ ع١ّش أقبف -  67  

36552   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1262  2510-4-6/ط  ؽب١٘ٓ ثذٜٚ ِؾّذ ع١ّش أقبف -  68  

25530   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1250  2512-15-4/ط  اهلل عبة ِؾّذ ِخزبس ِغذٜ -  69  

32052   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1252  2515-5-22/ط  اٌجغي٠ٛغٝ  اؽّذ اؽّذ سئ١فٗ -  70  

1552   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1261  2552-1-14/ط  ِؼٛك ث١ِٟٛ اٌذ٠ٓ ٔقش -  71  

1552   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1262  2555-1-14/ط  ِؼٛك ث١ِٟٛ اٌذ٠ٓ ٔقش -  72  

1552   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1263  2512-1-14/ط  ِؼٛك ث١ِٟٛ اٌذ٠ٓ ٔقش -  73  

1552   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1264  2515-1-14/ط  ِؼٛك ث١ِٟٛ اٌذ٠ٓ ٔقش -  74  

25212   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1260  2556-5-21/ط  ؽٍجٟ ؽبِذ اثشا١ُ٘ خبٌذ -  75  

25212   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1255  2511-5-21/ط  ؽٍجٟ ؽبِذ اثشا١ُ٘ خبٌذ -  76  

25212   شلُث    25105315:  ربس٠خ ، 1251  2516-5-21/ط  ؽٍجٟ ؽبِذ اثشا١ُ٘ خبٌذ -  77  

25225   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1225  2516-11-13/ط  اٌزوٝ اٌجغ١ٛٔٝ ِقيفٝ اٌٙبَ -  78  

42235   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1055  2512-3-3/ط  عىش اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ اؽّذ -  79  

12062   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1054  2512-12-14/ط  اثٛؽٛاٌٝ اٌؾؾزبٜٚ اٌغ١ذ اثشا١ُ٘ -  80  

30535   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1022  2516/6/10-ط  ؽغبصٜ غبصٜ ٠ٛعف غبصٜ -  81  

41514   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1020  2515/11/2-ط  اٌجذٜٚ اٌغ١ذ عؼذ ػجذاهلل -  82  

35221   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1015  2510-3-2/ط  اٌغ١ذ ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ ِؾّذ -  83  

15642   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1205  2555-6-11/ط  ػجذاٌذا٠ُ ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ عؼذ -  84  

15642   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1202  2515-6-11/ط  ػجذاٌذا٠ُ ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ عؼذ -  85  

15642   ثشلُ    25105311 : ربس٠خ ، 1200  2515-6-11/ط  ػجذاٌذا٠ُ ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ عؼذ -  86  

34553   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1026  2513/5/22-ط  اٌؾؾزبٜٚ اٌغ١ذ صوش٠ب ػي١ٗ -  87  

34553   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1025  2512/5/22-ط  اٌؾؾزبٜٚ اٌغ١ذ صوش٠ب ػي١ٗ -  88  

35155   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1015  2513-2-26/ط  ٚاٌٝ ىٗ ػبدي ٕ٘بء -  89  

35155   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1016  2512-2-26/ط  ٚاٌٝ ىٗ ػبدي ٕ٘بء -  90  
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45346   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1204  2515-1-0/ط  ػّشٚ ػٍٝ ٠بعش ػٍٝ -  91  

32425   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1033  2512-3-5/ط  عٛدٖ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد عٛدٖ -  92  

32425   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1034  2515-3-5/ط  عٛدٖ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد عٛدٖ -  93  

43541   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1025  2510-2-23/ط  اٌؼش٠ٕٝ اٌغ١ذ ٠ٛعف اعّبء -  94  

34306   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1055  2512-3-31/ط  ٌالؽز٠ٗ ثذس٠ٗ -  95  

43555   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1011  2510-4-13/ط  وؼجٛ اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؾّذِ اؽّذ -  96  

43641   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1056  2510-3-24/ط  اٌضسلٗ ػجذاٌغالَ فزؾٝ ِؾّذ ٘ؾبَ -  97  

14421   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1026  2514/5/14-ط  اٌخٌٛٝ اٌغ١ذ ِؾّذ ؽغٕٝ -  98  

32550   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1022  2515-4-10/ط  ٌٍغ١بساد د٠بة -  99  

35152   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1021  2515/1/12-ط  اٌؼش٠بْ اٌجغ١ٛٔٝ سصق ػبىف -  100  

20515   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1065  2515-0-25/ط  اٌج١ؼٗ اٌذعٛلٝ ػجذاهلل ػجذاهلل اؽّذ -  101  

15431   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1051  2512-11-35/ط  اثشا١ُ٘ ػض٠ضػٛك اٌغ١ًّ -  102  

15431   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1052  2515-11-35/ط  اثشا١ُ٘ ػض٠ضػٛك اٌغ١ًّ -  103  

31544   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1062  2511-6-11/ط  ثقً اؽّذ ِقيفٝ ِٕٝ -  104  

31544   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1060  2516-6-11/ط  ثقً اؽّذ ِقيفٝ ِٕٝ -  105  

21065   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1055  2515-5-13/ط  عؼذ ؽج١ت عبِؼ ع١ّْٛ -  106  

31213   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2515  2511-6-20/ط  اثٛاٌغ١ذ ػجذاٌخبٌك اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ -  107  

31213   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2512  2516-6-20/ط  اثٛاٌغ١ذ ػجذاٌخبٌك اثشا١ُ٘ ١ذاٌغ -  108  

34260   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2555  2513-3-11/ط  اثٛػ١يٗ ِؾّذ اؽّذ ٔٛاي -  109  

34260   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2552  2512-3-11/ط  اثٛػ١يٗ ِؾّذ اؽّذ ٔٛاي -  110  

