
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِبسط ؽٙش طٙطب عش٠ذح األعّبء اٌزغبس٠خ ٌّىزت

 

 اٌفٙشط* 

 ٚؽشوبد. أفشاد ل١ٛد -1

 : داافش اٌزغبسٜ اٌغغً رؿذ٠الد -2

 . اٌّؾٛ ٚاٌؾطت 

 . ساط اٌّبي 

 . ْاٌؿٕٛا 
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أفشاد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚ رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 11416 ثشلُ 25135355 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ سضب -  1

ِؾّذ اٌؾبفع ؾجذ اؽّذ ؽغ١ٓ/  ٍِه طٙطب ِشوض ِٛعٝ وَٛ ف١ٍجٗ - اٌقٛاِؿٗ ٔغٛؼ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ث١ؽ  

 ٚ رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 11416 ثشلُ 25135355 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ سضب -  2

 طٙطب ضِشو غشة ثبٌقٛاِؿٗ ِٛعٝ ؾّش ٔغؽ ف١ٍجٗ ثٕبؽ١ٗ ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ٔؾبط ؾٓ اخش سئ١غٟ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ث١ؽ

اٌؾبفع ؾجذ اؽّذ ؽغ١ٓ ٍِه  

 ث١ؽ ؾٓ 25552 ثشلُ 25135355 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٘ش٠ذٜ سِضبْ ِقطفٝ اٌغ١ذ -  3

ضبؽٝ ؽ١ّذٖ اؽّذ سفبؾٗ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌغٙبد ثؾبسؼ عٛدٖ اٌش٠ظ ؽٛٔٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِغّذاد  

 ، ٔغبسٖ ٚسؽخ ؾٓ 25523 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، شدف ربعش ،  ؽغٓ اؽّذ اٌغًّ اؽشف -  4

اؽّذ اٌغًّ اؽّذ/ ثٍّه اٌؾشافؾٗ رشؾخ خٍف اٌضٛسٖ ِغزغذ ؽبسؼ طٙطب:  ثغٙخ  

 ث١ؽ ِؾً ؾٓ 25151 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌؿبي ؾجذ وّبي ِؾّذ -  5

اٌؿض٠ض ؾجذ ؾبطف فزؾٟ ٍِه- اٌغّٙٛس٠ٗ ِذسعٗ اِبَ ؽشة طٍؿذ ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ِغّذاد  

 ِضاداد ِىزت ؾٓ 25121 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لبعُ اثٛاٌفضً فزؾٟ اٌٙبَ -  6

ٌؿض٠ضا ؾجذ فإاد ِؾّٛد ِؾّذ ٍِه ؾٕجش اؽّذ ؽبسؼ ِٓ اٌخطبة ثٓ ؾّش ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ  

 ِىزت ؾٓ 25145 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ص٠ذ اثٛ اٌؾف١ع ؾجذ ِؾّذ ِؾّٛد -  7

ثذٜٚ ص٠ذ اثٛ اٌؾف١ع ؾجذ ِؾّذ/  ٍِه اٌجك ثٕغؽ اٌضساؾٗ ثٕه ثغٛاس اٌط١ٍؾبد:  ثغٙخ ، ِمبٚالد  

 ثٛف١ٗ ؾٓ 25112 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌشاصق اثٛطبٌت ؾٕزش اٌؿبسف -  8

اٌشاصق ؾجذ اثٛطبٌت ؾٕزش ٘بٟٔ ٍِه اٌغّٙٛس٠ٗ ثؾبسؼ اٌغ٠ٛمٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ٚثبسدٖ عبخٕٗ ِؾشٚثبد  

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25253 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لشٔٗ ؾىبٜٚ ؾجذٖ ٘بٔٝ -  9

لشٔٗ ؾىبٜٚ ؾجذٖ ِقطفٝ ٍِه ٠ٛٔظ اي دٚاس ثغٛاس ِؾطب ؽبعش:  ثغٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٚث١ؽ  

 ِىزت ؾٓ 25555 ثشلُ 25135355 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٝ إٌؿ١ُ ؾجذ اؽّذ ؽ١ّبء -  10

اؽّذ ثخ١ذ ؽغٓ ؽغبَ/  ٍِه طّب ِشوض اٌؾّب لش٠ٗ اٌٍط١ف ؾجذ اؽّذ ِغغذ اِبَ:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ رٛس٠ذاد  

 ِمبٚالد ؾٓ 15315 ثشلُ 25135351 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد ِؾّذ سؽبد ِؾّذ -  11

اٌؿبي ؾجذ ِؾّٛد ِؾّذ/  ثٍّه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌخطبة ثٓ ؾّش ِغغذ ثغٛاس اٌجؾش٠ٗ ٔضٖ ع١ٕٙٗ:  ثغٙخ ، ٚرٛس٠ذاد ؾ١ِّٛٗ  

 ِمبٚالد ؾٓ 15315 ثشلُ 25135351 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ّٛدِؾ ِؾّذ سؽبد ِؾّذ -  12

دٚاعٓ ِضسؾخ ٔؾبط ؾٓ اٌجؾش٠ٗ ٔضٖ ع١ٕٙٗ ثٕبؽ١خ سئ١غٝ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ٚرٛس٠ذاد ؾ١ِّٛٗ  

 ، ؾبِٗ ف١ذ١ٌٗ ٓؾ 25526 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٔق١ش ف١ُٙ ثخ١ذ ٔبعٝ -  13

رِٛبط ٘بث١ً ٌّؿٝ ٔبعٝ/ٍِه طٙطب عبؽً اٌىبص١ٌٛه االلجبط ِذسعخ اِبَ اٌزؾش٠ش ؽبسؼ:  ثغٙخ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25535 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  إٌؿ١ُ ؾجذ ِؾّذ اؽّذ اٌؿبي ؾجذ -  14

إٌؿ١ُ ؾجذ ِؾّذ اؽّذ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌغٛاٌُ - ساؽذ اٌؾ١خ ثؾبسؼ ساؽذ اٌؾ١خ ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ث١ؽ ٚ رشث١ٗ  

 ِالثظ ث١ؽ ؾٓ 25153 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خالف ؾٍٝ سعت ا٠ّٓ -  15

ِؾّٛد ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ٍِه اٌز١غٟ فزؾٟ ؽبسؼ3:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ  
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 25155 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌؿض٠ض ٌؾ١ّذؾجذا ؾجذاٌؿض٠ض اٌخط١ت -  16

اٌشؽ١ُ ؾجذ اؽّذ أزقبس/ثٍّه اٌىج١ش ِغغذ ثغٛاس اٌط١ٍؾبد:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١خ ؽػ١شح ؾٓ  

 ؾالفٗ ث١ؽ ؾٓ 25115 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 35555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٛك ِؾّذ ع١ذ فٛص٠ٗ -  17

اٌذ٠ٓ عؿذ ؽفػٟ ِؾفٛظ ٍِه ؽّذ اي ِٕذسٖ ثغٛاس اٌّغزغذٖ اٌؿضثٗ:  ثغٙخ ، ٚسدٖ  

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25123 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ ف١ُٙ ؽىشٜ ؽغبَ -  18

ؽٕب اثشا١ُ٘ ف١ُٙ ؽىشٜ/  ٍِه اٌضساؾ١ٗ اٌغّؿ١ٗ ثغٛاس ؾٍٝ ؽغ١ٓ ٔغؽ ثذس وَٛ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ  

 ؾٓ 25141 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌخبٌك ؾجذإٌؿ١ُ ؾجذاٌؾٟ ِؾّذ -  19

ِؾّذ٠ٓ اٌغ١ذ ٔبد٠ٗ ٍِه االؾذاد٠ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌؿشة وَٛ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ  

 دػ ادٚاد ؾٓ 25165 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌشاضٝ ؾجذ ثالي فبثش٠ٓ -  20

ؾٍٝ ِؾّذ اعبِٗ/ ثٍّه طٙطب ِشوض اٌٛسؽٗ ػ اِبَ اٌغٙبد ػ طٙطب:  ثغٙخ ،  

:  ثغٙخ ، ِطؿُ ؾٓ 25111 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّٛد ؾٕزش ِؾّذ -  21

إٌّطٍت ؾجذ ِؾّٛد فزؾٟ ٍِه اٌغش٠ذاد ؽشة ثٕٟ طش٠ك االعفٍذ عغش ؾٍٟ اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس شةؽ ثٕٟ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 13222 ثشلُ 25135322 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌجذسٜ ِؾّذ٠ٓ ِؾّٛد -  22

ؾجذاهلل ِؾّذ ِؾّذ ّذاؽ ِؾّذ ٍِه االٚلبف اداسٖ ثغٛاس ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 13222 ثشلُ 25135322 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌجذسٜ ِؾّذ٠ٓ ِؾّٛد -  23

ع١بساد ؾفؾٗ ٚسؽٗ ٚٔؾبطٗ ؾجذاهلل ا١ِٓ ِؾّذ ِقطفٝ ٍِه رٛؽىٝ وبفز١ش٠ب ثغٛاس االرؾبد ؽبسؼ:  ثغٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25135 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌشاضٝ وجبسٜ ِؾّذ اؽّذ -  24

ؾ١غٝ ؾ١غٝ ِؾّذ ِؾّٛد ٍِه ثؾطٛسٖ اٌغ١ٕٕٗ ٔغؽ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 رشث١ٗ ١شٖؽػ ؾٓ 25251 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فشط اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد -  25

اٌؾبفع ؾجذ ؾشثٝ فبطّٗ/  ٍِه ؾٍٝ اٌؾ١خ ِغغذ ثغٛاس ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ  

 ِطؾٓ ؾٓ 25252 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌشؽ١ُ ؾجذ ؽؾبرٗ اٌغ١ذ فزؾ١ٗ -  26

ؽغشٖ اثٛ اٌؿبي ؾجذ تسع/  ٍِه ؽغشٖ اثٛ ٔغؽ عبِؽ ثغٛاس اٌخضٔذاس٠ٗ عض٠شٖ:  ثغٙخ ، غالي  

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25551 ثشلُ 25135355 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خالف ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  27

خالف ِؾّذ اؽّذ ٠ٛعف/  ٍِه طٙطب ِشوض ثبٌغٛاٌُ اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ث١ؽ ٚ  

 ِىزت ؾٓ 16524 ثشلُ 25135355 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، بٌِٗ سأط ، فشد ربعش ،  ع١ذ لج١قٟ عّبي عّبػ -  28

ع١ذ لج١قٟ ع١ذ ِؾّذ ٍِه اٌغذ٠ذٖ اٌغج١شاد ِذسعٗ ثغٛاس اٌغج١شاد:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِىزت ؾٓ 16524 ثشلُ 25135355 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ع١ذ لج١قٟ عّبي عّبػ -  29

اٌشؽّٓ ؾجذ ِؾّٛد اٌشؽّٓ ؾجذ ٍِه  اثٛؾٍٟ ؾضّبْ ِغغذ ثغٛاس اٌمبضٟ ٔضٌٗ:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِىزت ؾٓ 25564 ثشلُ 25135356 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خ١ًٍ ثغبٌٝ فّٛئ١ً ١ِالد -  30

خ١ًٍ ًِوب ٔؿّبد ٍِه ؽّبدٞ ٔغؽ رشؾٗ اثشا١ُ٘ ؽبفع ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ثبٌغ١بساد ٔمً ِمبٚالد  

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25122 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٝ ِؾّذ ِؾّذ ؾّشٚ -  31

ؾجذاٌشؽّٓ ؾجذاهلل ٠بعش ٍِه اٌؿبؿ اثٛ وٛثشٞ ثغٛاس ؾ١ٕجظ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25125 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌؿبي ؾجذ ِؾّذ ؾٍٝ -  32

ؾط١فٟ ؽٍجٟ ؾّش ؾٍٟ ٍِه اٌؾبدس ثغٛاس اٌجؾشٞ اٌغبؽً ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ  
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 ؽػ١شٖ ؾٓ 25135 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ ِؾّٛد اؽّذ ِؾّذ -  33

اهلل ؾجذ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد وبًِ ٍِه اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس لجٍٟ ّٙٛس٠ٗاٌغ ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ث١ؽ ؾٓ 25143 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؾض خبٌذ -  34

اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؾض ِؾّذ/  ٍِه ا١ٌغش اثٛ ؾقبَ ِؾً ثغٛاس ثذس وَٛ:  ثغٙخ ،  

 ِىزت ؾٓ 25152 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاهلل ِؾّذ ؽّذا ِؾّذ -  35

اهلل ؾجذ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه ع١ٕٙٗ ِشوض ؾٍٝ اٚالد ِغغذ ثغٛاس اٌّؾض١ِٓ ٔضٖ:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 سخبَ ث١ؽ ِؿشك ؾٓ 25131 ثشلُ 25135322 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ع١ٍُ ساؽذ ِؾّذ -  36

ِؾّذ ع١ٍُ سؽبد ؾٍٝ/ ٍِه  ؽّبدٜ ٔغؽ رشؾٗ ؽبسؼ اٌغالَ ؽبسؼ خٍف:  ثغٙخ ، ٚؽغش  

 ؽذا٠ذ ؾٓ 25255 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽؿجبْ ِؾّٛد خٍف خٕغبء -  37

ٔبفش ِؾّذ اؽّذ ٍِه ؽبدس اؽّذ ِؿشك اِبَ عٛس٠ب ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25561 ثشلُ 25135356 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ اٌؿ١ٍُ ؾجذ ِشعٝ ؾّشٚ -  38

اٌشاضٟ ؾجذ ِؾّٛد ؾبطف اٌشؽ١ُ ؾجذ ٍِه اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ خٍف ؾ١ٕجظ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 ِمبٚالد ِىزت ؾٓ 25562 ثشلُ 25135356 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فشغٍٝ ِؿجذ ع١ذ اؽّذ -  39

ِؿجذ اٌغ١ذ وّبي ِؾّذ ٍِه اثشا١ُ٘ اي ِغغذ ثغٛاس ِؿجذ ثٕغؽ ؾ١ٕجظ ِجبٟٔ  ؾ١ٕجظ:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ  

 ٔقف ثٍذٜ جضِخ ؾٓ 25525 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اثٛص٠ذ ع١ذ اؽّذ -  40

اثٛص٠ذ ع١ذ ص٠ذ اثٛ ؾضاَ/ ثٍّه طٙطب ِشوض ِؾفٛظ خٍٛح االففش ثبٌىَٛ إٌٛس ِغغذ ثغٛاس االففش اٌىَٛ:  ثغٙخ ، اٌٝ  

 ث١ؽ ؾٓ 25532 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِغؿٛد ؾجذاٌشؽّٓ ع١ذ عِٛٗ -  41

اٌشؽّٓ ؾجذ ؽغٓ ؽّذٞ ٍِه- االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس شؿخ اثٛ ٔغؽ اٌغش٠ذاد:  ثغٙخ ، الّؾٗ  

 ، ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ؾٓ 25533 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عالَ ؾٍٝ ع١ذ ؾضّبْ -  42

عالَ ؾٍٝ اٌغ١ذ ثٙبء/ ثٍّه طٙطب ِشوض اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس خشؿ اثٛ ٔغؽ اٌغش٠ذاد:  ثغٙخ  

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25116 ثشلُ 25135314 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عشعظ ؾط١ٗ فب٠ض ١ِٕب -  43

صاٟ٘ عّبي ؽٕٛدٖ ٍِه عشعظ ِبسٞ و١ٕغٗ ثغٛاس اٌى١ٕغٗ ؽبسؼ اٌغٛاٌُ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ  

 ِؾً ؾٓ 25111 ثشلُ 25135314 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ؽّبد ِؿٛك اٌغؿٛد اثٛ -  44

ؽّبد ِؿٛك صؾ١ُ/  ٍِه اٌّؾبعش وبسرٗ ثغٛاس اٌطٛاٌت اٌمبضٝ ٔضٌٗ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ  

 رغبسٖ ؾٓ 25126 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾغب٠جٝ ؽبفع فزؾٝ ِؾشٚط -  45

ؽبفع فزؾٟ عبِٟ ٘بٟٔ ٍِه اٌؾّب ٗثمش٠ اٌؾٛٔٗ ثغٛاس اٌؾّب:  ثغٙخ ، فؾ١ٗ ادٚاد  

 ِؿشك ؾٓ 11222 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٘ش٠ذٜ ِؾّذ ِؾّذ ِقطفٝ -  46

ِؾّذ ِؾّذ خض١شٜ ؾبطف/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌغشث١ٗ ثغ١ٕٙٗ ؽّضٖ ٔغؽ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد ث١ؽ  

 ِؿشك ؾٓ 11222 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٘ش٠ذٜ ِؾّذ ِؾّذ ِقطفٝ -  47

 ثؾبسؼ اٌذ١ِبطٝ ث٠ٛبد ثغٛاس ثٕبؽ١ٗ افشٔغٝ رٕغ١ذ ٚسؽٗ رؾغ١ً ٚ اداسٖ ٔؾبط ؾٓ اخش سئ١غٟ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد ث١ؽ

٘ش٠ذٜ ِؾّذ ِؾّذ ا٠ّٓ/  ٍِه طٙطب ِشوض ص١٘ش  

 

 ، دل١ك ِغزٛدؼ ؾٓ 11522 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌغ١ذ ؾٍٝ ِؾّٛد -  48

اٌشؽّٓ ؾجذ ؾّش اٌؾف١ع ؾجذ ٍِه اٌمذ٠ّٗ إٌمطٗ ثغٛاس ؽطٛسٖ:  ثغٙخ  

 ، دل١ك ِغزٛدؼ ؾٓ 11522 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌغ١ذ ؾٍٝ ِؾّٛد -  49

ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ٔؾبط ؾٓ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ٍِه اٌمذ٠ّٗ إٌمطٗ غٛاسث ؽطٛسٖ:  ثغٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚسؽٗ ؾٓ 25163 ثشلُ 25135324 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾغجبْ ِشلـ ٠ؿمٛة ١ِٕب -  50

ؾ١غٝ ةا٠ٛ ففٛد/  ٍِه اٌقؾ١ٗ ٌالدٚاد اٌؿش٠بْ اٚالد ثغٛاس اٌؿػ١ُ ؾجذ فزؾٝ ػ طٙطب عبؽً:  ثغٙخ ، خشاطٗ  

 ؾٓ 25124 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 45555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌّطٍت ؾجذاٌالٖ اٌذ٠ٓ عشاط اعالَ -  51

 ثشوبد ؾجذاٌفزبػ فشاط ٍِه اٌجش٠ٗ ٔغش ع١شا١ِه ِؿشك ثغٛاس ِؿشك ثغٛاس عٛ٘بط اع١ٛط ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ع١بساد ِؿشك