42122   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2521  2512-2-3/ط  اثشا١ُ٘ ِشعٝ ػجذإٌّؼُ عالي ع١ّش -  111  

3506   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2550  1002-15-3/ط  اثٛاٌؼ١ٕٓ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌؾى١ُ عٍٜٛ -  112  

3506   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2515  2553-15-3/ط  اثٛاٌؼ١ٕٓ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌؾى١ُ عٍٜٛ -  113  

3506   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2511  2552-15-3/ط  اثٛاٌؼ١ٕٓ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌؾى١ُ عٍٜٛ -  114  

3506   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2512  2513-15-3/ط  اثٛاٌؼ١ٕٓ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌؾى١ُ عٍٜٛ -  115  

3506   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2513  2512-15-3/ط  اثٛاٌؼ١ٕٓ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌؾى١ُ عٍٜٛ -  116  

35022   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2523  2510-3-16/ط  ػٍٝ اؽّذ ؽغٕٝ اؽّذ -  117  
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34012   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2525  2512-5-5/ط  ١ِخبئ١ً سصق ١ِخبئ١ً ٔٛف١ش -  118  

35134   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 1006  2512/2/25-ط  اٌق١بد اٌغ١ذ ػجذاهلل ػالء -  119  

35535   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2554  2513-11-35/ط  اٌٍٙجبٜٚ ؽغبْ ِؾّذ خبٌذ -  120  

35535   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2555  2512-11-35/ط  اٌٍٙجبٜٚ ؽغبْ ِؾّذ خبٌذ -  121  

25645   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2535  2512-0-25/ط  ؽش٠ف ِؾّذ ؽبصَ/ د ف١ذ١ٌٗ -  122  

5255   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2561  2516-6-6/ط  اٌقبٚٞ وبًِ صغٍٛي عؼذ ا١ِّٗ -  123  

35025   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2505  2510-3-16/ط  ِؾّذ اٌغ١ذ ػجذاٌؾ١ّذ ِٕبي -  124  

3556   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2545  2512-5-25/ط  فب٠ذ إٌٙذاٜٚ ِؾّذ إٌٙذاٜٚ ػجذاٌجبعو -  125  

3556   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2545  2512-5-25/ط  فب٠ذ ِؾّذ إٌٙذاٜٚ ػجذاٌجبعو -  126  

45552   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2551  2515-4-3/ط  اٌؾبسْٚ ِغب٘ذ ػجذاٌفزبػ ػقبَ -  127  

21512   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2535  2516-12-11/ط  ؽزب ؽغٓ اثشا١ُ٘ اؽشف -  128  

34645   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2533  2513-5-15/ط  ٠ٛٔظ ثذساْ ػٍٝ اًِ -  129  

34645   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2534  2512-5-15/ط  ٠ٛٔظ ثذساْ ػٍٝ اًِ -  130  

35423   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2566  2515/3/3-ط  ػبِش َػجذاٌغال ِؾّذ عبِٝ -  131  

34416   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2532  2512-4-2/ط  ػجذاٌغالَ س٠بك ػجذإٌّؼُ س٠بك -  132  

   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2555  2510/4/14-ط  اٌضساػ١خ ٚاٌغشاساد اٌغ١بساد ٚرقذ٠ش العز١شاد اثٛػٍٝ -  133

36543 

   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2555  2510/4/14-ط  اٌضساػ١خ اٌغشاساد ٚرغبسح ٚاٌزقذ٠ش ٌالعز١شاد أثٛػٍٟ -  134

36543 

36543   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2555  2510/4/14-ط  ٚاٌزقذ٠ش ٌالعز١شاد اثٛػٍٝ ِؾّذ ِؾّذ -  135  

25102   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2543  2512-2-6/ط  ٚاٌزقذ٠ش ٌالعز١شاد ؽذ٠ذ ِىزت -  136  

25102   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2543  2512-2-6/ط  ؽذ٠ذ ِٛث١ٍبد ِؼشك -  137  

30245   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2562  2516/4/13-ط  ػبؽٛس ِقيفٝ اثٛثىش وشَ -  138  

15051   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2502  2515-2-1/ط  عبىٛس ع١ٍّبْ فّٟٙ ِؾّذ س٠بك -  139  

15051   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2500  2515-2-1/ط  عبىٛس ع١ٍّبْ فّٟٙ ِؾّذ س٠بك -  140  

22251   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2525  2515-6-26/ط  اؽّذ اٌغ١ذ صوش٠ب ػقبَ -  141  

26526   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2151  2510-3-6/ط  ثٍؼ ػجذإٌجٝ ػٛك ٠ٛعف -  142  

16655   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2551  2555-2-0/ط  اعّبػ١ً ِٕقٛس فزؾٝ ِٕقٛس -  143  
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16655   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2552  2515-2-0/ط  اعّبػ١ً ِٕقٛس فزؾٝ ِٕقٛس -  144  

16655   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2553  2515-2-0/ط  اعّبػ١ً ِٕقٛس فزؾٝ ِٕقٛس -  145  

6532   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2111  2516-1-4/ط  ثذٚٞ ػٍٟ ؽغٓ اعبِٗ -  146  

6232   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2505  2555-4-11/ط  ػٍٝ اٌجغي٠ٛغٝ ػٍٝ ىٗ -  147  

6232   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2501  2515-4-11/ط  ػٍٝ اٌجغي٠ٛغٝ ػٍٝ ىٗ -  148  

6232   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2502  2515-4-11/ط  ػٍٝ اٌجغي٠ٛغٝ ػٍٝ ىٗ -  149  

35351   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2555  2512-15-14/ط  ػٍٝ ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ فف١ٗ -  150  

6532   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2115  2515-5-35/ط  ثذٚٞ ػٍٟ ؽغٓ اعبِٗ -  151  

25203   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2503  2512-15-12/ط  اٌؾؾزبٚٞ ِؾّذ ِؾّذ اثشا١ُ٘ -  152  

35025   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2506  2514-3-16/ط  ِؾّذ اٌغ١ذ ػجذاٌؾ١ّذ ِٕبي -  153  

3555   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2153  2553-2-13/ط  إٌغبس ِؾّذ اثشا١ُ٘ إٌٛس فظ -  154  

3555   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2154  2552-2-13/ط  إٌغبس ِؾّذ اثشا١ُ٘ إٌٛس فظ -  155  

3555   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2155  2513-2-13/ط  إٌغبس ِؾّذ اثشا١ُ٘ إٌٛس فظ -  156  

3555   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 2156  2512-2-13/ط  إٌغبس ِؾّذ اثشا١ُ٘ إٌٛس فظ -  157  

35235   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2114  2516-2-25/ط  اعّبػ١ً ِقيفٟ ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ ػجذاٌؼض٠ض -  158  

25612   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2116  2514-2-22/ط  ػ١غٝ اعّبػ١ً ِقيفٝ أزقبس -  159  

45411   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2134  2515-1-10/ط  ػجذاهلل ػٍٝ ؽّضٖ ؽّضٖ -  160  

34555   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2135  2513-4-35/ط  اٌج١ٍٝ اٌغ١ذ اؽّذ ع١ذ ؽّٛدٖ -  161  

34555   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2131  2512-4-35/ط  اٌج١ٍٝ اٌغ١ذ اؽّذ ع١ذ ؽّٛدٖ -  162  

13250   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2113  2510-2-3/ط  اٌذس٠ٕٝ ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌغ١ّغ ع١ّش -  163  

22202   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2142  2515-0-0/ط  عالِٗ اثشا١ُ٘ عؼذ ِؾّٛد -  164  

45202   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2145  2516-12-20/ط  ص٠بدٖ اؽّذ اثٛا١ٌض٠ذ اؽّذ -  165  

25552   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2112  2550-0-21/ط  ػٛك عٕذ لٛد٠ب اٌّؾّذٞ فالػ -  166  

25552   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2110  2514-0-21/ط  ػٛك عٕذ ٠بلٛد اٌّؾّذٞ فالػ -  167  

14542   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2121  2550-5-26/ط  عجغ اٌغجبػٝ ِؾّذ فبٌؼ -  168  

14542   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2122  2514-5-26/ط  عجغ غجبػٝاٌ ِؾّذ فبٌؼ -  169  

43312   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2125  2512-12-22/ط  اٌؾٕبٜٚ ِؾّذ وشَ ِؾّذ -  170  
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45205   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2121  2515-4-20/ط  ىشث١ؾٝ ِؾّذ ٠ٛعف ِؾّٛد ٔغبػ -  171  

26241   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2163  2510-4-13/ط  اٌؼزشاٚٞ ذٚٞث ثذ٠ش غب١ٌٗ -  172  

32524   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2103  2511-11-26/ط  اثٛؽشف فبسٚق/  د ف١ذ١ٌخ -  173  

32524   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2104  2516-11-26/ط  اثٛؽشف فبسٚق/  د ف١ذ١ٌخ -  174  

002   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2165  2551-6-5/ط  اثٛػّٛ ػٍٝ ِؾّذ ِؾّذ -  175  

002   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2162  2556-6-5/ط  اثٛػّٛ ػٍٝ ِؾّذ ِؾّذ -  176  

002   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2160  2511-6-5/ط  اثٛػّٛ ػٍٝ ِؾّذ ِؾّذ -  177  

002   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2155  2516-6-5/ط  اثٛػّٛ ػٍٝ ِؾّذ ِؾّذ -  178  

31622   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2122  2516-0-13/ط  سعالْ ِؾّذ/ د ف١ذ١ٌٗ -  179  

42502   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2164  2512-5-23/ط  فٛدٖ ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌؾ١ّذ ؽىّذ -  180  

42502   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2164  2512-5-23/ط  ٌٍشؽالد فٛدٖ -  181  

35504   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2215  2511-1-24/ط  ِؾّذ اٌغ١ذ ػجذاٌجبلٝ عبِٝ -  182  

35504   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2212  2516-1-24/ط  ِؾّذ اٌغ١ذ ػجذاٌجبلٝ عبِٝ -  183  

22651   ثشلُ    25105325:  بس٠خر ، 2105  2515-4-13/ط  ِٕقٛس ػٍٟ رٛوً ِٕٝ -  184  

22651   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2102  2515-4-13/ط  ِٕقٛس ػٍٟ رٛوً ِٕٝ -  185  

35403   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2255  2513-11-25/ط  اٌمغو اثٛاٌفزٛػ عؼذ ١ٌٚذ -  186  

35403   ثشلُ    25105325:  ٠خربس ، 2252  2512-11-25/ط  اٌمغو اثٛاٌفزٛػ عؼذ ١ٌٚذ -  187  

32303   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2224  2515-0-25/ط  لشٚاػ اثشا١ُ٘ ِؾّذ ِب٘ش -  188  

35202   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2235  2512-15-12/ط  ٔبفغ ِؾّذ ِغؼذ ِؾّذ -  189  

15035   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2213  2512-12-15/ط  ؽٛادٖ ؽغٓ اهلل ػجذ ٘بُٔ -  190  

25530   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2225  2513-0-15/ط  لبعُ ػ١ذ ع١ٍّبْ ِؾّٛد ػبدي -  191  

25530   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2226  2512-0-15/ط  لبعُ ػ١ذ ع١ٍّبْ ِؾّٛد ػبدي -  192  