 اٌغ١ذ

 ٚسؽٗ ؾٓ 15421 ثشلُ 25135322 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؤفؾجذاٌش ؾٍٝ اعّبؾ١ً ١ٌٚذ -  52

اٌشؤٚف ؾجذ ؾٍٝ اعّبؾ١ً ٍِه ثٕٙٛ طش٠ك ِٓ ِزفشؼ اٌؾٕزٍٝ ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ا١ٌِٛزبي  

 ٗٚسؽ ؾٓ 15421 ثشلُ 25135322 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌشؤف ؾٍٝ اعّبؾ١ً ١ٌٚذ -  53

 ِٚمبٚالد ثٕبء ِٛاد رٛس٠ذاد ِىزت ٚٔؾبطٗ ؾجذاٌشؤٚف ؾٍٝ اعّبؾ١ً ٍِه ثٕٙٛ طش٠ك ؽبسؼ ِٓ اٌؾٕزٍٝ ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ا١ٌِٛزبي

الغ١ش اٌف ِبئٗ 155555 ِبي ثشاط  

 ، وٙشثبئ١ٗ ادٚاد ؾٓ 25136 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 43555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثالي ؾٍٝ اؽّذ ؾٍٝ -  54

ثالي ؾٍٝ اؽّذ/ ٍِه اٌذِٚٝ ؾجذاٌغٛاد ِغغذ ثغٛاس دِٚٗ اَ لش٠ٗ:  ثغٙخ  

 ثمبٌٗ ث١ؽ ؾٓ 25234 ثشلُ 25135353 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾغب٠جٝ ؽبفع فزؾٝ عبِٝ -  55

ؾغب٠جٝ ؽبفع فزؾٝ ِؾشٚط/ثٍّه اٌؾّب ثمش٠خ اٌّمبثش ثغٛاس اٌؾّب طّب:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 رؾغ١ً ِؾً ؾٓ 25565 ثشلُ 25135356 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبداهلل ؽؾبرٗ ؾّغ١ؼ سر١جٗ -  56

ِؾٍظ ؾج١ذ ؾب٠ذٖ ٍِه طٙطب ثغبؽً اٌّؾٍظ ؽبسؼ اٌغبؽً:  ثغٙخ ،( ؾشثٟ رشصٞ) ٔغ١غ١ٗ ِٕزغبد  

 ِىزت ؾٓ 25561 ثشلُ 25135351 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌض٘شٜ اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ -  57

اٌض٘شٜ اؽّذ اٌغ١ذ/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌؾبعش ٔضٖ اٌغشثٝ اٌؾش٠فٗ ثٕغؽ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 حؽػ١ش ؾٓ 25512 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽٛؽٗ اثٛ ِؾّذ لٍؾٗ ؽغٕٝ -  58

ِؾّذ ؾّش ِؾّذ ؾّش/ ثٍّه طٙطب ِشوض  اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١خ  

 ِىزت ؾٓ 25525 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽٍٕذٖ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  59

اٌغ١ذ ِؾّٛد اؽّذ ٍِه اٌؿبلش ِغغذ ثغٛاس ؾٍٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ثمبٌٗ ث١ؽ ؾٓ 25534 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ع١ذ ؽبسط ؾّشٚ -  60

ع١ٍّبْ اثشا١ُ٘ ِؾّذ عّبي/  ٍِه طٙطب ِشوض عبٌُ فالػ ثؾبسؼ اٌجٕب ؾالء اٌؾ١ٙذ ِذسعٗ اِبَ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ِىزت ؾٓ 25154 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌشؽّٓ ؾجذ ٠ٛعف طٗ فذ٠ك -  61

اٌشؽّٓ ؾجذ ٠ٛعف طٗ/ ٍِه اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس االففش اٌىَٛ:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ٚسؽٗ ؾٓ 25111 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ فالػ -  62

ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ٍِه رٛغبْ ِخجض ثغٛاس خ١ٍفٗ ٔغؽ ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، ع١بساد ىب١ٔى١ِٟ  

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25133 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌقذ٠ك ِؾّذ ٔغبٖ -  63

فشغٍٝ ؾٍٝ ؽبفع اهلل عؿذ/  ٍِه ١ٕٙٗع ِشوض اٌؾشل١ٗ ثغ١ٕٙٗ ٚؽؾٝ ٔغؽ وٛثشٜ ثغٛاس ٚؽؾٝ ٔغؽ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ث١ؽ ٚ  

 وٛاف١ش ؾٓ 25156 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ عبثش ؽؾبرٗ ِقطفٝ -  64

اٌٍط١ف ؾجذ اٌغ١ذ ِب٘ش/ ٍِه اٌؿبَ اٌّغزؾفٝ ثغٛاس اٌؾٙذاء ؽبسؼ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ:  ثغٙخ ، ٚاعزذ٠ٛ ٚار١ٍ١ٗ  

 ِؾً ؾٓ 25151 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ؾجذاٌشؽّٓ شؾجذإٌبف عّبي -  65

 اؽّبدٖ ٍِه اٌضب٠ٛٔٗ فمش ِؾّٛد ِذسعٗ ثغٛاس اٌغشثٟ اثٛؾم١ً ٔغؽ اٌؾشل١ٗ ع١ٕٙٗ:  ثغٙخ ، ٚطؿ١ّٗ فٛي ِبوٛالد ٚث١ؽ رغ١ٙض

اٌؿبطٟ ؾجذ ِؾّذ اؽّذ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؾٓ 25161 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل ؾجذ اٌٍط١ف ؾجذ فالػ ِؾّذ -  66

اهلل ؾجذ اٌٍط١ف ؾجذ فالػ/  ٍِه اٌؾٛارىٗ ثغٛاس ؾ١ٕجظ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ ؽػ١شٖ  

 ث١ؽ ًِؾ ؾٓ 25125 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌؾبفع اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  67

اؽّذ اٌشعٛي اٌغ١ذؾجذ ِؾّذ ٍِه عٛس٠ب اِزذاد ؽبسؼ:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ اعٙضٖ  

 ، ِالثظ ث١ؽ ؾٓ 25134 ثشلُ 25135322 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  غجش٠بي ؽٕٛدٖ ٔغ١ُ ٘بٔٝ -  68

غجش٠بي دٖؽٕٛ ٔغ١ُ ٍِه اٌذ٠ٓ ؽغبَ اٌغ٠ٛمٗ ؽشق اٌجغبر١ٓ ؽبسؼ ِٓ ٚد٠ذ ؽبسٖ:  ثغٙخ  

 ِىزت ؾٓ 25131 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛص٠ذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  69

ؾجذاهلل ِؾّذ ؾط١ٗ اٌفذ ٍِه اٌش٠بضٝ إٌبدٜ ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِىزت ؾٓ 25132 ثشلُ 25135331 فٝ ذل١ ، 555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌؿبي فبدق عّبي ِؾّذ -  70

 اٌشؽّٗ ِغغذ ثغٛاس اٌؾٛك ٔغؽ اٌذلؾ١ٗ ٔضٖ:  ثغٙخ ، ِٚمبٚالد6اٌّغّٛؾٗ ِٓ 36ٚاٌفمشٖ 13 اٌّغّٛؾٗ ِبؾذا ٚرقذ٠ش اعز١شاد

ؾجذاٌؿبي فبدق ِؾّذ ٍِه  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25253 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾفبْ اٌؿض٠ض ؾجذ اؽشف ِؾّٛد -  71

اؽّذ ؾفبْ اٌؿض٠ض ؾجذ ِؾّٛد/  ٍِه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌضٚوٝ رً:  ثغٙخ ، ٚث١ؿٙب االٌجبْ الدساس اٌّبؽ١ٗ أبس ٚرغز٠ٗ رشث١ٗ  

 ث١ؽ ؾٓ 25536 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌّالن ؾجذ ِؿٛك ؾبطف ِؿٛك -  72

ِؿٛك ؾبطف ؾذٌٝ/  ٍِه عشعظ ِبسٜ و١ٕغٗ ثغٛاس ِطش ٔغؽ  اٌقف١ؾٗ:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ ِٚالثظ ِفشٚؽبد  

 رغ١ٙض ٚسؽٗ ؾٓ 25566 ثشلُ 25135351 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فش٘ٛد لبفذ ِٕٙٝ ث١زش -  73

فش٘ٛد لبفذ ِٕٟٙ ٍِه اٌشؽّٓ عبِؽ ثغٛاس ِغؿٛد اٌؾ١خ:  ثغٙخ ، ِالثظ  

 ؾٓ 25513 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغب١ٔٓ ؽغبصٜ ؾجبط ؾجذاٌؿبي -  74

 ؾجبط ِؾّٛد/ ثٍّه ؾبثذ٠ٓ ٚسؽخ ثغٛاس ؽغب١ٔٓ لج١قٝ ٔغؽ اٌمج١قبد لج١قبد:  ثغٙخ ، ٚرٛس٠ذاد ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت

 ؽغبصٜ

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25523 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ؾجذاٌشؽّٓ ِؾّٛد سفؿذ -  75

اؽّذ اٌشؽّٓ ؾجذ ِؾّٛد ِؾّذ ٍِه ؽشق ثبٌخضٔذاس٠ٗ 3 سلُ اٌغ١ٕٕٗ ؽٛك اٌخضٔذاس٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 ثٛف١ٗ ِؾً ؾٓ 25132 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛؾّشٖ اؽّذ ؾط١ٗ فزؾ١ٗ -  76

ِؾّذ اٌٍط١ف ؾجذ ثخ١ذ اؽشف ٍِه اٌّؾض١ِٓ ٔضٖ ؽجبة ِشوض ثغٛاس اٌّؾض١ِٓ:  ثغٙخ ، ٚثبسدٖ عبخٕٗ ِؾشٚثبد  

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25113 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ فبثش ِؾّذ ١٘ضُ -  77

خ١ٍفٗ اؽّذ فبثش ساضٟ ٍِه ؾ١ٕجظ ٍِؿت ؾشٞث اٌغ١ٕٕٗ ؾ١ٕجظ:  ثغٙخ ، اٌّٛاؽٟ ٚث١ؽ  

 ، الّؾٗ ث١ؽ ِؾً ؾٓ 25122 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٝ ِؾّذ ع١ذ ِؾّذ -  78

ؾٍٝ ِؾّذ ؾٍٝ سعت ٍِه فبٌؼ اي ِغغذ لجٍٝ ثذاس وَٛ:  ثغٙخ  

 ِىزت ؾٓ 25132 ثشلُ 25135322 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذٜٚ ِغؿٛد اٌغ١ذ اٌطب٘ش -  79

ِغؿٛد اٌغ١ذ ؾّش ٍِه طٙطب ثغبؽً اٌزمٛٞ ِغغذ ثغٛاس اٌّإِٓ ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِؾغً ؾٓ 25531 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عشعظ سِضٜ اعؾك و١شٌظ -  80

عشعظ سِضٞ اعؾك ٍِه اث١ٌٍٛٗ ثٕغؽ ِبسعشعظ و١ٕغٗ ثغٛاس ؾٍٟ ٔضٌٗ:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ ِالثظ  

 ثمبٌٗ ث١ؽ ِؾً ؾٓ 25151 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٝ اؽّذ اؽّذ فجبػ -  81

ؾٍٟ اؽّذ اٌذ٠ٓ ٔٛس ٍِه اٌّال٠بد طش٠ك  ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ؾٓ 25114 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 21555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ٛدٖؽّ ِؾّذ ؾٍٝ اؽّذ ِؾّذ -  82

اٌؾٍمبِٝ ؾجذاٌؿبي ِؾّذ ِؾّذ/ ثٍّه ع١ٕٙٗ ِٛلف ثؾشٜ اٌشٜ ٕ٘ذعخ ؽبسؼ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ:  ثغٙخ ، اٌغ١بساد ص٠ٛد ٌج١ؽ ِؾً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ث١ؽ ِؾً ؾٓ 25151 ثشلُ 25135313 ٝف ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٟ اؽّذ اؽّذ فجبػ -  83

ؾٍٟ اؽّذ اٌذ٠ٓ ٔٛس ٍِه اٌّال٠بد طش٠ك  ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ،( دل١ك ِغزٛدؼ)اغز٠ٗ  

 ث١ؽ ِؾً ؾٓ 25151 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٟ اؽّذ اؽّذ فجبػ -  84

ؾٍٟ اؽّذ اٌذ٠ٓ ٔٛس ا٠ّٓ هٍِ اٌّال٠بد طش٠ك  ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ،( دل١ك ِغزٛدؼ)اغز٠ٗ  

 ف١بٔٗ ؾٓ 25136 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذسثٗ ِؾّذ ع١ٍّبْ فبثش -  85

اٌفض١ً ؾجذ عّبي اؽّذ ٍِه اٌؿبِٗ اٌضشائت خٍف اٌغ١ؼ ؽبسؼ:  ثغٙخ ، فٛر١بد ٚرغبسٖ ٚرشو١ت  

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25123 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ أطس ، فشد ربعش ،  غبُٔ ِؾّذ عّبي ؾالء -  86

ؾٍٟ غبُٔ ِؾّذ عّبي ٍِه اٌؿز١ك ِغغذ ثغٛاس االففش اٌىَٛ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ  

 ثمبٌٗ ؾٓ 11661 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  غضاٌٗ اثٛ فشغٍٝ ؽّٛدٖ عٕبء -  87

ِؾّٛد اٌذ٠ٓ ؾٍُ ِؾّذ/ ثٍّه طٙطب ِشوض اٌجش٠ذ ِغغذ خٍف اٌم١غبس٠ٗ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ثمبٌٗ ؾٓ 11661 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  غضاٌٗ اثٛ فشغٍٝ ؽّٛدٖ عٕبء -  88

ِؾّٛد ٓاٌذ٠ ؾٍُ ِؾّذ/ثٍّه اٌم١غبس٠ٗ ػ طٙطب ثٕذس ثٕبؽ١خ سئ١غٝ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ؾٓ 25165 ثشلُ 25135324 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ عّبي اٌغ١ذ -  89

ؾجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ عّبي ٍِه اٌغالَ ِغغذ اِبَ اٌغٙبد ؽبسؼ:  ثغٙخ ، عشاساد اوغغٛاساد  

 ِخجض ؾٓ 25161 ثشلُ 25135324 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌؿض٠ض ؾجذاٌشؽ١ُ ٠ٛٔظ اٌغ١ذ -  90

اٌؾٛوٟ اٌؿض٠ض ؾجذ اٌشؽ١ُ ؾجذ ٠ٛٔظ اٌغ١ذ ٍِه اٌمج١قبد:  ثغٙخ ، اٌٟ ٔقف ثٍذٞ  

 ثمبٌٗ ؾٓ 11526 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌؿبي اؽّذ ِؾّذ٠ٓ ا٠ّٓ -  91

ِؾّذ ؾجذاٌٍط١ف ؾجذٖ اٌغ١ذ ٍِه ؾجبط ٔغؽ ٌقٛاِؿٗا ثغٛؼ اٌقٛاِؿٗ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ثمبٌٗ ؾٓ 11526 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌؿبي اؽّذ ِؾّذ٠ٓ ا٠ّٓ -  92

اثشا١ُ٘ ِؾّٛد ِؾّذ ؾط١بد ٍِه طٙطب ثغبؽً اٌؾٛٔٗ ثغٛاس اٌؾذا٠ذٖ ٔغؽ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 رؾغ١ً ٚسؽٗ ؾٓ 25121 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ خٍف ؾٍٝ ا١ِشٖ -  93

اٌغ١ذ ؾٍٝ اؽّذ ٍِه اٌّشؽؼ ثؾبسؼ اٌغالَ ِذسعٗ خٍف:  ثغٙخ ، اخؾبة  

 ؾٓ 25532 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغ١ٓ اٌؿض٠ض ؾجذ ِؾّذ إٌّؿُ ؾجذ -  94

ِؾّٛد ؾجذٖ فبثش٠ٓ/  ٍِه 2 ؾمبس اٌضبٌش اٌذٚس ص١٘ش ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد ىزتِ  

 ؾٓ 25555 ثشلُ 25135355 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِغؿٛد ؾجذاٌشؽّٓ ِغؿٛد اثٛص٠ذ -  95

 ِؾّذ اؽّذ ٠ٛعف ثٍّه طٙطب ِشوض ؿخش اثٛ ٔغؽ ِذسعخ ثغٛاس خشؿ اثٛ اٌغش٠ذاد:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ ؽػ١شح

 خالف

 ، اؽز٠ٗ ِؾً ؾٓ 25551 ثشلُ 25135355 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِزٝ عّؿبْ فبدق ١ٔف١ٓ -  96

سصق ؽٛلٝ ِؾت/  ٍِه طّب ِشوض اٌغ١ؼ ؽبسؼ اٌّغ١ؼ ؾجذ ؽبسٖ:  ثغٙخ  

 ؽػ١شح ؾٓ 12254 ثشلُ 25135351 فٝ ل١ذ ، 61555.555  ، ٌِٗب سأط ، فشد ربعش ،  ؽٕٛدٖ اهلل ؾطب ساؽذ ٔٛاي -  97

ا٠ٛة ٌج١ت ١ِٕش ٘بٔٝ ثٍّه طٙطب ِشوض اٌقف١ؾٗ ١ِٕش ٘بٔٝ ِذؽخ ثغٛاس ِغ١ضي ٔغؽ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١خ  

 شحؽػ١ ؾٓ 12254 ثشلُ 25135351 فٝ ل١ذ ، 61555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽٕٛدٖ اهلل ؾطب ساؽذ ٔٛاي -  98

ؽٕٛدٖ ا٠ٛة ٌج١ت/ ثٍّه ِغ١ضي ٔغؽ اٌقف١ؾٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١خ  

 ِؾشٚثبد ث١ؽ ؾٓ 25522 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عّؿبْ ؽٕب خ١شٜ ِب٠ىً -  99

فبدق شٞفى ٔغٛٞ ٍِه عٍغج١ً ِمٟٙ اِزذاد اٌجؾشٞ إٌقش ؽبسؼ طٙطب عبؽً:  ثغٙخ ، ٚعبخٕٗ ثبسدٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25533 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ اؽّذ اٌغ١ذ ؾالء -  100

اؽّذ اٌغ١ذ ٠بعش/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ طٙطب غشة ِؾشٚؼ إٌبفش ؾجذ عّبي لش٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ث١ؽ ٚ  

 ِىزت ؾٓ 16213 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد شربع ،  ؽغٛٔٗ ؽغٕٝ ِقطفٝ ِؾّذ -  101