22552   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2264  2555-5-22/ط  دساط اثشا١ُ٘ ػجذاٌؼبي ػجذاٌؼبي -  193  

22552   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2265  2512-5-22/ط  دساط اثشا١ُ٘ ػجذاٌؼبي ػجذاٌؼبي -  194  

22552   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2266  2515-5-22/ط  دساط اثشا١ُ٘ ػجذاٌؼبي ػجذاٌؼبي -  195  

42351   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2225  2512-3-22/ط  ِٛعٝ ػّش عٛدٖ ػّش -  196  

16532   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2224  2515-2-25/ط  ِٕقٛس ػجذاٌٛ٘بة ِقيفٟ ِؾّذ -  197  
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16532   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2225  2515-2-25/ط  ِٕقٛس ػجذاٌٛ٘بة ِقيفٟ ِؾّذ -  198  

10551   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2260  2516-4-1/ط  اثٛػش٠نٗ خيبة فبٌؼ ِؾّذ -  199  

33253   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2255  2515-12-12/ط  اثٛػي١ٗ ِؾّذ ػضد اٌغؼ١ذ -  200  

30612   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2250  2516-5-3/ط  ػجذٖ ػي١ٗ فجشٜ ِؾّذ -  201  

35030   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2223  2510-3-10/ط  ٔبفف اثشا١ُ٘ ػّبد اثشا١ُ٘ -  202  

26150   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2245  2552-12-2/ط  ؽغٓ اٌض٘شاء فبىّٗ/ د ف١ذ١ٌٗ -  203  

26150   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2246  2513-12-2/ط  ؽغٓ اٌض٘شاء فبىّٗ/ د ف١ذ١ٌٗ -  204  

26150   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2245  2512-12-2/ط  ؽغٓ اٌض٘شاء فبىّٗ/ د ف١ذ١ٌٗ -  205  

35425   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2312  2512-11-10/ط  فجؼ ػجذاٌٍي١ف ِؾّذ عؼذ -  206  

13653   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2322  2510-2-25/ط  د١ِبْ ١ِخبئ١ً ٠غشٜ فّٛئ١ً -  207  

25225   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2316  2516-11-4/ط  اثٛإٌٝ اٌخبٌكػجذ ػجذاٌفزبػ ِٕقٛس -  208  

21635   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2355  2555-3-25/ط  إٌّغٝ اؽّذ ِغذٜ -  209  

21635   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2352  2512-3-25/ط  إٌّغٝ اؽّذ ِغذٜ -  210  

21635   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2350  2515-3-25/ط  إٌّغٝ اؽّذ ِغذٜ -  211  

34545   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2310  2512-2-4/ط  اٌغ١بساد غ١بس ٌميغ خ١ًٍ -  212  

34545   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2310  2512-2-4/ط  االلّؾٗ ٌزغبسٖ خ١ًٍ -  213  

26626   ثشلُ    25105324:  ٠خربس ، 2202  2510-3-21/ط  فبٌؼ اؽّذ ػٍٟ -  214  

30665   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2355  2516-5-15/ط  ع١ّٗ اؽّذ ِؾّذ سمب -  215  

41515   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2325  2515-11-5/ط  اٌغّبي ِقيفٝ ػجذاٌؼض٠ض ِقيفٝ -  216  

43455   ثشلُ    25105324:  س٠خرب ، 2355  2510-2-3/ط  اٌفبس عشعظ غبٌٝ ِٛس٠ظ ٚعبَ -  217  

30226   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2351  2516-4-11/ط  اٌّغذٜ ؽبِذ ػجذاٌؾٝ ػجذاهلل اثشا١ُ٘ -  218  

35555   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2353  2510-2-1/ط  اثٛعٍيبْ اثشا١ُ٘ ِؾّذ أزقبس -  219  

14215   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2331  2510-4-24/ط  ٠ض٠ذٜ ا١ٌّذ ١ِٕش اٌؼبثذ٠ٓ ص٠ٓ ػٍٝ اوشَ -  220  

2524   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2354  2515-12-1/ط  ٠ٛعف اٌغ١ذ عؼذ ؽٛس٠ٗ -  221  

33155   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2353  2515/6/24-ط  ٠ظ ِؾّذ ع١ّش ِؾّذ -  222  

43622   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2326  2510/3/25-ط  ٔٛساٌذ٠ٓ اؽّذ اؽّذ ػبدي -  223  

43155   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2354  2512-11-25/ط  ؽالٖٚ فخشاٌذ٠ٓ ِؾّذ سا١ٔب -  224  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

34556   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2325  2512/6/11-ط  اٌجبسٖ ِؾّذ ِؾّٛد ِؾّذ -  225  

41321   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2363  2515/0/4-ط  ٌؼ١ٕٓاثٛا اٌؾشث١ٕٝ ػجذإٌجٝ اؽّذ -  226  

42102   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2301  2512/2/25-ط  اٌغزائ١خ اٌّٛاد ٌزغبسح اٌمجيبْ اؽّذ -  227  

42102   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2301  2512/2/25-ط  اٌزقذ٠ش ٚ ٌالعز١شاد اٌمجيبْ اؽّذ -  228  

45365   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2356  2515-5-25/ط  ٌٍٕغ١ظ إٌّغٝ ِقٕغ -  229  

43403   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2365  2510/2/11-ط  اٌجٛعيٝ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ -  230  

41524   ثشلُ    25105326:  ربس٠خ ، 2425  2515-6-15/ط  اٌغ١ذ ػجذاٌّغ١ذ ِؾّذ ػشفٗ -  231  