/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌؾ١ّبد ؽبسؼ ِٓ ا١ٌٛعفٝ ؽبسؼ:  ثغٙخ ، اٌؾى١ِٛٗ ثبالؽ١بء االٔزػبس عبؽٗ ٚ ٌٍغشاعبد ِضاداد ٚ ِٕبلقبد

ؽغٛٔٗ ؽغٕٝ ِقطفٝ  

 ِىزت ؾٓ 16213 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٛٔٗ ؽغٕٝ ِقطفٝ ِؾّذ -  102

 ٚ ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد ٔؾبط ؾٓ اخش رغبسٞ عغً ٌٗ:  ثغٙخ ، اٌؾى١ِٛٗ ثبالؽ١بء االٔزػبس عبؽٗ ٚ ٌٍغشاعبد ِضاداد ٚ ِٕبلقبد

ؽغٛٔٗ ؽغٕٝ ِقطفٝ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌٛطٕٝ اٌجٕه خٍف اٌؾ١ّبد ؽبسؼ ِٓ ا١ٌٛعفٝ ؽبسؼ ثٕبؽ١ٗ اصاٌٗ ٚ ٘ذَ  

 ؾٓ 25124 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌىش٠ُ عبد ؽغ١ٓ اؽّذ ِؾّٛد -  103

ؽغ١ٓ اؽّذ اٌؿ١ٍُ ؾجذ ٍِه اٌش٠بْ ِغغذ ثغٛاس اٌجزج١ذ ثٕغؽ ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ ؽػ١شٖ  

 ث١ؽ ؾٓ 25142 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ اثٛاٌفضً اؽّذ ٔٛس٘بْ -  104

ِؾّذ ؽغٓ اٌغ١ذ اؽّذ/ثٍّه طٙطب ر٠ّٛٓ ِىزت ثغٛاس عبٌُ فالػ ؽبسؼ طٙطب:  ثغٙخ ، اطفبي ٌٚؿت دسعبد  

 ث١ؽ ِؾً ؾٓ 25153 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾطب ِؾّذ ؾجذاٌغ١ًٍ سضب -  105

ِؾّذ رٛف١ك ِؾّذ/ ثٍّه اٌذ٠ٕٝ اٌّؿٙذ اِبَ اٌغ١بس٠ٓ ؽبسؼ عبؽً:  ثغٙخ ، برٛسٖف ِٕٚٝ خشدٚاد  

 ثمبٌٗ ِؾً ؾٓ 25153 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ؾٍٝ اؽّذ اعشاء -  106

ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ؾالء/ ثٍّه ؾ١غٝ اٌؾ١خ ِٕضي ثغٛاس اٌجؾشٜ اٌغبؽً ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25123 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ؾجذاٌىش٠ُ ؾجذٖ اِبٔٝ -  107

ؾجذاٌشؽّٓ ؾّش ؾٍٝ ِؾّذ ٍِه ثؾطٛسٖ اٌمبضٝ ِغغذ ثغٛاس ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 ؽػ١شح ؾٓ 25522 ثشلُ 25135353 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِٗبٌ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٝ اؽّذ اٌٍط١ف ؾجذ اؽّذ -  108

ؾٍٝ اؽّذ ؾجذاٌٍط١ف/ ٍِه ثؾطٛسٖ اٌش٠بْ ِغغذ ثغٛاس ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١خ  

 رشث١خ ؽػ١شح ؾٓ 25535 ثشلُ 25135353 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ؾٍٝ ثخ١ذ ؽٕبْ -  109

ِؾّذ ؾٍٝ ثخ١ذ اؽّذ/ ثٍّه طٙطب ِشوض ثؾطٛسٖ ّ٘بَ ِغغذ ثغٛاس ؽغبصٜ ِذخً ؽطٛسٖ:  خثغٙ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ  

 ث١ؽ ؾٓ 25554 ثشلُ 25135355 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ عٍّبْ اٌغ١ذ ِقطفٝ -  110

عبٌُ اٌغ١ذ خٍف اؽّذ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌخضٔذاس٠ٗ ثغض٠شٖ إٌبؽ١ٗ دا٠ش ؽٛك اٌؿجبسٖ ثغٛاس:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ ِالثظ  

 ٚ رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25563 ثشلُ 25135351 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٝ اؽّذ ِؾّذ ؾٍٝ -  111

ؾٍٝ اؽّذ ِؾّذ/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض ؾ١ٕجظ - ؾ١ٕجظ ثّجبٔٝ اٌضساؾ١ٗ اٌغّؿ١ٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ث١ؽ  

 ؾٓ 25535 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ اٌؿبيؾجذ ؾجذاٌشؤف اؽّذ -  112

اٌغ١ذ اؽّذ ثخ١زٗ/ثٍّه اٌضلبص٠ك ِغغذ ثغٛاس اٌجؾش٠ٗ اٌؿجبسٖ ثغٛاس ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ ؽػ١شح  

 ثمبٌٗ ؾٓ 25532 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِٕٙشٜ ع١ذُ٘ صشٚد اسٔغذ -  113

ِٕٙشٜ ع١ذُ٘ صشٚد/ٍِه طّب ِشوض اٌؾذ٠مٗ ؽشطٗ ٔمطٗ ثغٛاس اٌؾذ٠مٗ طّب:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 خذِبد ؾٓ 25121 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٝ اؽّذ ؾٍُ اثٛ اؽّذ -  114

 طٙطب غشة ِؾشٚؼ طبٌت اثٟ ثٓ ؾٍٟ لش٠ٗ إٌبفش ؾجذ عّبي ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ِغٍمٗ ؾجٛاد فٟ صساؾ١ٗ ِج١ذاد ٚث١ؽ صساؾ١ٗ

عؿ١ذ اؽّذ ٔقش ؽّبد ٍِه  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25133 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبداٌىش٠ُ ؾٍٝ ثخ١ذ ِؾّذ -  115

عبداٌىش٠ُ ؾٍٟ ذثخ١ ٍِه اٌؾشلٟ ؾّش اٌؾ١خ ٔغؽ ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، اٌّٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ  
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 ؽػ١شٖ ؾٓ 25143 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ ؾغشاْ ؽؾبرٗ اؽّذ -  116

اثشا١ُ٘ ؾغشاْ ؽؾبرٗ/  ٍِه إٌمطٗ ثغٛاس اٌقف١ؾٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 ِىزت ؾٓ 25116 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٝ ؾجذاٌؿبي ؾٍٝ ؾجذاٌؿبي -  117

اٌؿبي ؾجذ ؾٍٟ وّبي ٍِه اٌخزبَ ِغه ِغغذ خٍف عبٌُ فالػ ؽبسؼ ِٓ اٌخٍفبء ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ؾمبسٞ ٚرغ٠ٛك ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ؽػ١شٖ ٓؾ 25255 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾضّبْ ِؾّذ ِؾّذ ؾجذاٌؿض٠ض -  118

ؾضّبْ ِؾّذ ِؾّذ فٛاص ٍِه اٌؾذ٠مٗ ِغغذ ثغٛاس اٌخ١شاد ٔغؽ اٌؾذ٠مٗ:  ثغٙخ ، ٚث١ؿٙب االٌجبْ الدساس ِٛاؽٝ  

 ِؾً ؾٓ 25523 ثشلُ 25135353 فٝ ل١ذ ، 35555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ِؾّذ ؾّشٚ -  119

ؽبِذ ِؾّذ أٛس اؽّذ ٍِه اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس ؾ١ٕجظ ِجبٟٔ ؾ١ٕجظ:  ثغٙخ ، رغ١ًّ اوغغٛاساد  

 رشث١خ ؽػ١شح ؾٓ 25532 ثشلُ 25135353 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ؾٍٝ ؽغٓ ا٠ّٓ -  120

ؽغب١ٔٓ ؾٍٝ ؽغٓ/ٍِه طٙطب ِشوض االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ِغؿٛد اٌؾ١خ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ  

 ؾٓ 25541 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  داٚد فشغٍٝ ٍط١فؾجذاٌ ؾجذاٌشؽ١ُ -  121

فشغٍٟ اٌٍط١ف ؾجذ ِؾّذ ٍِه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ؾ١ٕجظ ِجبٟٔ ؾ١ٕجظ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ ؽػ١شٖ  

 ثمبٌٗ ؾٓ 25556 ثشلُ 25135355 فٝ ل١ذ ، 21555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ ؾٍٝ اعبِٗ اؽّذ -  122

ِشٚاْ ِؾّٛد ع١ذ/  ٍِه طٙطب ِشوض طٙطب عبؽً االرؾبد ثؾبسؼ االعالَ فغش عّؿ١ٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 عب٘ضٖ ِالثظ ؾٓ 25512 ثشلُ 25135351 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٘الي اثٛص٠ذ ؾالَ د٠بة -  123

ص٠بد اؽّذ ؾٍٟ ٍِه اثٛفبَ و١ٕغٗ ثغٛاس ١ؼاٌغ ؽبسؼ:  ثغٙخ ،  

 ٚ االطبساد ث١ؽ ؾٓ 25562 ثشلُ 25135351 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٝ ؾّش ِؾّذ ١ٌٍٝ -  124

ؽغ١ٓ ِؾّذ عالي ؾٍٝ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌغ١ؼ ثؾبسؼ اٌؾ١ّبد ِغزؾفٝ ثغٛاس:  ثغٙخ ، اٌجطبس٠بد  

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25531 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فشغٍٝ ثبلش ِؾّذ ؾضد -  125

ؾّش اٌؿٍٝ ؾجذ ؾٍٝ/  ٍِه طٙطب ِشوض ؽطٛسٖ ثمش٠ٗ ؽطٛسٖ ؽشطٗ ٔمطٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ث١ؽ ٚ  

 ثٍذٞ ِخجض ؾٓ 25145 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاهلل ٠ٛعف وشَ اؽشف -  126

ؾٍٟ ؽغٓ وّبي ٍِه اٌّؾطٗ عغش ؽبسؼ ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، اٌٟ ٔقف  

 ث١ؽ ؾٓ 25144 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٚافف اعشاف١ً عشعظ ففٛد -  127

ٚافف اعشاف١ً عشعظ ١ِٕب/  ٍِه اٌّغزؾبس ثشط ثغٛاس االخش ؾجذ ؽٍّٝ اٌّغزؾبس طش٠ك:  ثغٙخ ، ع١بساد ص٠ٛد  

 ؾطبسٖ ؾٓ 25155 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ سضٛاْ ِؾّٛد ِؾّذ -  128

اهلل ؾجذ خ١ّظ اثشا١ُ٘/ ثٍّه ٠ؿمٛة ؽبسح اٌّقشٜ ػ طٙطب:  ثغٙخ ، ٚثم١ٌٛبد  

 ثالٞ ؾٓ 25115 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٝ ٔٛساٌذ٠ٓ سِضبْ ِشٖٚ -  129

ِؾّٛد ِؾّٛد ؽّذٞ ٍِه االؾذاد٠ٗ اٌّذسعٗ ؽبسؼ ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، عز١ؾٓ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25254 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ اٌغ١ذ ؾجذاٌشؽّٓ ِؾّذ -  130

اٌغ١ذ ؾجذاٌشؽّٓ اثشا١ُ٘/  ٍِه طبٌت اثٝ اثٓ ؾٍٝ لش٠ٗ طٙطب غشة ِؾشٚؼ:  ثغٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 ؾٓ 25546 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ ِؾّذ اٌؾ١ٍُ ؾجذ ِقطفٝ -  131

اٌؿبي ؾجذ ِؾّذ ؽغٓ/  ٍِه طٙطب ِشوض عبٌُ فالػ ؽبسؼ ِٓ 23 ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ِقبؾذ ف١بٔٗ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25543 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ؽغٓ ثخ١ذ ِّذٚػ -  132

إٌجٟ ؽغت ؾٍٟ ٔغالء ٍِه اٌؾطٛسٞ ؾٍٟ اٌؾ١خ ِمبَ ثغٛاس ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ  
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 ثمبٌٗ ؾٓ 25536 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌقغ١ش اٌغ١ذ ِؾّٛد -  133

ص٠ذ اثٛ ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّذ/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌغشث١ٗ ثغ١ٕٙٗ إٌضٌٗ ثؾك اٌغّٙٛس٠ٗ ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ؽجٛة ِذؽٗ ؾٓ 25115 ثشلُ 25135314 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عالِٗ اعؿذ ٔغ١ُ ِب٘ش -  134

طٛث١ب وّبي ٔؿٕبؾٗ/  ٍِه ؽٍمٗ اثٛ و١ٕغٗ ثؾشٜ ٠ٛضٗؾ ؽبسٖ والَ اثٛ ؽبسؼ:  ثغٙخ ،  

 ؾٓ 25151 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 255555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغبصٜ ِؾّذ ؾٍٝ اٌغؿٛد اثٛ -  135

سفبؾٝ ؽغبصٜ ِؾّذ ؾٍٝ/  ٍِه اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس اٌقف١ؾٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ ؽػ١شٖ  

 ِىزت ؾٓ 25162 ثشلُ 25135324 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذٚط ذسطث عبد فبدٜ -  136

صوٟ ١ِالد ٔٙب ٍِه طٙطب عبؽً اٌغ١بس٠ٓ ثؾبسؼ ث١ٕٓ االص٘شٞ اٌّؿٙذ اِبَ:  ثغٙخ ، ٚرٛس٠ذاد ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ، ِٕػفبد ث١ؽ ؾٓ 25115 ثشلُ 25135324 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثذسٚط ف١ُٙ ٚد٠ؽ ٌط١ف -  137

ثذسٚط ف١ُٙ ٚد٠ؽ ٌطفٟ ٍِه ؾّبسٖ ثٕضٌٗ إٌمطٗ ثؾبسؼ إٌمطٗ ثغٛاس:  ثغٙخ  

 غالي ِذؽٗ ؾٓ 25123 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ؾشفبد ؾجذاهلل ؽغٓ -  138

ؾشفبد ِؾّذ ؾشفبد ؾجذاهلل ٍِه ثؾطٛسٖ اٌؾطٛسٜ ؾٍٝ اٌؾ١خ ثغٛاس:  ثغٙخ ،  

 ؽػ١ش ؾٓ 25125 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فشغٍٝ ِقطفٝ ؾٍٝ عؿذ٠ٗ -  139

 ؾجذاٌغٛاد ؾجذاٌشؽّٓ ٍِه اٌخضٔذاس٠ٗ ثٕبؽ١ٗ اٌغ١ٕٕٗ ؽٛك ؾجذاٌغٛاد اٌؾبط ِغغذ ثغٛاس اٌخضٔذاس٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ

 ؾجذاٌشؽّٓ

 ؽػ١ش ؾٓ 25125 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فشغٍٝ ِقطفٝ ؾٍٝ عؿذ٠ٗ -  140

 ؾجذاٌغٛاد ؾجذاٌشؽّٓ ٍِه اٌخضٔذاس٠ٗ ثٕبؽ١ٗ اٌغ١ٕٕٗ ؽٛك ؾجذاٌغٛاد اٌؾبط ِغغذ ثغٛاس اٌخضٔذاس٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ

 ؾجذاٌشؽّٓ

 خشدٚاد ث١ؽ ؾٓ 25256 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لبعُ ِؾّذ سؽبد ِؾّذ -  141

ؽغٓ ؾٍٝ اثشا١ُ٘ ِقطفٝ ٍِه ثٕبد االلجبط ِذسعٗ ثغٛاس ثٛسعؿ١ذ ؽبسؼ:  ثغٙخ ،  

 ٞثال ؾٓ 25543 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خ١ًٍ س٠بك ثخ١ذ ٔج١ً و١شٌظ -  142

اٌشة عبد اهلل ٔقش ِش٠ُ/  ٍِه اٌغالَ ثؾبسؼ اٌّشاغٗ ؽشطٗ ِشوض ثغٛاس:  ثغٙخ ، ر١ٍفض٠ْٛ ؽبؽبد ؾٍٟ اعز١ؾٓ  

 ِالثظ ؾٓ 25515 ثشلُ 25135351 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عؿذ عٕبدٖ اٌشة عبد فجؾٝ -  143

ِؾّذ اؽّذ اٌذ٠ٓ ٔٛس/ ثٍّه ع١ٕٙٗ ٛلفثغٛاسِ اٌشٜ ٕ٘ذعخ ػ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ  

 ث١ؽ ؾٓ 25514 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌٍط١ف ؾجذ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ -  144

ؽغ١ٓ ِؾّذ فالػ ِؾّذ/ ثٍّه طٙطب ِشوض ؾٕجش اؽّذ ثؾبسؼ وبًِ اٚالد ِطؿُ ثغٛاس طٙطب:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ ِالثظ  

 ث١ؽ ؾٓ 25514 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌٍط١ف ؾجذ ِؾّذ غ١ذاٌ ِؾّذ -  145

ؽغ١ٓ ِؾّذ فالػ ِؾّذ/ ثٍّه طٙطب ِشوض ؾٕجش اؽّذ ثؾبسؼ وبًِ اٚالد ِطؿُ ثغٛاس طٙطب:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ ِالثظ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ؾٓ 25156 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عؿ١ذ عشعظ فإاد و١ٍّٗ -  146

ؾض٠ض ربدسط اٌمظ/  ٍِه االلجبط ؽبسؼ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ  

 ث١ؽ ؾٓ 25152 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ع١ٍّبْ خض١شٜ ع١ٍّبْ عٙبد -  147

لج١قٝ ؽبفع ؾٍٝ/ ثٍّه  اٌّشاغٗ ِشوض اٌغّبسٔٗ اٌغال٠ٍٗ ٔغؽ اٌغّبسٔٗ:  ثغٙخ ، ِٕض١ٌٗ ادٚاد  

 رشث١خ ؽػ١شح ؾٓ 25113 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛص٠ذ ع١ذ ؽبوش ؾّش -  148

ِىٝ اؽّذ ِىٝ ؾجذإٌبفش/ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس االففش اٌىَٛ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ  

 ، ؾطبسٖ ِؾً ؾٓ 25131 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد بعشر ،  ِغٍٝ ؾٍٛاْ ِغٍٝ ع١ذ -  149

اهلل ؾجذ اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ ٍِه طّب عبؽً دِٚٗ اَ ف١ٍجٗ ثغغش اٌغبؽً ف١ذ١ٌٗ اِبَ اٌغبؽً:  ثغٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رشث١خ ؽػ١شح ؾٓ 25155 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عالِٗ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  150

عالِٗ ِؾّذ اؽّذ/ثٍّه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس ؾ١ٕجظ ع١ٕٙٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ  

 ؾٓ 25166 ثشلُ 25135324 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد ؾجذاٌؿض٠ض ؾجذاٌّٛعٛد ١٘بَ -  151