35026   ثشلُ    25105326:  ربس٠خ ، 2452  2512-5-35/ط  فذ٠ك اؽّذ اٌفزبػػجذ -  232  

11526   ثشلُ    25105326:  ربس٠خ ، 2304  2512-5-16/ط  اثٛعبِٛط ِؾّذ اٌغ١ذ فبٌؾٗ -  233  

43531   ثشلُ    25105326:  ربس٠خ ، 2412  2510-4-25/ط  لٕذ٠ً ػجذاٌغالَ ػجذإٌّؼُ ا٠ٙبة -  234  

43531   ثشلُ    25105326:  ربس٠خ ، 2412  2510-4-25/ط  لٕذ٠ً ػجذاٌغالَ ػجذإٌّؼُ ا٠ٙبة -  235  

43531   ثشلُ    25105326:  ربس٠خ ، 2412  2510-4-25/ط  إٌٙذع١خ ٌٍقٕبػبد لٕذ٠ً -  236  

41045   ثشلُ    25105326:  ربس٠خ ، 2425  2515-12-25/ط  اثٛاٌؼيب ِؾّذ ِؾّٛد ٔؼب٠ُ -  237  

35543   ثشلُ    25105326:  ربس٠خ ، 2424  2510-1-22/ط  عٛدٖ اٌذعٛلٝ اٌؾؾزبٜٚ ِؾّذ -  238  

42662   ثشلُ    25105326:  ربس٠خ ، 2422  2512-6-11/ط  فبٌؼ اٌغ١ذ اؽّذ ػبدي -  239  

42505   ثشلُ    25105326:  ربس٠خ ، 2413  2512-5-23/ط  ػٛك اؽّذ ؽبِذ اػزّبد -  240  

45560   ثشلُ    25105326:  ربس٠خ ، 2415  2515-2-25/ط  اثشا١ُ٘ عّؼٗ اثشا١ُ٘ ؽ١ّذٖ -  241  

24265   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2425  2512-6-23/ط  اٌغ١بساد ٌق١بٔٗ اٌجشثشٜ ِشوض -  242  

24265   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2425  2512-6-23/ط  اٌجشثشٞ اثٛاٌمبعُ اٌذعٛلٟ عبِؼ -  243  

25555   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2462  2513-0-2/ط  عٛدٖ ػجذاٌؾ١ّذ ؽّذٜ خبٌذ -  244  

25555   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2463  2512-0-2/ط  عٛدٖ ػجذاٌؾ١ّذ ؽّذٜ خبٌذ -  245  

24265   شلُث    25105325:  ربس٠خ ، 2425  2512-6-23/ط  ٌٍغ١بساد اٌجشثشٜ ٚسؽٗ -  246  

35060   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2441  2510-3-26/ط  اٌذٚأغٝ ؽبِذ ِؾّذ ؽبِذ -  247  

24215   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2452  2512-6-15/ط  اٌغذ٠ذٖ اٌؾفبء ف١ذ١ٌٗ -  248  

12540   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2421  2515-11-26/ط  فٕغش اٌّشعٝ فبثش ع١ّش -  249  

45000   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2462  2515-5-22/ط  اٌخؾٓ فشؽبد ػجذاٌّيٍت ِؾّٛد -  250  

43455   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2446  2510-2-5/ط  اٌفشِبٜٚ ِقيفٝ ػجذاٌٛ٘بة ٔبفف -  251  
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15254   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2511  2512-2-14/ط  اٌؼجبعٝ ِؾّذ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ػض٠ضٖ -  252  

35056   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2515  2510/3/20-ط  ؽشع ػجذاٌٛ٘بة اؽّذ ِؾّذ -  253  

45223   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2405  2515-4-24/ط  ػ١ّشٖ ػجذاٌفزبػ ِؾّذ ثذ٠ش -  254  

15205   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2406  2552-11-5/ط  ػمذٖ اٌّزٌٟٛ فزؾٟ ِٕبي -  255  

15205   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2405  2555-11-5/ط  ػمذٖ اٌّزٌٟٛ فزؾٟ ِٕبي -  256  

15205   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2402  2512-11-5/ط  ػمذٖ اٌّزٌٟٛ فزؾٟ ِٕبي -  257  

15205   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2400  2515-11-5/ط  ػمذٖ اٌّزٌٟٛ فزؾٟ ِٕبي -  258  

25562   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2512  2550-5-16/ط  ف١ذػ فّٙٝ عالِٗ اؽشف -  259  

25562   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2510  2514-5-16/ط  ف١ذػ فّٙٝ عالِٗ اؽشف -  260  

35346   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2551  2512-15-21/ط  اثٛلٛسٖ فالػ لذسٜ فالػ -  261  

32355   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2553  2515-0-21/ط  اٌؼزش ػجذاهلل عّبي ِغذٜ ؽغبَ -  262  

32456   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2520  2512-2-14/ط  اٌؾٙبٜٚ عؼذ ػجذاٌغالَ ِؾّذ -  263  

32456   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2535  2515-2-14/ط  اٌؾٙبٜٚ عؼذ ػجذاٌغالَ ِؾّذ -  264  

25455   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2420  2556-2-22/ط  اٌؾبفؼٟ ِؾّذ اٌغ١ذ عب١ِٗ -  265  

25455   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2405  2511-2-25/ط  اٌؾبفؼٟ ِؾّذ اٌغ١ذ عب١ِٗ -  266  

25455   ثشلُ    25105322:  ربس٠خ ، 2401  2516-2-22/ط  اٌؾبفؼٟ ِؾّذ اٌغ١ذ عب١ِٗ -  267  

32340   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2565  2515-0-10/ط  اٌيٛس ػٍٝ اؽّذ ِؾّذ ِؾّذ -  268  

20425   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2555  2510-4-13/ط  ػ١بد اٌؾؾزبٜٚ فب٠ض ِؼبسف -  269  

15255   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2535  2554/2/1-ط  اٌجبص ع١ٍّبْ ىب٘ش وش٠ّٗ -  270  

15255   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2532  2550/2/1-ط  اٌجبص ع١ٍّبْ ىب٘ش وش٠ّٗ -  271  

15255   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2530  2514/2/1-ط  اٌجبص ع١ٍّبْ ىب٘ش وش٠ّٗ -  272  

23222   ثشلُ    25105331:  س٠خرب ، 2552  2555-15-16/ط  اٌؾ٠ًٛ ػجذاٌٛاؽذ ػجذاٌؾ١ٍُ اؽشف -  273  

23222   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2553  2512-15-16/ط  اٌؾ٠ًٛ ػجذاٌٛاؽذ ػجذاٌؾ١ٍُ اؽشف -  274  

23222   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2554  2515-15-16/ط  اٌؾ٠ًٛ ػجذاٌٛاؽذ ػجذاٌؾ١ٍُ اؽشف -  275  

20425   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2554  2510-4-13/ط  ػ١بد اٌؾؾزبٜٚ فب٠ض ِؼبسف -  276  

34310   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2563  2513-3-10/ط  ِؾفًٛ ؽغٓ ػجذاٌٍي١ف ِغذٜ -  277  

34310   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2564  2512-3-10/ط  ِؾفًٛ ؽغٓ ػجذاٌٍي١ف ِغذٜ -  278  
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32304   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2535  2515-2-12/ط  ثغخشْٚ غيبط اعؼذ غيبط -  279  

36564   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2556  2510-4-10/ط  اٌقؼ١ذٜ ػجذإٌّؼُ ػجذاٌفزبػ فبفٝ -  280  

اٌض٠ش رىغزب٠ً -  281  textiles - el zeer  45612   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2545  2515-3-5/ط  

45612   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2545  2515-3-5/ط  اٌض٠ش ػ١ًاعّب ِغؼذ اؽّذ -  282  

33626   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2544  2512-11-10/ط  ػجذاٌشاصق ِؾّذ اٌغ١ذ ا٠ٗ -  283  

33626   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2545  2515-11-10/ط  ػجذاٌشاصق ِؾّذ اٌغ١ذ ا٠ٗ -  284  

ــــــــــــــــــــــ      

ؽشوبد رغذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

35235   ثشلُ    25105353:  ربس٠خ ، 1644  2510-2-16/ط"   ِبط"  ٚاٌقجبغٗ ٌٍّفشٚؽبد إٌغبس ؽشوٗ -  1  

35235   ثشلُ    25105353:  ربس٠خ ، 1645  2510-3-35/ط(  ِبط) ٚاٌقجبغخ ٌٍّفشٚؽبد إٌغبس ؽشوخ -  2  

5352   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1602  2556-1-20/ط  ٚؽشوبٖ سصق ِقيفٟ ّذِؾ -  3  

5352   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1602  2556-1-20/ط  ٚؽش٠ىزٗ ِقيفٟ ِقيفٟ ِؾّذ -  4  

5352   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1603  2511-1-20/ط  ٚؽشوبٖ سصق ِقيفٟ ِؾّذ -  5  

5352   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1603  2511-1-20/ط  ٚؽش٠ىزٗ ِٟقيف ِقيفٟ ِؾّذ -  6  

5352   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1604  2516-1-20/ط  ٚؽشوبٖ سصق ِقيفٟ ِؾّذ -  7  

5352   ثشلُ    25105354:  ربس٠خ ، 1604  2516-1-20/ط  ٚؽش٠ىزٗ ِقيفٟ ِقيفٟ ِؾّذ -  8  

43326   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1525  2512-12-25/ط  ٚؽش٠ىٗ ثذ٠ش ٌشاصقػجذا اٌؾؾبد ػجذإٌجٝ ؽشوخ -  9  

32333   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1521  2510/3/5-ط  ِقيفٝ ٌٚٚذٖ اٌؾٍٛ ػٍٝ ِؾّذ ؽشوخ -  10  

32333   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1521  2510/3/5-ط  اٌخ١ٛه ٚرغ١ٙض ٌٍٕغ١ظ اٌؾٍٛ ؽشوخ -  11  

32333   ثشلُ    25105356:  ربس٠خ ، 1521  2510/3/5-ط  اٌخ١ٛه ٚرغ١ٙض ٌٍٕغ١ظ ٚؽش٠ىزُٙ اٌؾٍٛ ؽشوخ -  12  

42514   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1224  2512-5-5/ط  ٚاٌزٛس٠ذاد ٌٍزغبسح ٚؽشوبٖ اٌؼضٚي -  13  

43620   ثشلُ    25105355:  ٠خربس ، 1225  2510-3-25/ط  ػجذاٌغٕٝ ِؾّذ ٚؽش٠ىٗ ػٛك ١ٌٚذ ؽشوخ -  14  

25552   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1245  2510-2-26/ط  ٚؽشوبٖ االػّٟ ِقيفٟ اٌّٙذٞ ؽشوٗ -  15  

25552   ثشلُ    25105355:  ربس٠خ ، 1245  2510-2-26/ط  ٚاٌقجبغٗ ٌٍٕغ١ظ االػّٟ اٌّٙذٞ اثٕبء -  16  

22240   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1225  2550-2-13/ط  ٚؽشوبٖ اثٛاٌؼيب ؽشوٗ -  17  

22240   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1222  2514-2-13/ط  ٚؽشوبٖ اثٛاٌؼيب ؽشوٗ -  18  
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22240   ثشلُ    25105315:  ربس٠خ ، 1220  2510-2-13/ط  ٚؽشوبٖ اثٛاٌؼيب ؽشوٗ -  19  