ِؾّذ ثخ١ذ وّبي ثخ١ذ ٍِه ؽ١ّذ اي ِغغذ ثغٛاس بدؽّ اٌؾ١خ اٌقف١ؾٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ ؽػ١شٖ  

 ِىزت ؾٓ 25112 ثشلُ 25135324 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ٠ٓ ؽبِذ ثشؾٝ فٛصٜ -  152

ِؾّذ٠ٓ ؽبِذ ثشؾٟ ٍِه إٌؿ١ُ ؾجذ اي ِغغذ ثغٛاس االففش اٌىَٛ:  ثغٙخ ، ٚرٛس٠ذاد ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 اوغغٛاساد ؾٓ 25541 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ عالي ٝفزؾ خبٌذ -  153

اٌغ١ذ ؾ١غٜٛ سعت ؾٍٝ/  طٙطبٍِه ِشوضن ؾٛاعٗ اٌؾ١خ -ثبؽب ٌط١ف ثؾبسؼ اٌقؾٝ اٌزب١ِٓ ثغٛاس:  ثغٙخ ، رٛن رٛن  

 ث١ؽ ؾٓ 25544 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؾؾبد ِؾّذ طٗ ِؾّذ ا٠ّبْ -  154

اٌؾ١ّذ ؾجذ اؽّذ ؾجبدٖ ٍِه عؿ١ذ ثٛس ؽبسؼ ِٓ اٌؿؾشٞ ؽبسٖ:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ ِالثظ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25511 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾ١غٝ ؽغ١ٓ فزؾٝ ؽّبدٖ -  155

ؾ١غٟ ؽغ١ٓ اؽّذ ٍِه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس عٕجً ؽبسؼ ل١ٗاٌؾش ع١ٕٙٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 ِىزت ؾٓ 25513 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فشاط ِؾّذ ؽغٓ ِؾّذ -  156

اٌغ١ذ فشاط ِؾّذ ؽغ١ٓ ٍِه ؾٍٟ ثٕضٌٗ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ؾٍٟ ٔضٌٗ:  ثغٙخ ، ِمبٚالد  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 13213 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لٍذط ِىغ١ّٛط ٠ٛٔبْ ِبس٠ٗ -  157

لٍذط ِىغ١ّٛط ثغطب ؾبطف ٍِه اث١ٌٍٛٗ ثٕغؽ ؾٍٟ ٔضٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 13213 شلُث 25135315 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لٍذط ِىغ١ّٛط ٠ٛٔبْ ِبس٠ٗ -  158

لٍذط ِىغ١ّٛط ثغطب ؾبطف ٍِه اث١ٌٍٛٗ ٔغؽ عبِؽ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 رغبسٖ ؾٓ 25152 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 43555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ ِقطفٟ -  159

ثالي ؾٍٟ اؽّذ ؾٍٟ ٍِه اٌذِٟٚ ذاٌغ١ ِغغذ ثغٛاس دِٚٗ اَ وٛثشٞ ؾٕذ دِٚٗ اَ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد  

 ِىزت ؾٓ 25112 ثشلُ 25135314 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  غبُٔ اؽّذ اٌغ١ذ ؾجذاٌشؽّٓ -  160

اٌشؽ١ُ ِؾّذؾجذ اٌشؽّٓ ؾجذ سا٠ٚٗ ٍِه اٌغّٙٛس٠ٗ ثؾبسؼ اٌّؾبوُ ِغّؽ اِبَ:  ثغٙخ ، ؾبِٗ رٛس٠ذاد  

 ثمبٌٗ ؾٓ 25122 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فذ٠ك ِؾّذ فذ٠ك عٍٜٛ -  161

اثٛسثٟ ؾٍٟ اٌفزٛػ اثٛ ٍِه ؽؾبرٗ اي ِغغذ ثغٛاس االففش اٌىَٛ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ؾطبسٖ ث١ؽ ؾٓ 25113 ثشلُ 25135324 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ اٌغ١ذ فالػ اعالَ -  162

اٌغ١ذ اٌذ٠ٓ عؿذ اهلل ِٕٗ ٍِه االثزذائ١ٗ اٌٛفبء ِذسعٗ خٍف اٌضٛسٖ ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ٚاؾؾبة  

 ث١ؽ ؾٓ 25122 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾّشاْ ِؾّذ ؽغٕٝ ا٠ّبْ -  163

اهلل خٍف ثخ١ذ ٍِه ٔبفش ِمٙٝ ثغٛاس اٌمج١قبد لج١قبد:  ثغٙخ ، ِؾّٛي غ١بس ٚلطؽ اوغغٛاس  

 ؾٓ 25133 ثشلُ 25135322 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خ١ّظ  ؾجذاٌٌّٛٝ ؾجذاهلل ِؾّذ -  164

اٌغ١ذ ِؾّذ ِؾّذ فجشٜ ِؾّذ ٍِه اٌغذ٠ذ اٌىٛثشٜ غشة ؾ١ٕجظ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ ؽػ١شٖ  

 رؿجئٗ ؾٓ 25533 ثشلُ 25135353 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾضّبْ ِؾّٛد اٌشؽ١ُ ؾجذ ؾٍٟ -  165

فشاط ؾبطف ِؾّذ ٍِه طٗ اٌؾ١خ ثؾبسؼ ؾبف١ٗ اٌغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، غزائ١ٗ ِٛاد  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25542 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد ِٕقٛس ِؾّذ ِٕقٛس -  166

٘بؽُ اٌّغذ اثٛ اؽّذ/  ٍِه ؾجبط فإاد ِذسعٗ ثغٛاس ؽّبد ثخ١ذ ٔغؽ غشة اٌقٛاِؿٗ ٔغٛؼ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ث١ؽ ٚ رشث١ٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رؾى١ً ٚسؽٗ ؾٓ 25553 ثشلُ 25135355 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد ِؾّذ خٍف رؾ١ٗ -  167

اٌطبٌجٗ/  ٍِه طٙطب ِشوض جؾشٜاٌ عبٌُ الفالػ ؽبسؼ ِٓ ِزفشؼ 21 ؽبسؼ:  ثغٙخ ،(  خشاطٗ)  ثبٌمطؽ ِؿبدْ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25565 ثشلُ 25135356 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغ١ٓ ؾجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ٔبفش -  168

اٌشؽ١ُ ؾجذ ِؾّذ ٔبفش ٍِه اثٛثىش ِغغذ ثغٛاس ؽّٛدٖ ٔغؽ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 ِىزت ؾٓ 25515 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، دفش ربعش ،  ؾٍٝ ؾجذإٌّؿُ ِؾّٛد اؽّذ -  169

ؾٍٝ إٌّؿُ ؾجذ ِؾّٛد/ثٍّه طٙطب ِشوض اٌمبضٝ عبِؽ ثغٛاس اٌمج١ٍٗ اٌؾش٠ذ٠ٗ:  ثغٙخ ، ِمبٚالد  

 ِالثظ ث١ؽ ؾٓ 25521 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثىشٜ ؾٍٝ عالي ع١ٙش -  170

سعت ؽؿجبْ اٌشؽ١ُ ؾجذ ٍِه اٌجٍخٟ ِؾّذ ِمٟٙ ثغٛاس اٌؾشافؾٗ:  ثغٙخ ، ب٘ضٖع  

 ؽػ١شح ؾٓ 25524 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؿبسف ؾ١غٝ ؾٍٝ ٚفبء -  171

اٌؿبسف إٌؿّبْ اثٛ اؽّذ/ثٍّه طٙطب ِشوض اٌىٙشثبء ِؾٛي ثغٛاس ؽطٛسٖ خ١ٍفٗ ٔغؽ ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١خ  

 ثٍذٞ ِخجض ؾٓ 15553 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ خٍف سعت ١ٌٚذ -  172

اٌٌّٟٛ ؾجذ ِؾّٛد خٍف سعت ٍِه غشة اٌقٛاِؿٗ ثٕغٛؼ اؽّذ ِؾّٛد ٔغؽ اٌقٛاِؿٗ:  ثغٙخ ، اٌٟ ٔقف  

 ثٍذٞ ِخجض ؾٓ 15553 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ طسأ ، فشد ربعش ،  ِؾّذ خٍف سعت ١ٌٚذ -  173

اٌٌّٟٛ ؾجذ ِؾّذ خٍف سعت ٍِه ثٛسعؿ١ذ ؽبسؼ اٌٛصاد ١ِذاْ اٌٙذٞ ثشط:  ثغٙخ ، اٌٟ ٔقف  

 رغبسٖ ؾٓ 25113 ثشلُ 25135314 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل سصق ٠غٝ ٔؾبد ا٠ٙبة -  174

اهلل سصق ٠غٟ ٔؾبد ٍِه عؿ١ذ ثٛس ؽبسؼ ِشعٟ وبًِ ِذسعٗ اِبَ:  ثغٙخ ، ضٖعب٘ ِالثظ  

 ِؾغً ؾٓ 25134 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عؿ١ذ عشعظ عؿ١ذ ساِٝ -  175

اٌمبدس ؾجذ اؽّذ خبٌذ ٍِه االرٛث١ظ ِٛلف ثغٛاس اٌجؾشٞ إٌقش ؽبسؼ طٙطب عبؽً:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ ِالثظ  

 ِىزت ؾٓ 25142 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لشٔٗ ؾىبٜٚ فشؽبد اؽّذ -  176

لشٔٗ ؾىبٚٞ فشؽبد ٍِه ٠ٛٔظ اي دٚاس ثغٛاس ِؾطب ؽبعش:  ثغٙخ ، ٚااللطبْ اٌضساؾ١ٗ اٌّؾبف١ً ٚرٛس٠ذ رغبسٖ  

 ؽػ١شح ؾٓ 25154 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ طسأ ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌشعٛي ؾٍٝ خٍف اعّبء -  177

اٌشعٛي ؾجذ ؾٍٝ خٍف/ ثٍّه اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس االففش اٌىَٛ طٙطب:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١خ  

 ؾقبسٖ ؾٓ 25164 ثشلُ 25135324 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  د٠بة ؾٍٝ ؾجذاٌٍط١ف ثبرؿٗ -  178

ؽغٓ ِؾّذ وبًِ ٍِه اٌغٙبد ثؾبسؼ اٌّقطفٟ ِغّؽ ثغٛاس:  ثغٙخ ، لقت  

 اوغغٛاس ؾٓ 25114 ثشلُ 25135324 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ؾٍٝ اؽّذ ِؾّٛد -  179

ؽغ١ٓ اؽّذ اٌشؽ١ُ ؾجذ/  ٍِه اٌشضٛاْ ِغغذ ثغٛاس ثبؽب ٌط١ف ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍب  

 ؾٓ 25126 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  والَ اثٛ قبٜٚؽ ٔقشٜ ا٠ّٓ -  180

والَ اثٛ ؽقبٜٚ ٔقشٜ ٍِه طٙطب ثغبؽً فذلٝ ؽبسٖ اٌزؾش٠ش ؽبسؼ:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  

 لطؽ ؾٓ 25135 ُثشل 25135331 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فذلٝ اعّبؾ١ً ؽغٓ ؽغبَ -  181

اؽّذ ٘ش٠ذٜ ؾجذاٌشؽ١ُ ٍِه اٌؿزبِٕٗ ِغزؾفٝ اِبَ اٌغش٠ؽ اٌطش٠ك اٌؿزبِٕٗ:  ثغٙخ ، رٛن رٛن غ١بس  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25251 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ع١ٍّبْ ؾشفبد ٔبعؼ خبٌذ -  182

ع١ٍّبْ ؾشفبد ٔبعؼ ِب٘ش ٍِه االؽّش اٌىَٛ شؽّٗاٌ ِغغذ ثغٛاس ثٕغب:  ثغٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25531 ثشلُ 25135353 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّذ اؽّذ اؽغبْ -  183

ؽغب١ٔٓ ِؾّذ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ٍِه ثؾطٛسٖ ؽغب١ٔٓ ثٕغؽ ؽغب١ٔٓ اثٛثىش ِىزت ثغٛاس ؽطٛسٖ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، صعبط ث١ؽ ؾٓ 25535 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبداهلل ؾط١ٗ خ١ٍفٗ ؾط١ٗ -  184

اعّبؾ١ً ِؾّٛد اٌشؽ١ُ ؾجذ ؽّذٞ ٍِه ثبٌغش٠ذاد اٌذ٠ٕٟ اٌّؿٙذ ثغٛاس اٌغش٠ذاد:  ثغٙخ  

 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾ٠ٛضٗ ِؾّذ اٌفضً اثٛ اٌشؽ١ُ ؾجذ ِؾّذ -  185

ِؾّٛد ِقطفٝ ؾّشٚ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌز١غٟ فزؾٝ ؽبسؼ:  ثغٙخ ، رٛس٠ذاد ٚ ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ؾٓ 25542  

 ؾٓ 12153 ثشلُ 25135356 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ع١ذ اٌذٌٚٗ لّش اؽّذ اٌذٌٚٗ لّش -  186

 لّش اؽّذ غبفش/ ثٍّه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌذل١ؾ١ٗ ثٕضٖ اٌذٌٚٗ لّش اؽّذ ِخجض ثغٛاس اٌذل١ؾ١ٗ ٔضٖ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١خ ؽػ١شح

اؽّذ ع١ذ اٌذدٌٚٗ  

 ؾٓ 12153 ثشلُ 25135356 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ع١ذ اٌذٌٚٗ لّش اؽّذ اٌذٌٚٗ لّش -  187

 ِمبٚالد ِىزت ٔؾبط ؾٓ اؽّذ ع١ذ اٌذٌٚٗ لّش اؽّذ/  ثٍّه اٌذل١ؾ١ٗ ٔضٖ ثٕبؽ١خ سئ١غٝ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١خ ؽػ١شح

ع١ٕٗ اٌف ِبئخ155555 ِبي ثشأط  

 ِالثظ ؾٓ 25511 ثشلُ 25135351 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عٍّْٛ ف١ُٙ عّبي ؾبدي -  188

اهلل ٌطف ثخ١ذ ع١ّش/ ثٍّه اٌى١ٕغٗ ثغٛاس ٛدِغؿ اٌؾ١خ طٙطب:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ  

 ث١ؽ ؾٓ 15243 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌشؽّٓ ؾجذ اؽّذ سؽبد اؽّذ -  189

ؾجذاٌشؽّٓ ِؾّذ ٠ٛعف اؽشف/ ثٍّه اٌؾ١ّبد ِغزؾفٝ ثغٛاس اٌؾ١ّبد ػ ع١ٕٙٗ:  ثغٙخ ، اؾالف  

 ِضاداد ؾٓ 25522 ثشلُ 25135311 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عّبؾ١ًا ِؾّذ اعّبؾ١ً ؽغٓ -  190

اؽّذ ِٛعٟ ؾبفُ ٍِه اٌش٠بضٟ إٌبدٞ ثغٛاس اٌؿزبِٕٗ:  ثغٙخ ،  

 ث١ؽ ؾٓ 15243 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌشؽّٓ ؾجذ اؽّذ سؽبد اؽّذ -  191

 ٠ٛعف اؽشف ثٍّه اٌضِبَ خبسط ِىشَ ؾّش ػ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ ؾٕٛأٗ دٚاعٓ ِضسؾخ ٔؾبط ؾٓ سئ١غٝ ِؾً ٌٗ:  خثغٙ ، اؾالف

الغ١ش ع١ٕٗ اٌف ٚخّغْٛ ٚاؽذ 51555 ِبي ثشاط اٌشؽّٓ ؾجذ ِؾّذ  

 اف١شوٛ ؾٓ 25155 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبِؽ ؾجبط ؾجذاٌؾ١ٍُ ِشٖٚ -  192

سؽٛاْ ِؾّذ ِقطفٝ اؽّذ//ٍِه اٌّؾبوُ ِغّؽ ثؾبسؼ ٌٍّفشٚؽبد اٌؿالٜٚ ِؾً ثغٛاس:  ثغٙخ ، ؽش٠ّٝ  

 ِؾً ؾٓ 25153 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل ؾجذ ؽؾبرٗ فالػ ٔغٜٛ -  193

إٌؿ١ُ ؾجذ ؾؾشٜ ثٙبء/ٍِه االؾذاد٠ٗ سعٗاٌّذ اِبَ اٌزؾش٠ش ػ طٙطب عبؽً:  ثغٙخ ، اٌّؾشٚثبد ٚث١ؽ ثٛف١ٗ  

 ِىزت ؾٓ 25112 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبٌّبْ اؽّذ عبٌّبْ اؽّذ -  194

ثىش ِؾّذ سضب/ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌغج١شاد طٙطب:  ثغٙخ ، ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ف١بٔٗ ؾٓ 25132 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٝ ِؾّٛد ِؾّذ ع١ٍٙٗ -  195

الالد٠ٛط ؽٕٛدٖ ؽٛلٝ وّبي/  ٍِه طٙطب ِشوض ؾٕجش اؽّذ ثؾبسؼ اٌشا٘ت ؾّبسٖ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 ، عضاسٖ ِؾً ؾٓ 25135 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ ؾضّبْ اؽّذ عّبي -  196

اهلل ؾجذ اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ ٍِه دِٚٗ اَ ف١ٍجٗ ثؾبسؼ اٌغبؽً ف١ذ١ٌٗ اِبَ:  ثغٙخ  

 ٚسؽٗ ؾٓ 25146 ثشلُ 25135313 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عٛس٠بي إٌٛس ؾجذ صوٝ ع١ّش -  197

ع١ٍّبْ ِؾّذ ؾٍٝ ١ّبْعٍ/  ٍِه االخش ؾجذط ؽٍّٝ اٌّغزؾبس ؽبسؼ:  ثغٙخ ، اوقذِبد افالػ  

 لطؽ ث١ؽ ؾٓ 25141 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؽؿجبْ عّبي -  198

 اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؽؿجبْ/ ثٍّه اٌّٛلف ثغٛاس اٌّذاسط ؽبسؼ اٌذ٠ٓ ؽغبَ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ:  ثغٙخ ، ِؾّٛي ٚاعٙضح ٚاوغغٛاساد غ١بس

اهلل ؾجذ  

 ث١ؽ ؾٓ 25162 ثشلُ 25135324 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغبْ اٌّؿض ؾجذ اؽّذ ؾضد -  199

ؽغبْ اٌّؿض ؾجذ د٠بة ؽّبدٖ/  ٍِه اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽذٖ ثؾبسؼ اٌٛؽذٖ اِبَ اٌط١ٍؾبد:  ثغٙخ ، رغ١ًّ ِغزؾضشاد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25121 ثشلُ 25135321 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾٍٝ اؽّذ ؽغٓ ع١ٙش -  200