   ثشلُ    25105311:  ربس٠خ ، 1025  2512-12-16/ط(   بٚؽشوب٘ اٌّغٍٛة ػبدي ا٠ّبْ)  اثٛف١ش غبص ِغزٛدع -  20

43222 

0302   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1046  2555/5/26-ط  ٚؽش٠ىٗ ٠ٛعف اٌغ١ذ فشاط -  21  

0302   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1045  2512/5/25-ط  ٚؽش٠ىٗ ٠ٛعف اٌغ١ذ فشاط -  22  

0302   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 1042  2515/5/25-ط  ٚؽش٠ىٗ ٠ٛعف اٌغ١ذ فشاط -  23  

26652   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2531  2510-3-24/ط  ٚؽشوبٖ اٌؾؾزبٚٞ اٌضغجٟ ِؾّذ ِؾّذ -  24  

   ثشلُ    25105313:  ربس٠خ ، 2553  2512-3-6/ط  ٚؽش٠ىٗ اثٛعبٌُ ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ِؾّذ اؽز٠ٗ رق١ٍؼ ِؾً -  25

3162 

3202   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2532  2553-15-35/ط  ٚؽش٠ىزٗ اٌؾٕفٝ ػٍٝ ؽٕفٝ اثشا١ُ٘ -  26  

3202   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2530  2552-15-35/ط  ٚؽش٠ىزٗ اٌؾٕفٝ ػٍٝ ؽٕفٝ اثشا١ُ٘ -  27  

3202   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2545  2513-15-35/ط  ٚؽش٠ىزٗ اٌؾٕفٝ ػٍٝ ؽٕفٝ اثشا١ُ٘ -  28  

3202   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2541  2512-15-35/ط  ٚؽش٠ىزٗ اٌؾٕفٝ ػٍٝ ؽٕفٝ اثشا١ُ٘ -  29  

16265   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2546  2554-12-12/ط  ٚؽش٠ىٙب اٌؾخ١جٝ ػٍٝ ؽٕبْ -  30  

16265   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2545  2550-12-12/ط  ٚؽش٠ىٙب اٌؾخ١جٝ ػٍٝ ؽٕبْ -  31  

16265   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2542  2514-12-12/ط  ٚؽش٠ىٙب اٌؾخ١جٝ ػٍٝ ؽٕبْ -  32  

26114   ثشلُ    25105314:  ربس٠خ ، 2536  2512-11-15/ط  ٚؽشوبٖ اٌغؼذٟٔ اعّبػ١ً ٔقش ٠بعش -  33  

15531   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2124  2554-0-5/ط  ٚؽشوب٘ب اٌخٌٟٛ اؽّذ ػجذاٌؼض٠ض فبىّٗ -  34  

15531   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2125  2550-0-5/ط  ٚؽشوب٘ب اٌخٌٟٛ اؽّذ ػجذاٌؼض٠ض فبىّٗ -  35  

15531   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2126  2514-0-5/ط  ٚؽشوب٘ب اٌخٌٟٛ اؽّذ ػجذاٌؼض٠ض فبىّٗ -  36  

15302   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2153  2550-2-21/ط  ٚؽشوبٖ اثٛس٠ٗ ؽّذا ػجذاٌؾ١ٍُ اثشا١ُ٘ -  37  

15302   ثشلُ    25105312:  ربس٠خ ، 2154  2514-2-21/ط  ٚؽشوبٖ اثٛس٠ٗ اؽّذ ػجذاٌؾ١ٍُ اثشا١ُ٘ -  38  

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2155  2515-0-0/ط  ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اعالَ -  39  

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2155  2515-0-0/ط  ٚؽش٠ىٗ إٌّقٛسٜ ِقيفٝ َاعال -  40  

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2155  2515-0-0/ط  ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اعالَ -  41  

41455   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2155  2515-0-0/ط  ٚؽش٠ىٗ إٌّقٛسٜ ِقيفٝ اعالَ -  42  

1121   ثشلُ    25105310:  ربس٠خ ، 2161  2516-2-4/ط  ٚاٚالدٖ ِؾّٛد ّذِؾ اؽّذ -  43  

36530   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2105  2510-4-14/ط  ٚؽش٠ىٙب ع١ٍّبْ اؽّذ اٌذ٠ٓ وّبي ٕ٘بء -  44  
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13542   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2245  2512-12-23/ط  اٌؼبفٝ ِؾّذ اٚالد ؽشوٗ -  45  

35205   ثشلُ    25105321:  ربس٠خ ، 2222  2510-3-5/ط(   ٚؽشوبٖ اٌذ٘بْ)  ١ِغٛأ -  46  

0053   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2333  2552-6-16/ط  ٚؽش٠ىٗ اٌضغً ثذ٠ش ٔج١ً ؽشوٗ -  47  

0053   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2333  2552-6-16/ط  ٚؽش٠ىزٗ اٌضغً ِؾّذ ثذ٠ش ٔج١ً ؽشوٗ -  48  

0053   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2334  2555-6-16/ط  ٚؽش٠ىٗ اٌضغً ثذ٠ش ٔج١ً ؽشوٗ -  49  

0053   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2334  2555-6-16/ط  ٚؽش٠ىزٗ اٌضغً ِؾّذ ثذ٠ش ٔج١ً ؽشوٗ -  50  

0053   شلُث    25105324:  ربس٠خ ، 2335  2512-6-16/ط  ٚؽش٠ىٗ اٌضغً ثذ٠ش ٔج١ً ؽشوٗ -  51  

0053   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2335  2512-6-16/ط  ٚؽش٠ىزٗ اٌضغً ِؾّذ ثذ٠ش ٔج١ً ؽشوٗ -  52  