سؽبة اثٛ خٍف ِؾّذ/  ٍِه ا١ٌّبٖ ٚاثٛس ثغٛاس ؾّبس ثٕٝ:  ثغٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٚث١ؽ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25252 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل ؾج١ذ ِؾّذ ِؾّذ ِّذٚػ -  201

اهلل ؾج١ذ ِؾّذ ِؾّذ ٍِه اٌذ٠ٓ ص٠ٓ ثبٌؾ١خ اٌّذافٓ ٛاسثغ:  ثغٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 رشث١ٗ ؽػ١شٖ ؾٓ 25533 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّذ اٌغ١ذ إِٗ -  202

اثٛص٠ذ ِؾّذ اٌؿض٠ض ؾجذ ِؾّذ ٍِه اٌؾ٠ٛظ ثٕغؽ اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ غشة اٌؾشل١ٗ ع١ٕٙٗ:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ  

 ؾٓ 25545 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 65555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اعّبؾ١ً اثٛض١ف أٛس اؽشف -  203

اثٛض١ف أٛس اثٛض١ف ٍِه ؽّذ ٔغؽ اثٛر١ظ رشؾٗ ثؾبسؼ االعالَ فغش ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ ؽػ١شٖ  

 ادٚاد ِؾً ؾٓ 25545 ثشلُ 25135354 فٝ ل١ذ ، 5555.555  ، ِٗبٌ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ؽّبد اٌغ١ذ اثزغبَ -  204

سعت اٌؿبي ؾجذ سعت/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض إٌبفش ؾجذ عّبي لش٠ٗ طٙطب غشة ِؾشٚؼ:  ثغٙخ ، فؾ١ٗ  

 ؾشثٟ رشصٞ ؾٓ 25553 ثشلُ 25135356 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾط١ٗ فشط ٔذ٘ٝ غش٠ف -  205

اهلل عبد فبدق اٌغبوٓ رٙبٟٔ ٍِه اال١ِش ؽبسٖ اٌّذاسط ؼؽبس:  ثغٙخ ،  

 ٔمً ِىزت ؾٓ 25563 ثشلُ 25135356 فٝ ل١ذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِذٔٝ ِؾّذ خٍف اؽّذ -  206

سضٛاْ ِؾّذ اٌغ١ذ ؾجذ ٔب٘ذ ٍِه طٙطب عبؽً ؾجذسثٗ ثؾبسؼ إٌجٟ اؽجبة ِبسوذ عٛثش ثغٛاس:  ثغٙخ ، ثضبئؽ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25516 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاهلل ؽغ١ٓ فبثش وّبي -  207

ؾٍٟ ؽغ١ٓ عٕبء ٍِه اٌىج١ش اٌغبِؽ ثغٛاس اٌغج١شاد:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

 رغبسٖ ؾٓ 25521 ثشلُ 25135315 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاٌؿض٠ض ؾٍٟ ثخ١ذ اؽّذ -  208

اٌؿض٠ض ؾجذ ؾٍٟ ثخ١ذ ؾٍٟ ٍِه ِؾطب لش٠ٗ اٌغٍطبْ ثؾبسؼ 25 سلُ ؾمبس اٌؾشؾ١ٗ اٌغّؿ١ٗ ثغٛاس ِؾطب:  ثغٙخ ، ِٛاؽٟ  

 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٚاٌذٖ ثٛال٠خ اثٛص٠ذ ص٠ذاْ ؾ٠ٛظ ٠ؾٝ ِؾّذ -  209

اثٛص٠ذ ص٠ذاْ ؾ٠ٛظ/ ثٍّه طٙطب ثٕذس 53 ػ ِٓ اٌذعٛلٝ ؽبسح طٙطب:  ثغٙخ ، ٌز٠ّٛٓا دل١ك ِغزٛدؼ ؾٓ 25531  

 ثشلُ 25135312 فٝ ل١ذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌؾ١ّذ ؾجذ ثىش اثٛ اٌض٘شاء فبطّٗ -  210

 ؾجذ ثىش اثٛ/  ٍِه طّب ِشوض دِٚٗ ثبَ ذ٠كاٌق ثىش اثٛ ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ث١ؿٙب ٚ االٌجبْ الدساس ِٛاؽٝ ؽػ١شٖ ؾٓ 25131

ِؾّذ اٌؾ١ّذ  

 ثٛف١ٗ ؾٓ 25152 ثشلُ 25135325 فٝ ل١ذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؾجذاهلل ا١ٌبط فشاط ؾذي -  211

صبثذ ٔبعؼ ؾقبَ/ ثٍّه ثطٙطب اٌؾؿج١ٗ اٌّغبوٓ ثغٛاس اٌجؾشٜ اٌغ١ؼ ػ:  ثغٙخ ، ٚثبسدٖ عبخٕٗ ِؾشٚثبد  

 ِخضْ ؾٓ 25163 ثشلُ 25135324 فٝ ل١ذ ، 35555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ؾبطف اعّبؾ١ً ؾٍٝ -  212

ِؾّذ فشغٍٟ فالػ ٍِه ثذا٠ٗ ؽشوٗ ثغٛاس اٌقبدق ؽبسؼ ثٕٙٛ طش٠ك:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ اعٙضٖ ث١ؽ  

 ؽػ١شٖ ؾٓ 25133 ثشلُ 25135331 فٝ ل١ذ ، 51555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ ثخ١ذ ساضٝ ِؾّذ -  213

اؽّذ اثشا١ُ٘ ؾجذاٌشاضٝ ٍِه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌّذاسط ؽبسؼ:  ثغٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١ٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٝ ،ل١ذد 155555.555   ِبٌٙب ،سأط  اٌؿ١ِّٛٗ داٌّمبٚال  ،  ؽشوخ   ؽشوبٖ ٚ اٌغفبس ؾجذ ِؾّذ اٌّٛعٛد ؾجذ اؽّذ -  1

 ِؾّذ اٌّٛعٛد ؾجذ/  ٍِه طٙطب ثغبؽً اٌؿض٠ض ؾجذ ثٓ ؾّش ؽبسؼ:  ثغٙخ ، اٌؿ١ِّٛٗ اٌّمبٚالد ؾٓ ، 25111 ثشلُ 25135324

اٌغفبس ؾجذ  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌزغبسٜ اٌغغً رؿذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

اٌؾطت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رشن  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135353 ربس٠خ ٚفٝ ،   16514:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؾٍٝ ِؾّذ ِؾّذ اٌغ١ذ   - 1

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ  

 ؽطت/ِؾٛ رُ   25135354 ربس٠خ ٚفٝ ،   1314:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌشؽّٓ ؾجذ ِؾّٛد وّبي صشٚد   - 2

االفً ثمبء ِؽ االخش اٌشئ١غٟ اٌّؾً اٌغبء رُ ربؽ١ش طٍت ثّٛعت  اٌغغً  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135354 ربس٠خ ٚفٝ ،   13153:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِؾّذ ِؾّذ ؾٍٝ ١٘بَ   - 3

االفً ثمبء ِؽ االخش اٌشئ١غٟ ؾًاٌّ اٌغبء ر113ُ سلُ ربؽ١ش طٍت ثّٛعت  

 ؽطت/ِؾٛ رُ   25135354 ربس٠خ ٚفٝ ،   14551:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِؾّذ اٌؿبي ؾجذ ع١ٍّبْ ؾبِش   - 4

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  اٌغغً  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135355 ربس٠خ ٚفٝ ،   6212:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؾّش اٌغ١ذ اٌجذسٜ ِقطفٝ   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  

 ؽطت/ِؾٛ رُ   25135355 ربس٠خ ٚفٝ ،   13333:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِؾّذ ؾّبس اٌشؽ١ُ ؾجذ ِؾّٛد   - 6

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن اٌم١ذ ؽطت  اٌغغً  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135355 ربس٠خ ٚفٝ ،   2332:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؽغٓ اثشا١ُ٘ ؽغٓ اؽّذ   - 7

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن اٌم١ذ ؽطت  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135351 ربس٠خ ٚفٝ ،   6515:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  عبٌُ ِؾّذ ع١ذ إٌبفش ؾجذ   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن اٌّزوٛس  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135351 ربس٠خ ٚفٝ ،   13266:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ٔق١ش ف١ُٙ ثخ١ذ ٔبعٝ   - 9

اٌقً الٌغبء اٌزبثؽ اٌغبء  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135351 ربس٠خ ٚفٝ ،   6515:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  عبٌُ ِؾّذ ع١ذ إٌبفش ؾجذ   - 10

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن اٌّزوٛس  

 اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135315 ربس٠خ ٚفٝ ،   3635:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد بعشر  ،  ٔقشاهلل فبدق فذلٝ سفمٗ   - 11

االفً ثمبء ِؽ  اٌفشؼ اٌغبء رُ ربؽ١ش ثطٍت   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رشن  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135315 ربس٠خ ٚفٝ ،   2123:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؾجذاٌغٕٝ ِؾّٛد أؽّذ   - 12

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135315 ربس٠خ ٚفٝ ،   3115:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؽغب١ٔٓ عؿذ ِؾّذ فزؾ١خ   - 13

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن اٌم١ذ ؽطت  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135315 ربس٠خ ٚفٝ ،   15136:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  خ١ًٍ ثىشٜ ؾٍٝ غب١ٌٗ   - 14

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  

 ؽطت/ِؾٛ رُ   25135311 ربس٠خ ٚفٝ ،   12425:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ٘ش٠ذٜ اثشا١ُ٘ اٌذ٠ٓ ؽّظ ؽّبدٖ   - 15

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن اٌم١ذ ؽطت  اٌغغً  

 رشن  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135311 ربس٠خ ٚفٝ ،   5262:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اؽّذ ؽؾبد ؾطب ٔبد٠خ   - 16

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135311 ربس٠خ ٚفٝ ،   15551:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  سثٗ ؾجذ اٌغ١ذ ؾٍٝ اِبي   - 17

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  

 ؽطت/ِؾٛ رُ   25135311 ربس٠خ ٚفٝ ،   16632:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌغ١ذ ؾجذاٌؾبفع اٌغ١ذ ؾذٌٝ   - 18

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن اٌم١ذ ؽطت  اٌغغً  

 اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135311 ربس٠خ ٚفٝ ،   13226:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِؾّذ اٌؿبي ؾجذ ِؾّذ ؾٍٟ   - 19

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن اٌم١ذ ؽطت   

 اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135312 ربس٠خ ٚفٝ ،   16536:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؾٍٟ اٌالٖ ؾجذ ساضٟ خبٌذ   - 20

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن   

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135313 ربس٠خ ٚفٝ ،   1435:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؾض٠ض ربدسط اٌمظ عشعظ   - 21

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135313 ربس٠خ ٚفٝ ،   6312:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  سؽٛاْ اٌغ١ذ ِؾّٛد فبثش   - 22

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن اٌم١ذ ؽطت  

 ؽطت  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135313 ربس٠خ ٚفٝ ،   61:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ثؾبٜ ؾجذاهلل ٠ٛعف وشَ   - 23

 ٌٍٛفبٖ

 رُ   25135313 ربس٠خ ٚفٝ ،   5625:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؾجذاٌىش٠ُ إٌجٝ ؽغت ؾجذاٌىش٠ُ فٛص٠ٗ   - 24

االفً ثمبء ِؽ االخش اٌشئ١غٟ اٌّؾً اٌغبء رُ 313 سلُ ربؽ١ش طٍت ثّٛعت  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135314 ربس٠خ ٚفٝ ،   16522:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  لبعُ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ٚائً   - 25

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  

 ؽطت/ِؾٛ رُ   25135312 ربس٠خ ٚفٝ ،   4524:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِؾّذ اٌٍط١ف ؾجذ ثخ١ذ اؽشف   - 26

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  اٌغغً  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135312 ربس٠خ ٚفٝ ،   6622:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؾض ِؾّذ   - 27

بئ١بٔٙ اٌزغبسٖ رشن  

 رُ   25135312 ربس٠خ ٚفٝ ،   13623:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِقٍؼ ِؾّذ ؾط١ٗ ؽّبد ؾجذاٌٍط١ف   - 28

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135313 ربس٠خ ٚفٝ ،   13622:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ع١ٍّبْ ِؾّذ ؾٍٝ ؽٕبْ   - 29

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135313 ربس٠خ ٚفٝ ،   6412:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ثخ١ذ ٔق١ف سؽذٜ سافذ   - 30

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  

 ؽطت/ِؾٛ رُ   25135313 ربس٠خ ٚفٝ ،   3511:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؾٛك ؾجذاٌشؽّٓ ؾجذاهلل اٌغ١ذ   - 31

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  ًاٌغغ  

 ؽطت/ِؾٛ رُ   25135313 ربس٠خ ٚفٝ ،   13622:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؽغٓ ع١ٍّبْ ِؾّذ ؾٍٝ ؽٕبْ   - 32

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  اٌغغً  

  اٌغغً تؽط/ِؾٛ رُ   25135325 ربس٠خ ٚفٝ ،   6331:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِؾّذ رٛف١ك ِؾّذ ِؾّٛد   - 33

ٔٙبئ١ب اٌغبسٖ ٌزشن اٌم١ذ ؽطت  

 ؽطت  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135325 ربس٠خ ٚفٝ ،   5253:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اؽّذ فذ٠ك اؽّذ   - 34

ٌٍٛفبٖ ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن اٌم١ذ  

 ؽطت  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135325 ربس٠خ ٚفٝ ،   5253:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اؽّذ فذ٠ك اؽّذ   - 35

اٌشئ١غٝ اٌم١ذ الٌغبء اٌم١ذ  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135325 ربس٠خ ٚفٝ ،   12662:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اؽّذ ؾّش اٌؿٍٝ ؾجذ ؾٍٝ   - 36

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن اٌم١ذ ؽطت  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135321 ربس٠خ ٚفٝ ،   6656:  ثشلُ ٖل١ذ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؾضّبْ اٌغ١ذ ؾجذاٌؿض٠ض صٕبء   - 37

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135321 ربس٠خ ٚفٝ ،   14242:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  خ١ًٍ ؽؾّذ ؾفذ ؽش٠ف   - 38

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135324 ربس٠خ ٚفٝ ،   6524:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؽغ١ٓ ِؾّذ ثخ١ذ فف١خ   - 39

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135325 ربس٠خ ٚفٝ ،   15122:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اٌغ١ذ اؽّذ فشاط اعالَ   - 40

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  

 اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135325 ربس٠خ ٚفٝ ،   5154:  ثشلُ ل١ذٖ كعج  ،  فشد ربعش  ،  ؾٍٝ ؾجبط اٌؾ١ٍُ ؾجذ اٌغ١ذ   - 41

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن   

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135325 ربس٠خ ٚفٝ ،   13422:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِٙبٚد عٕذ صشٚد أٛس   - 42

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن  

 اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135325 ربس٠خ ٚفٝ ،   5154:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؾٍٝ ؾجبط اٌؾ١ٍُ ؾجذ اٌغ١ذ   - 43

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ رشن   

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135321 ربس٠خ ٚفٝ ،   4255:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ٚداْ اثشا١ُ٘ ِؾّذ اثشا١ُ٘   - 44

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ؽطت  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135321 ربس٠خ ٚفٝ ،   4562:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ٚداْ اثشا١ُ٘ ِؾّذ اٌؾغ١ٓ   - 45

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ؽطت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135321 ربس٠خ ٚفٝ ،   15315:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِؾّٛد ِؾّذ سؽبد ِؾّذ   - 46

االفً ثمبء ِؽ ؾٕٗ ٌالعزغٕبء االخش اٌشئ١غٝ اٌّؾً ؽطت  

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135321 ربس٠خ ٚفٝ ،   1616:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اثٛص٠ذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ   - 47

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ؽطت  

 ؽطت  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135322 ربس٠خ ٚفٝ ،   1255:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اثبد٠ش فبدق عب١ِخ   - 48

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن  

 ؽطت/ِؾٛ رُ   25135331 ربس٠خ ٚفٝ ،   13551:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؾّبس ِؾّذ ؾٍٝ ِؾّٛد اؽّذ   - 49

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ؽطت  اٌغغً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135353 ، ربس٠خ ٚفٟ  11515 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  دِؾّٛ اؽّذ اٌذ٠ٓ فالػ ٘ذٞ -  1

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135354 ، ربس٠خ ٚفٟ  1314 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌشؽّٓ ؾجذ ِؾّٛد وّبي صشٚد -  2

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   ٌزأؽ١شا ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135354 ، ربس٠خ ٚفٟ  13533 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ثؾبٜ ٚافف عشعظ ِبسٜ -  3

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135354 ، ربس٠خ ٚفٟ  13661 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ٖاٌال ؾجذ اؽّذ سفؿذ اعشاء -  4

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135355 ، ربس٠خ ٚفٟ  15234 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛض١ف ِؾّذ اٌذ٠ٓ ؾض ِؾّذ -  5

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   ٌزأؽ١شا ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135355 ، ربس٠خ ٚفٟ  15234 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛض١ف ِؾّذ اٌذ٠ٓ ؾض٠ض ِؾّذ -  6

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135355 ، ربس٠خ ٚفٟ  25552 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ذِؾّ ٘بِٛدٜ ؾٍٝ سضب -  7

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135355 ، ربس٠خ ٚفٟ  11424 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؾٍٝ اٌغ١ذ ع١ٍُ اؽّذ -  8

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً   :اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135355 ، ربس٠خ ٚفٟ  12125 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ثٕٙبْ ٔغ١ت فّٛئ١ً ٔبدس -  9

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135351 ، ربس٠خ ٚفٟ  5111 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ع١ٍّبْ فزؾٝ ع١ّش -  10

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً     

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135351 ، ربس٠خ ٚفٟ  5111 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِٕمش٠ٛط ع١ٍّبْ فزؾٝ ع١ّش -  11

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي أطس رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135315 ، ربس٠خ ٚفٟ  12611 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّذ اٌؾ١ٍُ ؾجذ اٌٍط١ف ؾجذ اؽّذ -  12

ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135311 ، ربس٠خ ٚفٟ  14225 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد بعشر  ِؾّٛد ؾجذاهلل ِؾّٛد سفؿذ -  13

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135311 ، ربس٠خ ٚفٟ  13255 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ثطشط ؽى١ُ فب٠ض سافذ -  14

ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً  : اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135311 ، ربس٠خ ٚفٟ  3643 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّذ اٌؾ١ٍُ ؾجذ ِؾّذ ا٠ّٓ -  15

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135311 ، ربس٠خ ٚفٟ  12115 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، شدف ربعش  ؾٍٝ ِؾّذ ِقطفٝ ِؾّذ -  16

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135312 ، ربس٠خ ٚفٟ  13216 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؾٍٝ ِؾّٛد ؾٍٝ ِؾّٛد -  17

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط ًرؿذ٠:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135312 ، ربس٠خ ٚفٟ  15243 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌشؽّٓ ؾجذ اؽّذ سؽبد اؽّذ -  18

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135312 ، ربس٠خ ٚفٟ  14533 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ١ِخبئ١ً ١ِخبئ١ً اٌمّـ ا١ِٓ ِش٠ُ -  19

ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،    

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135313 ، ربس٠خ ٚفٟ  12325 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ع١ٍّبْ ؾط١ٗ ِؾّذ اٌغ١ذ -  20

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   ١شاٌزأؽ   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135313 ، ربس٠خ ٚفٟ  13242 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  عالي فشاط خالف اٌغ١ذ -  21

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135313 ، ربس٠خ ٚفٟ  12611 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغ١ٕٓ ؾىبؽٗ ؽغ١ٕٓ ا٠ٗ -  22

ع١ٕٗ  1555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135313 ، ربس٠خ ٚفٟ  1225 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ع١ذُ٘ عالِخ ضٍفٝ ع١ّؾٗ -  23

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط ؿذ٠ًر:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135311 ، ربس٠خ ٚفٟ  2316 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  لج١قٝ ؾجذاٌشؽ١ُ أؽّذ اثشا١ُ٘ -  24

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135312 ، ربس٠خ ٚفٟ  12521 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد بعشر  ِقطفٝ ِؾّٛد اثشا١ُ٘ ِؾّذ -  25

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135312 ، ربس٠خ ٚفٟ  13121 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ ؽٕبْ -  26

ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً  : اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135312 ، ربس٠خ ٚفٟ  13133 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِقطفٟ اؽّذ ؽّبَ اؽّذ -  27

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 سأط رؿذ٠ً رُ  25135312 ، ربس٠خ ٚفٟ  2136 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؾ١ٍٛ ٛاث اٌؾ١ّٝ ِؾّٛد ِؾّذ اٌؾ١ّذ ؾجذ -  28

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135312 ، ربس٠خ ٚفٟ  1661 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ثغب١ٌٛط اعؾك ؾ١بد سِٚبٔٝ -  29

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش فٚف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135312 ، ربس٠خ ٚفٟ  13415 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ ؾبسف ِؾّذ ثخ١زٗ -  30

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135313 ، ربس٠خ ٚفٟ  11515 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد اؽّذ اٌذ٠ٓ فالػ ٘ذٞ -  31

ع١ٕٗ  1555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135313 ، ربس٠خ ٚفٟ  25153 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  خالف ؾٍٝ سعت ا٠ّٓ -  32

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   ؽ١شاٌزأ   

 اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135313 ، ربس٠خ ٚفٟ  11123 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌّغ١ذ ؾجذ ِؾّٛد اٌفضً اثٛ ِؾّذ -  33

ع١ٕٗ  455555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،    

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135325 ، ربس٠خ ٚفٟ  12543 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌشؽّٓ ؾجذ ذاؽّ ِؾّذ ِؾّٛد -  34

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135321 ، ربس٠خ ٚفٟ  12511 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّذ ؽؾبرٗ فزؾٝ ؾقبَ -  35

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135321 ، ربس٠خ ٚفٟ  11231 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِٙبٚد روٝ اعىٕذس عبد -  36

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135324 ، ربس٠خ ٚفٟ  6553 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد اٌؿبي ؾجذ سؽبد -  37

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135324 ، ربس٠خ ٚفٟ  13332 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽشالٗ وبًِ س٠بك ف١ف١بْ -  38

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135324 ، ربس٠خ ٚفٟ  12115 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؾٍٝ ِؾّذ ِقطفٝ ِؾّذ -  39

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135324 ، ربس٠خ ٚفٟ  12344 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ْؾّشا ِشعٝ ؾٍٝ ؾجذاٌؾى١ُ -  40

ع١ٕٗ  42555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135325 ، ربس٠خ ٚفٟ  12126 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ اٌغ١ذ ثذسٜ ؾالء -  41

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   ١شاٌزأؽ   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135325 ، ربس٠خ ٚفٟ  11251 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ ؾ١ذ ِؾّٛد اؽّذ -  42

ع١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135325 ، ربس٠خ ٚفٟ  11224 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد بعشر  ؾط١خ ؾجذاٌؾ١ّذ ؾ١ّشٖ طبسق -  43

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135325 ، ربس٠خ ٚفٟ  13361 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغب١ٔٓ اٌغ١ذ اٌذِشداػ عب١ِٗ -  44

ع١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   ٌزأؽ١شا ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135326 ، ربس٠خ ٚفٟ  25554 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ عٍّبْ اٌغ١ذ ِقطفٝ -  45

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135326 ، ربس٠خ ٚفٟ  6624 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ فبثش٠ٓ -  46

ع١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135321 ، ربس٠خ ٚفٟ  15315 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد ِؾّذ سؽبد ِؾّذ -  47

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135321 ، ربس٠خ ٚفٟ  12115 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؾضّبْ ِؾّذ اٌؿبي ؾجذ ؾضّبْ -  48

ع١ٕٗ  151555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135321 ، ربس٠خ ٚفٟ  25554 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ذاؽّ عٍّبْ اٌغ١ذ ِقطفٝ -  49

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135331 ، ربس٠خ ٚفٟ  15651 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّذ٠ٓ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  50

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   ؽ١شاٌزأ   

،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135331 ، ربس٠خ ٚفٟ  12131 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد اؽّذ اثٛاٌؾّذ اعالَ -  51

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ  25135331 ، ربس٠خ ٚفٟ  3352 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد عشرب  ؽغ١ٓ ؾٍٝ ِؾّذ ِٕٝ -  52

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؿٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135353 ربس٠خ ٚفٟ 25523    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ِؾّذ ؾّشٚ -  1

ؽبِذ ِؾّذ أٛس اؽّذ ٍِه اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس ؾ١ٕجظ ِجبٟٔ ؾ١ٕجظ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135353 ربس٠خ ٚفٟ 25532    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغب١ٔٓ ؾٍٝ ؽغٓ ا٠ّٓ -  2

ؽغب١ٔٓ ؾٍٝ ؽغٓ/ٍِه طٙطب ِشوض االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ِغؿٛد اٌؾ١خ ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135353 ربس٠خ ٚفٟ 25532    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ؾٍٝ ؽغٓ ا٠ّٓ -  3

ؽغب١ٔٓ ؾٍٝ ؽغٓ/ٍِه طٙطب ِشوض االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ِغؿٛد اٌؾ١خ ،    

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135353 ربس٠خ ٚفٟ 25522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ اؽّذ اٌٍط١ف ؾجذ اؽّذ -  4

ؾٍٝ اؽّذ ؾجذاٌٍط١ف/ ٍِه ثؾطٛسٖ اٌش٠بْ ِغغذ ثغٛاس ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  ٌؿٕٛاْا رؿذ٠ً رُ 25135353 ربس٠خ ٚفٟ 25531    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ اؽّذ اؽغبْ -  5

ؽغب١ٔٓ ِؾّذ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ٍِه ثؾطٛسٖ ؽغب١ٔٓ ثٕغؽ ؽغب١ٔٓ اثٛثىش ِىزت ثغٛاس ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135353 ربس٠خ ٚفٟ 25533    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾضّبْ ِؾّٛد اٌشؽ١ُ ؾجذ ؾٍٟ -  6

فشاط ؾبطف ِؾّذ ٍِه طٗ اٌؾ١خ ثؾبسؼ ؾبف١ٗ اٌغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135353 ربس٠خ ٚفٟ 25535    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؾٍٝ ثخ١ذ ؽٕبْ -  7

ِؾّذ ؾٍٝ ثخ١ذ اؽّذ/ ثٍّه طٙطب ِشوض ثؾطٛسٖ ّ٘بَ ِغغذ ثغٛاس ؽغبصٜ ِذخً ؽطٛسٖ ،    

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135353 ربس٠خ ٚفٟ 25234    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، دفش ربعش ، ؾغب٠جٝ ؽبفع فزؾٝ عبِٝ -  8

ؾغب٠جٝ ؽبفع فزؾٝ ِؾشٚط/ثٍّه اٌؾّب ثمش٠خ اٌّمبثش ثغٛاس اٌؾّب طّب ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٚف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 1314    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽّٓ ؾجذ ِؾّٛد وّبي صشٚد -  9

ِزٌٟٛ ِٕٟٙ ع١ذ عٍٛٞ ٍِه ثذس وَٛ ثغؿٍٗ اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 1314    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽّٓ ؾجذ ِؾّٛد وّبي صشٚد -  10

االفً ثمبء ِؽ االخش اٌشئ١غٟ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 13153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ذِؾّ ِؾّذ ؾٍٝ ١٘بَ -  11

االفً ثمبء ِؽ االخش اٌشئ١غٟ اٌّؾً اٌغبء رُ ربؽ١ش طٍت ثّٛعت ،    

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25532    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اٌؿض٠ض ؾجذ ِؾّذ إٌّؿُ ؾجذ -  12

ِؾّٛد ؾجذٖ فبثش٠ٓ/  ٍِه 2 ؾمبس اٌضبٌش اٌذٚس ص١٘ش ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25544    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾؾبد ِؾّذ طٗ ِؾّذ ا٠ّبْ -  13

اٌؾ١ّذ ؾجذ اؽّذ ؾجبدٖ ٍِه عؿ١ذ ثٛس ؽبسؼ ِٓ اٌؿؾشٞ ؽبسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25546    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّذ اٌؾ١ٍُ ؾجذ ِقطفٝ -  14

اٌؿبي ؾجذ ِؾّذ ؽغٓ/  ٍِه طٙطب ِشوض عبٌُ فالػ ؽبسؼ ِٓ 23 ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25533    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ اٌغ١ذ إِٗ -  15

اثٛص٠ذ ِؾّذ اٌؿض٠ض ؾجذ ِؾّذ ٍِه اٌؾ٠ٛظ ثٕغؽ اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ غشة اٌؾشل١ٗ ع١ٕٙٗ ،    

 رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25542    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾ٠ٛضٗ ِؾّذ اٌفضً اثٛ اٌشؽ١ُ ؾجذ ِؾّذ -  16

ِؾّٛد ِقطفٝ ؾّشٚ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌز١غٟ فزؾٝ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25541    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، داٚد فشغٍٝ ؾجذاٌٍط١ف ؾجذاٌشؽ١ُ -  17

فشغٍٟ ٍط١فاٌ ؾجذ ِؾّذ ٍِه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ؾ١ٕجظ ِجبٟٔ ؾ١ٕجظ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25541    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ عالي فزؾٝ خبٌذ -  18

اٌغ١ذ ؾ١غٜٛ سعت ؾٍٝ/  طٙطبٍِه ِشوضن ؾٛاعٗ اٌؾ١خ -ثبؽب ٌط١ف ثؾبسؼ اٌقؾٝ اٌزب١ِٓ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25543    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ؽغٓ ثخ١ذ ِّذٚػ -  19

إٌجٟ ؽغت ؾٍٟ ٔغالء ٍِه اٌؾطٛسٞ ؾٍٟ اٌؾ١خ ِمبَ ثغٛاس ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25545    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؽّبد اٌغ١ذ اثزغبَ -  20

سعت اٌؿبي ؾجذ سعت/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض إٌبفش ؾجذ عّبي لش٠ٗ طٙطب غشة ِؾشٚؼ ،  : اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25545    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبؾ١ً اثٛض١ف أٛس اؽشف -  21

اثٛض١ف أٛس ١فاثٛض ٍِه ؽّذ ٔغؽ اثٛر١ظ رشؾٗ ثؾبسؼ االعالَ فغش ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25536    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّالن ؾجذ ِؿٛك ؾبطف ِؿٛك -  22

ِؿٛك ؾبطف ؾذٌٝ/  ٍِه عشعظ ِبسٜ و١ٕغٗ ثغٛاس ِطش ٔغؽ  اٌقف١ؾٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25542    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِٕقٛس ِؾّذ ِٕقٛس -  23

٘بؽُ اٌّغذ اثٛ اؽّذ/  ٍِه ؾجبط فإاد ِذسعٗ ثغٛاس ؽّبد ثخ١ذ ٔغؽ غشة اٌقٛاِؿٗ ٔغٛؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25531    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عشعظ سِضٜ اعؾك و١شٌظ -  24

عشعظ سِضٞ اعؾك ٍِه اث١ٌٍٛٗ ثٕغؽ ِبسعشعظ و١ٕغٗ ثغٛاس ؾٍٟ ٔضٌٗ ،:   أؽ١شاٌـز  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25543    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ س٠بك ثخ١ذ ٔج١ً و١شٌظ -  25

اٌشة عبد اهلل ٔقش ِش٠ُ/  ٍِه اٌغالَ ثؾبسؼ اٌّشاغٗ ؽشطٗ ِشوض ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 25535    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبداهلل ؾط١ٗ خ١ٍفٗ ؾط١ٗ -  26

اعّبؾ١ً ِؾّٛد اٌشؽ١ُ ؾجذ ؽّذٞ ٍِه ثبٌغش٠ذاد اٌذ٠ٕٟ اٌّؿٙذ ثغٛاس اٌغش٠ذاد ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135354 ربس٠خ ٚفٟ 4315    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌّبْ فشغٍٝ اٌغ١ذ ِؾبعٓ -  27

طٍت اٌغ١ذ اٌؾ١ّذ ٚؾجذ طٍت اٌغ١ذ ِؾّذ ٍِه ثغؿٍٗ اٌٍّه رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 25555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغؿٛد ؾجذاٌشؽّٓ ِغؿٛد اثٛص٠ذ -  28

خالف ِؾّذ اؽّذ ٠ٛعف ثٍّه طٙطب ِشوض خشؿ اثٛ ٔغؽ ِذسعخ ثغٛاس خشؿ اثٛ اٌغش٠ذاد ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 25552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ٘بِٛدٜ ؾٍٝ سضب -  29

اٌؿبي ؾجذ ؾٍٟ سِضبْ ٍِه اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس ا١ٌٙؾٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 25556    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ؾٍٝ اعبِٗ اؽّذ -  30

ِشٚاْ ِؾّٛد ع١ذ/  ٍِه طٙطب ِشوض طٙطب عبؽً االرؾبد ثؾبسؼ االعالَ فغش عّؿ١ٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 25551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِزٝ عّؿبْ فبدق ١ٔف١ٓ -  31

سصق ؽٛلٝ ِؾت/  ٍِه طّب ِشوض اٌغ١ؼ ؽبسؼ اٌّغ١ؼ ؾجذ ؽبسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 11416    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ سضب -  32

 ِشوض ِٛعٝ وَٛ ف١ٍجٗ - اٌقٛاِؿٗ ٔغٛؼ ثٕبؽ١ٗ ِٛاؽٝ ث١ؽ ٚ رشث١ٗ ؽػ١شٖ بطٔؾ ؾٓ اخش سئ١غٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأؽ١ش

ِؾّذ اٌؾبفع ؾجذ اؽّذ ؽغ١ٓ/  ٍِه طٙطب  

 اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 16321    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد اٌىش٠ُ ؾجذ ِؾّٛد اٌشؽّٓ ؾجذ -  33

ِؾّٛد ؽؾبرٗ اؽّذ/ ثٍّه طٙطب ثٕذس ؾجذاٌؿبي اٌؾظ ِغغذ اِبَ عؿ١ذ ثٛس ؽبسؼ/ؿٍٗثغ اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 16524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ذ لج١قٝ عّبي عّبػ -  34

ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ؾبطٔ ؾٓ لج١قٟ ع١ذ ِؾّذ ٍِه ثبٌغج١شاد اٌغذ٠ذٖ اٌغج١شاد ِذسعٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 11416    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ سضب -  35

ِؾّذ اٌؾبفع ؾجذ اؽّذ ؽغ١ٓ/  ٍِه طٙطب ِشوض ِٛعٝ وَٛ ف١ٍجٗ - اٌقٛاِؿٗ ٔغٛؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 11416    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ سضب -  36

 ؽغ١ٓ ٍِه طٙطب ِشوض غشة ثبٌقٛاِؿٗ ِٛعٝ ؾّش ٔغؽ ف١ٍجٗ ثٕبؽ١ٗ ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ٔؾبط ؾٓ اخش سئ١غٟ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌؾبفع ؾجذ اؽّذ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 25554    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ عٍّبْ اٌغ١ذ ِقطفٝ -  37

عبٌُ اٌغ١ذ خٍف اؽّذ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌخضٔذاس٠ٗ ثغض٠شٖ إٌبؽ١ٗ دا٠ش ؽٛك اٌؿجبسٖ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 16524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ذ لج١قٟ عّبي عّبػ -  38

ع١ذ لج١قٟ ع١ذ ِؾّذ ٍِه اٌغذ٠ذٖ اٌغج١شاد ِذسعٗ ثغٛاس اٌغج١شاد ،:   ١شاٌـزأؽ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 16524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ذ لج١قٟ عّبي عّبػ -  39

اٌشؽّٓ ؾجذ ِؾّٛد اٌشؽّٓ ؾجذ ٍِه  اثٛؾٍٟ ؾضّبْ ِغغذ ثغٛاس اٌمبضٟ ٔضٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 25552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘ش٠ذٜ سِضبْ ِقطفٝ اٌغ١ذ -  40

ضبؽٝ ؽ١ّذٖ اؽّذ سفبؾٗ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌغٙبد ثؾبسؼ عٛدٖ اٌش٠ظ ؽٛٔٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 25555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ إٌؿ١ُ ؾجذ اؽّذ ؽ١ّبء -  41

اؽّذ ثخ١ذ ؽغٓ ؽغبَ/  ٍِه طّب ِشوض اٌؾّب لش٠ٗ اٌٍط١ف ؾجذ اؽّذ ِغغذ اِبَ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 25553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ خٍف رؾ١ٗ -  42

اٌطبٌجٗ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌجؾشٜ عبٌُ الفالػ ؽبسؼ ِٓ ِزفشؼ 21 ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135355 ربس٠خ ٚفٟ 25551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خالف ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  43

خالف ِؾّذ اؽّذ ٠ٛعف/  ٍِه طٙطب ِشوض ثبٌغٛاٌُ اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135356 ربس٠خ ٚفٟ 25564    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ثغبٌٝ فّٛئ١ً د١ِال -  44

خ١ًٍ وبًِ ٔؿّبد ٍِه ؽّبدٞ ٔغؽ رشؾٗ اثشا١ُ٘ ؽبفع ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135356 ربس٠خ ٚفٟ 25561    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اٌؿ١ٍُ ؾجذ ِشعٝ ؾّشٚ -  45