0053   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2336  2515-6-16/ط  ٚؽش٠ىٗ اٌضغً ثذ٠ش ٔج١ً ؽشوٗ -  53  

0053   ثشلُ    25105324:  خربس٠ ، 2336  2515-6-16/ط  ٚؽش٠ىزٗ اٌضغً ِؾّذ ثذ٠ش ٔج١ً ؽشوٗ -  54  

22505   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2312  2555-2-6/ط  ٚؽشوبٖ اثٛعى١ٕٗ ؽٛلٟ اؽّذ/ ؽشوٗ -  55  

22505   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2312  2555-2-6/ط  ٚؽشوبٖ ػجذاٌؼظ١ُ سِنبْ اؽّذ -  56  

22505   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2313  2512-2-6/ط  ٚؽشوبٖ اثٛعى١ٕٗ ؽٛلٟ اؽّذ/ ؽشوٗ -  57  

22505   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2313  2512-2-6/ط  ٚؽشوبٖ ػجذاٌؼظ١ُ سِنبْ اؽّذ -  58  

22505   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2314  2515-2-6/ط  ٚؽشوبٖ اثٛعى١ٕٗ ؽٛلٟ اؽّذ/ ؽشوٗ -  59  

22505   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2314  2515-2-6/ط  ٚؽشوبٖ ػجذاٌؼظ١ُ سِنبْ اؽّذ -  60  

22505   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2312  2555-2-6/ط  ٚؽشوبٖ اثٛعى١ٕٗ ؽٛلٟ اؽّذ/ ؽشوٗ -  61  

22505   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2312  2555-2-6/ط  ٚؽشوبٖ ػجذاٌؼظ١ُ سِنبْ اؽّذ -  62  

22505   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2313  2512-2-6/ط  ٚؽشوبٖ ٕٗاثٛعى١ ؽٛلٟ اؽّذ/ ؽشوٗ -  63  

22505   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2313  2512-2-6/ط  ٚؽشوبٖ ػجذاٌؼظ١ُ سِنبْ اؽّذ -  64  

22505   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2314  2515-2-6/ط  ٚؽشوبٖ اثٛعى١ٕٗ ؽٛلٟ اؽّذ/ ؽشوٗ -  65  

22505   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2314  2515-2-6/ط  ٚؽشوبٖ ػجذاٌؼظ١ُ ْسِنب اؽّذ -  66  

20356   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2342  2515-2-20/ط  ٚؽش٠ىٗ اٌؾشٜ ِؾّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ -  67  

20356   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2342  2515-2-20/ط  ٚؽش٠ىٗ اٌؾشٜ ِؾّٛد اٌغ١ذ ِؾّذ -  68  

20356   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2342  2515-2-20/ط  ٚؽش٠ىٗ اٌؾشٜ ِؾّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ/  ؽشوخ -  69  

20356   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2342  2515-2-20/ط  ٚؽشوبٖ اٌؾشٜ ِؾّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ ؽشوٗ -  70  

31254   ثشلُ    25105324:  ربس٠خ ، 2321  2516-15-11/ط  ٚؽشوبٖ اٌزشاٜٚ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ -  71  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

72  - " 26215   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2364  2510/4/15-ط  ٚؽشوبٖ اسد٠ؼ ِؾّذ" إٌغ١ظ ٌقٕبػٗ االًِ ؽشوٗ  

   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2364  2510/4/15-ط  ٚؽش٠ىٗ اسد٠ؼ سمب ِؾّذ - إٌغ١ظ ٌقٕبػٗ االًِ ؽشوخ -  73

26215 

25244   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2355  2512/15/13-ط  ٚؽش٠ىٗ الَػ اٌغؼ١ذ ِؾّذ -  74  

25244   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2355  2512/15/13-ط  ٚؽش٠ىزٗ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد عّبي -  75  

20436   ثشلُ    25105326:  ربس٠خ ، 2431  2515-0-13/ط  ٚؽشوب٘ب ػجذٖ اثشا١ُ٘ عؼذ ٠ؾٝ اًِ -  76  

30403   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2455  2516-6-2/ط  ٚؽش٠ىزٗ اٌٛصاْ ػجذاٌفزبػ أٛس -  77  

35552   ثشلُ    25105325:  ربس٠خ ، 2514  2516-5-2/ط  ٌٍقجبغٗ ؽشوبٖ ٚ اٌجؾج١ؾٝ فزٛػ ِؾّذ -  78  

26542   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2555  2510-4-3/ط  اٌغ١بساد ٌزغبسٖ اٌقؼ١ذٞ/ ؽشوٗ -  79  

4352   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2542  2510-3-35/ط  ٚؽشوبٖ اٌغؾٍٟ ؽغ١ٓ ػجذاٌفزبػ ػبىف -  80  

4352   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2542  2510-3-35/ط  ٚؽش٠ىٗ ػجذاٌفزبػ ػبىف -  81  

4352   شلُث    25105331:  ربس٠خ ، 2542  2510-3-35/ط  ٚؽشوبٖ اٌغؾٍٝ صوٝ -  82  

25201   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2555  2556-2-5/ط  اٌغ١بساد ٌذٚوٛ ؽش٠ىٗ ٚ االػّٟ اؽّذ -  83  

25201   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2552  2511-2-5/ط  اٌغ١بساد ٌذٚوٛ ؽش٠ىٗ ٚ االػّٟ اؽّذ -  84  

25201   ثشلُ    25105331:  ربس٠خ ، 2550  2516-2-5/ط  اٌغ١بساد ٌذٚوٛ ؽش٠ىٗ ٚ االػّٟ اؽّذ -  85  

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشوبد س٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــ      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

ؽشوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