اٌشاضٟ ؾجذ ِؾّٛد ؾبطف اٌشؽ١ُ ؾجذ ٍِه اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ خٍف ؾ١ٕجظ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135356 ربس٠خ ٚفٟ 25565    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبداهلل ؽؾبرٗ ؾّغ١ؼ سر١جٗ -  46

ِؾٍظ ؾج١ذ ب٠ذٖؾ ٍِه طٙطب ثغبؽً اٌّؾٍظ ؽبسؼ اٌغبؽً ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135356 ربس٠خ ٚفٟ 12153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ع١ذ اٌذٌٚٗ لّش اؽّذ اٌذٌٚٗ لّش -  47

 اٌذل١ؾ١ٗ ثٕضٖ اٌذٌٚٗ لّش اؽّذ ِخجض ثغٛاس ثٕبؽ١خ ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١خ ؽػ١شح ٔؾبط ؾٓ اخش سئ١غٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

ع١ٕٗ اٌف ٚخّغْٛ خّظ ِبي ثشاط اؽّذ ع١ذ اٌذٌٚٗ لّش اؽّذ غبفش/ثٍّه ١ٕٙٗع ِشوض  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135356 ربس٠خ ٚفٟ 25565    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ ؾجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ٔبفش -  48

اٌشؽ١ُ ؾجذ ِؾّذ ٔبفش ٍِه اثٛثىش ِغغذ ثغٛاس ؽّٛدٖ ٔغؽ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135356 ربس٠خ ٚفٟ 25563    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِذٔٝ ِؾّذ خٍف اؽّذ -  49

سضٛاْ ِؾّذ اٌغ١ذ ؾجذ ٔب٘ذ ٍِه طٙطب عبؽً ؾجذسثٗ ثؾبسؼ إٌجٟ اؽجبة ِبسوذ عٛثش ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135356 ربس٠خ ٚفٟ 25553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾط١ٗ فشط ٔذ٘ٝ غش٠ف -  50

اهلل عبد فبدق اٌغبوٓ رٙبٟٔ ٍِه اال١ِش ؽبسٖ اٌّذاسط ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135356 ربس٠خ ٚفٟ 12153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ع١ذ اٌذٌٚٗ لّش اؽّذ اٌذٌٚٗ لّش -  51

اؽّذ ع١ذ اٌذدٌٚٗ لّش اؽّذ غبفش/ ثٍّه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌذل١ؾ١ٗ ثٕضٖ اٌذٌٚٗ لّش اؽّذ ِخجض ثغٛاس اٌذل١ؾ١ٗ ٔضٖ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135356 ربس٠خ ٚفٟ 12153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ع١ذ اٌذٌٚٗ لّش اؽّذ اٌذٌٚٗ لّش -  52

 ِبي ثشأط ِمبٚالد ِىزت ٔؾبط ؾٓ اؽّذ ع١ذ اٌذٌٚٗ لّش اؽّذ/  ثٍّه اٌذل١ؾ١ٗ ٔضٖ ثٕبؽ١خ سئ١غٝ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

ع١ٕٗ اٌف ِبئخ155555   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135356 ربس٠خ ٚفٟ 25562    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشغٍٝ ِؿجذ ع١ذ اؽّذ -  53

ِؿجذ اٌغ١ذ وّبي ِؾّذ هٍِ اثشا١ُ٘ اي ِغغذ ثغٛاس ِؿجذ ثٕغؽ ؾ١ٕجظ ِجبٟٔ  ؾ١ٕجظ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 25566    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فش٘ٛد لبفذ ِٕٙٝ ث١زش -  54

فش٘ٛد لبفذ ِٕٟٙ ٍِه اٌشؽّٓ عبِؽ ثغٛاس ِغؿٛد اٌؾ١خ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 25515    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؿذ عٕبدٖ اٌشة عبد فجؾٝ -  55

ِؾّذ اؽّذ اٌذ٠ٓ ٔٛس/ ثٍّه ع١ٕٙٗ ثغٛاسِٛلف اٌشٜ ٕ٘ذعخ ػ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 25512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘الي اثٛص٠ذ ؾالَ د٠بة -  56

ص٠بد اؽّذ ؾٍٟ ٍِه اثٛفبَ و١ٕغٗ ثغٛاس ٌغ١ؼا ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 2346    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾط١خ ؾطب عٛسط ٘بٔٝ -  57

ؾط١ٗ ؾطب عٛسط ٘بٟٔ ٍِه ؾشاثٟ اؽّذ ؽبسؼ ِٓ اٌّزفشؼ اٌم١غبس٠ٗ ؽبسؼ ثغؿٍٗ اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 12254    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٕٛدٖ اهلل ؾطب اؽذس ٔٛاي -  58

ا٠ٛة ٌج١ت ١ِٕش ٘بٔٝ ثٍّه طٙطب ِشوض اٌقف١ؾٗ ١ِٕش ٘بٔٝ ِذؽخ ثغٛاس ِغ١ضي ٔغؽ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٟٚف 12254    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٕٛدٖ اهلل ؾطب ساؽذ ٔٛاي -  59

ؽٕٛدٖ ا٠ٛة ٌج١ت/ ثٍّه ِغ١ضي ٔغؽ اٌقف١ؾٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 25511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٍّْٛ ف١ُٙ عّبي ؾبدي -  60

اهلل ٌطف ثخ١ذ ع١ّش/ ثٍّه اٌى١ٕغٗ ثغٛاس ِغؿٛد اٌؾ١خ طٙطب ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 15153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ث١ٍب١ِٓ فذ٠ك طٍؿذ -  61

ع١ٕٙٗ ِشوض اٌغشث١ٗ ثغ١ٕٙٗ اٌّذاسط ؽبسؼ/  ثغؿٍٗ اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 12254    شلُث ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٕٛدٖ اهلل ؾطب ساؽذ ٔٛاي -  62

 ثبٌقف١ؾٗ ١ِٕش ٘بٔٝ ِذؽخ ثغٛاس ِغ١ضي ٔغؽ ثٕبؽ١خ ِٛاؽٝ ٚث١ؽ رشث١خ ؽػ١شح ٔؾبط ؾٓ اخش سئ١غٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأؽ١ش

ع١ٕٗ اٌف ٚعزْٛ ٚاؽذ 61555 ِبي ثشاط ا٠ٛة ٌج١ت ١ِٕش ٘بٔٝ/ ثٍّه طٙطب ِشوض  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 5111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕمش٠ٛط ١ٍّبْع فزؾٝ ع١ّش -  63

ِشلـ فإاد ِٕٝ/  ٍِه طٙطب ِشوض إٌػبَ ؽبسؼ والَ اثٛ ثؾبسٖ اٌؾ١ٙذ و١ٕغٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 5111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ فزؾٝ ع١ّش -  64

ِشلـ فإاد ِٕٝ/  ٍِه طٙطب ِشوض إٌػبَ ؽبسؼ والَ اثٛ ثؾبسٖ اٌؾ١ٙذ و١ٕغٗ ثغٛاس  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 25562    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ؾّش ِؾّذ ١ٌٍٝ -  65

ؽغ١ٓ ِؾّذ عالي ؾٍٝ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌغ١ؼ ؾبسؼث اٌؾ١ّبد ِغزؾفٝ ثغٛاس ،    

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 15315    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ سؽبد ِؾّذ -  66

اٌؿبي ؾجذ ِؾّٛد ِؾّذ/  ثٍّه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌخطبة ثٓ ؾّش ِغغذ ثغٛاس اٌجؾش٠ٗ ٔضٖ ع١ٕٙٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 15315    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ سؽبد ّذِؾ -  67

دٚاعٓ ِضسؾخ ٔؾبط ؾٓ اٌجؾش٠ٗ ٔضٖ ع١ٕٙٗ ثٕبؽ١خ سئ١غٝ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً ُر 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 25561    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌض٘شٜ اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ -  68

اٌض٘شٜ اؽّذ اٌغ١ذ/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌؾبعش ٔضٖ اٌغشثٝ اٌؾش٠فٗ ثٕغؽ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 25563    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ اؽّذ ِؾّذ ؾٍٝ -  69

ؾٍٝ اؽّذ ِؾّذ/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض ؾ١ٕجظ - ؾ١ٕجظ ثّجبٔٝ اٌضساؾ١ٗ ٗاٌغّؿ١ ثغٛاس ،    

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135351 ربس٠خ ٚفٟ 15315    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ سؽبد ِؾّذ -  70

 ٔضٖ ؾٕبٔٗ ع١ٕٗ اٌف ِبئخ155555 ِبي ثشاط ؾ١ِّٛٗ ٚرٛس٠ذاد ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد ٔؾبط ؾٓ اخش سئ١غٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌؿبي ؾجذ ِؾّٛد ِؾّذ/  ثٍّه اٌخطبة ثٓ ؾّش ِغغذ ثغٛاس اٌجؾش٠ٗ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 25511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾ١غٝ ؽغ١ٓ فزؾٝ ؽّبدٖ -  71

ؾ١غٟ ؽغ١ٓ اؽّذ ٍِه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس عٕجً ؽبسؼ اٌؾشل١ٗ ع١ٕٙٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 25525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اثٛص٠ذ ع١ذ اؽّذ -  72

اثٛص٠ذ ع١ذ ص٠ذ اثٛ ؾضاَ/ ثٍّه طٙطب ِشوض ِؾفٛظ خٍٛح االففش ثبٌىَٛ إٌٛس ِغغذ ثغٛاس االففش اٌىَٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 15243    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽّٓ جذؾ اؽّذ سؽبد اؽّذ -  73

ؾجذاٌشؽّٓ ِؾّذ ٠ٛعف اؽشف/ ثٍّه اٌؾ١ّبد ِغزؾفٝ ثغٛاس اٌؾ١ّبد ػ ع١ٕٙٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 15243    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽّٓ ؾجذ اؽّذ سؽبد اؽّذ -  74

 ِؾّذ ٠ٛعف اؽشف ثٍّه اٌضِبَ خبسط ِىشَ ؾّش ػ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ ؾٕٛأٗ دٚاعٓ ِضسؾخ ٔؾبط ؾٓ سئ١غٝ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

الغ١ش ع١ٕٗ اٌف ٚخّغْٛ ٚاؽذ 51555 ِبي ثشاط اٌشؽّٓ ؾجذ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 13213    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لٍذط ِىغ١ّٛط ٠ٛٔبْ ِبس٠ٗ -  75

لٍذط ِىغ١ّٛط ثغطب ؾبطف ٍِه اث١ٌٍٛٗ ثٕغؽ ؾٍٟ ٔضٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 13213    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لٍذط ِىغ١ّٛط ٠ٛٔبْ ِبس٠ٗ -  76

لٍذط ِىغ١ّٛط ثغطب ؾبطف هٍِ اث١ٌٍٛٗ ٔغؽ عبِؽ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 15112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغؿٛد اؽّذ خٍف اؽّذ -  77

ِؾّٛد ؾجذاٌشؽ١ُ اٌغ١ذ ِؾّذ ٍِه ثغؿٍٗ اٌٍّه رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 25513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغب١ٔٓ ؽغبصٜ ؾجبط ؾجذاٌؿبي -  78

ؽغبصٜ ؾجبط ِؾّٛد/ ثٍّه ؾبثذ٠ٓ ٚسؽخ ثغٛاس ؽغب١ٔٓ لج١قٝ ٔغؽ اٌمج١قبد لج١قبد ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 25515    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ؾجذإٌّؿُ ِؾّٛد اؽّذ -  79

ؾٍٝ إٌّؿُ ؾجذ ِؾّٛد/ثٍّه طٙطب ِشوض اٌمبضٝ عبِؽ ثغٛاس اٌمج١ٍٗ اٌؾش٠ذ٠ٗ ،   :اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 3635    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔقشاهلل فبدق فذلٝ سفمٗ -  80

ؾٕٗ ٌالعزغٕبء  اٌفشؼ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 25512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٗؽٛؽ اثٛ ِؾّذ لٍؾٗ ؽغٕٝ -  81

ِؾّذ ؾّش ِؾّذ ؾّش/ ثٍّه طٙطب ِشوض  اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اْاٌؿٕٛ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 25521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؿض٠ض ؾٍٟ ثخ١ذ اؽّذ -  82

اٌؿض٠ض ؾجذ ؾٍٟ ثخ١ذ ؾٍٟ ٍِه ِؾطب لش٠ٗ اٌغٍطبْ ثؾبسؼ 25 سلُ ؾمبس اٌؾشؾ١ٗ اٌغّؿ١ٗ ثغٛاس ِؾطب ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 25522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عّؿبْ ؽٕب خ١شٜ ِب٠ىً -  83

فبدق فىشٞ ٔغٛٞ ٍِه عٍغج١ً ِمٟٙ اِزذاد ٌجؾشٞا إٌقش ؽبسؼ طٙطب عبؽً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 15153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ث١ٍب١ِٓ فذ٠ك طٍؿذ -  84

ف١بك اؽّذ ؾجذاٌشؽّٓ ِؾّذ ِؾّٛد/ثٍّه اٌّذاسط ػ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ/ ثغؿٍٗ اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 25513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشاط ِؾّذ ؽغٓ ِؾّذ -  85

اٌغ١ذ فشاط ِؾّذ ؽغ١ٓ ٍِه ؾٍٟ ثٕضٌٗ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ؾٍٟ ٔضٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 بس٠خر ٚفٟ 25514    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٍط١ف ؾجذ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ -  86

ؽغ١ٓ ِؾّذ فالػ ِؾّذ/ ثٍّه طٙطب ِشوض ؾٕجش اؽّذ ثؾبسؼ وبًِ اٚالد ِطؿُ ثغٛاس طٙطب ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 25514    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٍط١ف ؾجذ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ -  87

ؽغ١ٓ ِؾّذ فالػ ِؾّذ/ ثٍّه طٙطب ِشوض ؾٕجش اؽّذ ثؾبسؼ وبًِ اٚالد ِطؿُ ثغٛاس طٙطب ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 25516    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاهلل ؽغ١ٓ فبثش وّبي -  88

ؾٍٟ ؽغ١ٓ عٕبء ٍِه اٌىج١ش اٌغبِؽ ثغٛاس اٌغج١شاد ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 13213    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لٍذط ِىغ١ّٛط ٠ٛٔبْ س٠ِٗب -  89

ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ ؽػ١شٖ ٔؾبط ؾٓ لٍذط ِىغ١ّٛط ثغطب ؾبطف ٍِه ؾٍٟ ثٕضٌٗ اث١ٌٍٛٗ ٔغؽ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135315 ربس٠خ ٚفٟ 25523    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ؾجذاٌشؽّٓ ِؾّٛد سفؿذ -  90

اؽّذ اٌشؽّٓ ؾجذ ِؾّٛد ِؾّذ ٍِه ؽشق ثبٌخضٔذاس٠ٗ 3 سلُ اٌغ١ٕٕٗ ؽٛك اٌخضٔذاس٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25536    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌقغ١ش اٌغ١ذ ِؾّٛد -  91

ص٠ذ اثٛ ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّذ/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌغشث١ٗ ثغ١ٕٙٗ إٌضٌٗ ثؾك اٌغّٙٛس٠ٗ ؽبسؼ ،:   ١شاٌـزأؽ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 16213    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٛٔٗ ؽغٕٝ ِقطفٝ ِؾّذ -  92

ؽغٛٔٗ ؽغٕٝ ِقطفٝ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌؾ١ّبد ؽبسؼ ِٓ ا١ٌٛعفٝ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 16213    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٛٔٗ ؽغٕٝ ِقطفٝ ِؾّذ -  93

 اٌجٕه خٍف اٌؾ١ّبد ؽبسؼ ِٓ ا١ٌٛعفٝ ؽبسؼ ثٕبؽ١ٗ اصاٌٗ ٚ ٘ذَ ٚ ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد ٔؾبط ؾٓ اخش رغبسٞ عغً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

ؽغٛٔٗ ؽغٕٝ ِقطفٝ/  ٍهِ طٙطب ِشوض اٌٛطٕٝ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبؾ١ً ِؾّذ اعّبؾ١ً ؽغٓ -  94

اؽّذ ِٛعٟ ؾبفُ ٍِه اٌش٠بضٟ إٌبدٞ ثغٛاس اٌؿزبِٕٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25535    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ؾجذاٌؿبي ؾجذاٌشؤف اؽّذ -  95

اٌغ١ذ اؽّذ ثخ١زٗ/ثٍّه اٌضلبص٠ك ِغغذ ثغٛاس اٌجؾش٠ٗ اٌؿجبسٖ ثغٛاس ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 16213    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٛٔٗ ؽغٕٝ ِقطفٝ ِؾّذ -  96

 ثٕبؽ١ٗ اٌؾى١ِٛٗ ثبالؽ١بء االٔزػبس عبؽبد ٚ ٌٍغشاعبد ِضاداد ٚ ِٕبلقبد ِىزت ٔؾبط ؾٓ اخش سئ١غٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأؽ١ش

ؽغٛٔٗ ؽغٕٝ ِقطفٝ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌؾ١ّبد ؽبسؼ ِٓ ا١ٌٛعفٝ ؽبسؼ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25523    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اؽّذ اٌغًّ اؽشف -  97

اؽّذ اٌغًّ اؽّذ/ ثٍّه اٌؾشافؾٗ رشؾخ خٍف اٌضٛسٖ ِغزغذ ؽبسؼ طٙطب ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٍٕذٖ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  98

اٌغ١ذ ِؾّٛد ّذاؽ ٍِه اٌؿبلش ِغغذ ثغٛاس ؾٍٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؿبسف ؾ١غٝ ؾٍٝ ٚفبء -  99

اٌؿبسف إٌؿّبْ اثٛ اؽّذ/ثٍّه طٙطب ِشوض اٌىٙشثبء ِؾٛي ثغٛاس ؽطٛسٖ خ١ٍفٗ ٔغؽ ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25532    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕٙشٜ ع١ذُ٘ صشٚد اسٔغذ -  100

ِٕٙشٜ ع١ذُ٘ صشٚد/ٍِه طّب ِشوض اٌؾذ٠مٗ ؽشطٗ ٔمطٗ ثغٛاس اٌؾذ٠مٗ طّب ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  ٛاْاٌؿٕ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25535    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌؿ١ُ ؾجذ ِؾّذ اؽّذ اٌؿبي ؾجذ -  101

إٌؿ١ُ ؾجذ ِؾّذ اؽّذ/  ٍِه طٙطب ِشوض اٌغٛاٌُ - ساؽذ اٌؾ١خ ثؾبسؼ ساؽذ اٌؾ١خ ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25526    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔق١ش ف١ُٙ ثخ١ذ ٔبعٝ -  102

رِٛبط ٘بث١ً ٌّؿٝ ٔبعٝ/ٍِه طٙطب عبؽً اٌىبص١ٌٛه لجبطاال ِذسعخ اِبَ اٌزؾش٠ش ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25533    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ اؽّذ اٌغ١ذ ؾالء -  103

اؽّذ اٌغ١ذ ٠بعش/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ طٙطب غشة ِؾشٚؼ إٌبفش ؾجذ عّبي لش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثىشٜ ؾٍٝ عالي ع١ٙش -  104

سعت ؽؿجبْ اٌشؽ١ُ ؾجذ ٍِه اٌجٍخٟ ِؾّذ ِمٟٙ ثغٛاس اٌؾشافؾٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25531    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشغٍٝ ثبلش ِؾّذ ؾضد -  105

ؾّش اٌؿٍٝ ؾجذ ؾٍٝ/  ٍِه طٙطب ِشوض ؽطٛسٖ ثمش٠ٗ ؽطٛسٖ ؽشطٗ ٔمطٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25534    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ع١ذ ؽبسط ؾّشٚ -  106

ع١ٍّبْ اثشا١ُ٘ ِؾّذ عّبي/  ٍِه طٙطب ِشوض عبٌُ فالػ ثؾبسؼ باٌجٕ ؾالء اٌؾ١ٙذ ِذسعٗ اِبَ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25532    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغؿٛد ؾجذاٌشؽّٓ ع١ذ عِٛٗ -  107

اٌشؽّٓ ؾجذ ؽغٓ ؽّذٞ ٍِه- االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس خشؿ اثٛ ٔغؽ اٌغش٠ذاد ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25533    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالَ ؾٍٝ ع١ذ ؾضّبْ -  108

عالَ ؾٍٝ اٌغ١ذ ثٙبء/ ثٍّه طٙطب ِشوض اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس خشؿ اثٛ ٔغؽ اٌغش٠ذاد ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبِؽ ؾجبط ؾجذاٌؾ١ٍُ ِشٖٚ -  109

سؽٛاْ ِؾّذ ِقطفٝ اؽّذ//ٍِه اٌّؾبوُ ِغّؽ ثؾبسؼ ٌٍّفشٚؽبد اٌؿالٜٚ ِؾً ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 14533    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ١ِخبئ١ً ١ِخبئ١ً اٌمّـ ا١ِٓ ِش٠ُ -  110

ؽ١ٕٓ ثٌٛظ فبدق ٍِه سِضبْ ِٓ اٌؿبؽش ؽبسؼ ثغؿٍٗ اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً ،:   ـزأؽ١شاٌ ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ اؽّذ اؽّذ فجبػ -  111

ؾٍٟ اؽّذ اٌذ٠ٓ ٔٛس ٍِه اٌّال٠بد طش٠ك  ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25531    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌذٖ ثٛال٠خ اثٛص٠ذ ص٠ذاْ ؾ٠ٛظ ٠ؾٝ ِؾّذ -  112

اثٛص٠ذ ص٠ذاْ ؾ٠ٛظ/ ثٍّه طٙطب ثٕذس 53 ػ ِٓ اٌذعٛلٝ ؽبسح طٙطب ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25531    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ اؽّذ اؽغبْ -  113

ؽغب١ٔٓ ِؾّذ ِؾّذ اؽّذ ِؾّٛد ٍِه ثغؿٍٗ اٌٍّه رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خالف ؾٍٝ سعت ا٠ّٓ -  114

ِؾّٛد ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ٍِه اٌز١غٟ فزؾٟ ؽبسؼ3 ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ خض١شٜ ع١ٍّبْ عٙبد -  115

لج١قٝ ؽبفع ؾٍٝ/ ثٍّه  اٌّشاغٗ ِشوض اٌغّبسٔٗ اٌغال٠ٍٗ ٔغؽ اٌغّبسٔٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٟ اؽّذ اؽّذ فجبػ -  116

ؾٍٟ اؽّذ اٌذ٠ٓ ٔٛس ٍِه اٌّال٠بد طش٠ك  ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٟ اؽّذ اؽّذ فجبػ -  117

ؾٍٟ اؽّذ اٌذ٠ٓ ٔٛس ا٠ّٓ ٍِه اٌّال٠بد طش٠ك  ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ اؽّذ اؽّذ فجبػ -  118

 اغز٠ٗ ث١ؽ ِؾً ٔؾبط ؾٓ ؾٍٟ اؽّذ اٌذ٠ٓ ٔٛس ا٠ّٓ ٍِه اٌّال٠بد طش٠ك  ؽطٛسٖ ثٕبؽ١ٗ اخش سئ١غٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأؽ١ش

دل١ك ِغزٛدؼ) ) 

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25154    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽّٓ ؾجذ ٠ٛعف طٗ فذ٠ك -  119

اٌشؽّٓ ؾجذ ٠ٛعف طٗ/ ٍِه اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس االففش اٌىَٛ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذ٠ًرؿ رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 1225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ذُ٘ عالِخ ضٍفٝ ع١ّؾٗ -  120

ؽٕب فشط فبٌؼ ٍِه االلجبط ثؾبسؼ عشعظ ِبسٜ و١ٕغٗ ثغٛاس ثٕبؽ١ٗ فشؼ افززبػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 1225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ذُ٘ عالِٗ ضٍفٝ ع١ّؾٗ -  121

ؽٕب فشط فبٌؼ ٍِه لجبطاال ثؾبسؼ عشعظ ِبسٞ و١ٕغٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25114    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؽّٛدٖ ِؾّذ ؾٍٝ اؽّذ ِؾّذ -  122

اٌؾٍمبِٝ ؾجذاٌؿبي ِؾّذ ِؾّذ/ ثٍّه ع١ٕٙٗ ِٛلف ثؾشٜ اٌشٜ ٕ٘ذعخ ؽبسؼ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 5625    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌىش٠ُ ؾجذ إٌجٝ غتؽ ؾجذاٌىش٠ُ فٛص٠ٗ -  123

االفً ثمبء ِؽ االخش اٌشئ١غٟ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،   

 ؿذ٠ًر رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؿض٠ض ؾجذاٌؾ١ّذ ؾجذاٌؿض٠ض اٌخط١ت -  124

اٌشؽ١ُ ؾجذ اؽّذ أزقبس/ثٍّه اٌىج١ش ِغغذ ثغٛاس اٌط١ٍؾبد ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 13135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اؽّذ فزؾٟ اؽّذ -  125

ؽطٛسٖ ثمش٠ٗ ؾٍٟ اٌؾ١خ ثغٛاس ثغؿٍٗ اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ فالػ -  126

ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ٍِه رٛغبْ ِخجض ثغٛاس خ١ٍفٗ ٔغؽ ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً ُر 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 15553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ خٍف سعت ١ٌٚذ -  127

اٌٌّٟٛ ؾجذ ِؾّٛد خٍف سعت ٍِه غشة اٌقٛاِؿٗ ثٕغٛؼ اؽّذ ِؾّٛد ٔغؽ اٌقٛاِؿٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 15553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ خٍف سعت ١ٌٚذ -  128

اٌٌّٟٛ ؾجذ ِؾّذ خٍف سعت ٍِه سعؿ١ذثٛ ؽبسؼ اٌٛصاد ١ِذاْ اٌٙذٞ ثشط ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٛك ِؾّذ ع١ذ فٛص٠ٗ -  129

اٌذ٠ٓ عؿذ ؽفػٟ ِؾفٛظ ٍِه ؽّذ اي ِٕذسٖ ثغٛاس اٌّغزغذٖ اٌؿضثٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌّبْ اؽّذ عبٌّبْ اؽّذ -  130

ثىش ِؾّذ سضب/ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌغج١شاد طٙطب ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌؿبي ؾجذ وّبي ِؾّذ -  131

اٌؿض٠ض ؾجذ ؾبطف فزؾٟ ٍِه- اٌغّٙٛس٠ٗ ِذسعٗ اِبَ ؽشة طٍؿذ ؽبسؼ ،:   ١شاٌـزأؽ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ ِقطفٟ -  132

ثالي ؾٍٟ اؽّذ ؾٍٟ ٍِه اٌذِٟٚ اٌغ١ذ ِغغذ ثغٛاس دِٚٗ اَ وٛثشٞ ؾٕذ دِٚٗ اَ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ربس٠خ ٚفٟ 15553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٌّٟٛ ؾجذ ِؾّذ خٍف سعت ١ٌٚذ ثغؿٍٗ اٌزغبسٞ االعُ رؿذ٠ً -  133

 ؾجذ ِؾّٛد خٍف سعت ٍِه غشة اٌقٛاِؿٗ ثٕغٛؼ اؽّذ ِؾّٛد ٔغؽ ثٕبؽ١ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313

اٌٟ ٔقف ثٍذٞ ِخجض ٔؾبط ؾٓ اٌٌّٟٛ  

 رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 15553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌذح ثٛال٠خ ؾجذاٌٌّٛٝ ِؾّذ خٍف سعت ١ٌٚذ -  134

 ٔؾبط ؾٓ اٌٌّٟٛ ؾجذ ِؾّٛد خٍف سعت ٍِه غشة اٌقٛاِؿٗ ثٕغٛؼ اؽّذ ِؾّٛد ٔغؽ ثٕبؽ١ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ

اٌٟ ٔقف ثٍذٞ ِخجض  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؿ١ذ عشعظ فإاد و١ٍّٗ -  135

ؾض٠ض ربدسط اٌمظ/  ٍِه االلجبط ؽبسؼ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ؾجذ ؽؾبرٗ فالػ ٔغٜٛ -  136

إٌؿ١ُ ؾجذ ؾؾشٜ ثٙبء/ٍِه االؾذاد٠ٗ اٌّذسعٗ اِبَ اٌزؾش٠ش ػ طٙطب عبؽً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ع١ذ ؽبوش ؾّش -  137

ِىٝ اؽّذ ِىٝ إٌبفشؾجذ/ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس االففش اٌىَٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135314 ربس٠خ ٚفٟ 25116    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عشعظ ؾط١ٗ فب٠ض ١ِٕب -  138

صاٟ٘ عّبي ؽٕٛدٖ ٍِه عشعظ ِبسٞ و١ٕغٗ ثغٛاس اٌى١ٕغٗ ؽبسؼ اٌغٛاٌُ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135314 ربس٠خ ٚفٟ 25115    لُثش ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالِٗ اعؿذ ٔغ١ُ ِب٘ش -  139

طٛث١ب وّبي ٔؿٕبؾٗ/  ٍِه ؽٍمٗ اثٛ و١ٕغٗ ثؾشٜ ؾ٠ٛضٗ ؽبسٖ والَ اثٛ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135314 ربس٠خ ٚفٟ 25111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؽّبد ِؿٛك اٌغؿٛد اثٛ -  140

ؽّبد ِؿٛك صؾ١ُ/  ٍِه اٌّؾبعش وبسرٗ ثغٛاس اٌطٛاٌت اٌمبضٝ ٔضٌٗ ،:   شاٌـزأؽ١ ٚفف   

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135314 ربس٠خ ٚفٟ 25125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ض١ف اثٛ ِؾّٛد ا٠ّبْ -  141

اٌشؽ١ُ ؾجذ صبثذ ؽّبدٖ/  ٍِه اٌزٛاسٖ ِغغذ ثغٛاس ؾّبس ثٕٝ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135314 ربس٠خ ٚفٟ 25113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل سصق ٠غٝ ٔؾبد ا٠ٙبة -  142

اهلل سصق ٠غٟ ٔؾبد ٍِه عؿ١ذ ثٛس ؽبسؼ ِشعٟ وبًِ ِذسعٗ اِبَ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135314 ربس٠خ ٚفٟ 25112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبُٔ اؽّذ اٌغ١ذ ؾجذاٌشؽّٓ -  143

اٌشؽ١ُ ِؾّذؾجذ اٌشؽّٓ ؾجذ سا٠ٚٗ ٍِه اٌغّٙٛس٠ٗ ثؾبسؼ اٌّؾبوُ ِغّؽ اِبَ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ِؾّذ ِؾّذ ؾّشٚ -  144

ؾجذاٌشؽّٓ ؾجذاهلل ٠بعش ٍِه اٌؿبؿ اثٛ وٛثشٞ ثغٛاس ؾ١ٕجظ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135311 ربس٠خ ٚفٟ 25121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لبعُ اثٛاٌفضً فزؾٟ اٌٙبَ -  145

اٌؿض٠ض ؾجذ فإاد ِؾّٛد ِؾّذ ٍِه ؾٕجش اؽّذ ؽبسؼ ِٓ اٌخطبة ثٓ ؾّش ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فذ٠ك ِؾّذ فذ٠ك عٍٜٛ -  146

اثٛسثٟ ؾٍٟ اٌفزٛػ اثٛ ٍِه ؽؾبرٗ اي ِغغذ ثغٛاس االففش اٌىَٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 فٚف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25133    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌقذ٠ك ِؾّذ ٔغبٖ -  147

فشغٍٝ ؾٍٝ ؽبفع اهلل عؿذ/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌؾشل١ٗ ثغ١ٕٙٗ ٚؽؾٝ ٔغؽ وٛثشٜ ثغٛاس ٚؽؾٝ ٔغؽ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ اؽّذ ؾٍُ اثٛ اؽّذ -  148

عؿ١ذ اؽّذ ٔقش ؽّبد ٍِه طٙطب غشة ِؾشٚؼ طبٌت اثٟ ثٓ ؾٍٟ لش٠ٗ إٌبفش ؾجذ عّبي ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25126    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾغب٠جٝ ؽبفع فزؾٝ ِؾشٚط -  149

ؽبفع فزؾٟ عبِٟ ٘بٟٔ ٍِه اٌؾّب ثمش٠ٗ اٌؾٛٔٗ ثغٛاس اٌؾّب ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 11222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘ش٠ذٞ ِؾّذ ِؾّذ ِقطفٟ -  150

 ؾبطف/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌغشث١ٗ ثغ١ٕٙٗ ؽّضٖ ٔغؽ ثٕبؽ١ٗ ِٛث١ٍ١بد ث١ؽ ِؿشك ٔؾبط ؾٓ اخش سئ١غٟ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأؽ١ش

ِؾّذ ِؾّذ خض١شٜ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ف١ُٙ ؽىشٜ ؽغبَ -  151

ؽٕب اثشا١ُ٘ ف١ُٙ ؽىشٜ/  ٍِه اٌضساؾ١ٗ اٌغّؿ١ٗ ثغٛاس ؾٍٝ ؽغ١ٓ ٔغؽ ثذس وَٛ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ففٚ،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّٛد اؽّذ ِؾّذ -  152

اهلل ؾجذ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد وبًِ ٍِه اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس لجٍٟ اٌغّٙٛس٠ٗ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ِؾّٛد ِؾّذ ع١ٍٙٗ -  153

الالد٠ٛط ؽٕٛدٖ ؽٛلٝ وّبي/  ٍِه طٙطب ِشوض ؾٕجش اؽّذ ثؾبسؼ اٌشا٘ت ؾّبسٖ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25124    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌىش٠ُ عبد ؽغ١ٓ اؽّذ ِؾّٛد -  154

ؽغ١ٓ اؽّذ اٌؿ١ٍُ ؾجذ ٍِه اٌش٠بْ ِغغذ ثغٛاس اٌجزج١ذ ثٕغؽ ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌؾ١ّذ ؾجذ ثىش اثٛ اٌض٘شاء فبطّٗ -  155

ِؾّذ اٌؾ١ّذ ؾجذ ثىش اثٛ/  ٍِه طّب ِشوض دِٚٗ ثبَ اٌقذ٠ك ثىش اثٛ ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبُٔ ِؾّذ عّبي ؾالء -  156

ؾٍٟ غبُٔ ِؾّذ عّبي ٍِه اٌؿز١ك ِغغذ ثغٛاس االففش اٌىَٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 25125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌؿبي ؾجذ ِؾّذ ؾٍٝ -  157

ؾط١فٟ ؽٍجٟ ؾّش ؾٍٟ ٍِه اٌؾبدس ثغٛاس اٌجؾشٞ اٌغبؽً ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 11222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘ش٠ذٜ ِؾّذ ِؾّذ ِقطفٝ -  158

ِؾّذ ِؾّذ خض١شٜ ؾبطف/  ٍِه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌغشث١ٗ ثغ١ٕٙٗ ؽّضٖ ٔغؽ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135312 ربس٠خ ٚفٟ 11222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘ش٠ذٜ ِؾّذ ِؾّذ ِقطفٝ -  159

 ِشوض ص١٘ش ثؾبسؼ اٌذ١ِبطٝ ث٠ٛبد ثغٛاس ثٕبؽ١ٗ افشٔغٝ رٕغ١ذ ٚسؽٗ رؾغ١ً ٚ اداسٖ ٔؾبط ؾٓ اخش سئ١غٟ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

٘ش٠ذٜ ِؾّذ ِؾّذ ا٠ّٓ/  ٍِه طٙطب  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25136    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذسثٗ ِؾّذ ع١ٍّبْ فبثش -  160

اٌفض١ً ؾجذ عّبي اؽّذ ٍِه اٌؿبِٗ اٌضشائت خٍف اٌغ١ؼ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25144    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚافف اعشاف١ً عشعظ ففٛد -  161

ٚافف اعشاف١ً عشعظ ١ِٕب/  ٍِه اٌّغزؾبس ثشط ثغٛاس االخش ؾجذ ؽٍّٝ ساٌّغزؾب طش٠ك ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغٍٝ ؾٍٛاْ ِغٍٝ ع١ذ -  162

اهلل ؾجذ ّذاؽ اٌغ١ذ اؽّذ ٍِه طّب عبؽً دِٚٗ اَ ف١ٍجٗ ثغغش اٌغبؽً ف١ذ١ٌٗ اِبَ اٌغبؽً ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25145    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ص٠ذ اثٛ اٌؾف١ع ؾجذ ِؾّذ ِؾّٛد -  163

ثذٜٚ ص٠ذ اثٛ اٌؾف١ع ؾجذ ِؾّذ/  ٍِه اٌجك ثٕغؽ اٌضساؾٗ ثٕه ثغٛاس اٌط١ٍؾبد ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 11522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ؾٍٟ ِؾّٛد -  164

دل١ك ِغزٛدؼ ٔؾبط ؾٓ اٌشؽّٓ ؾجذ ؾّش اٌؾف١ع ؾجذ ٍِه اٌمذ٠ّٗ إٌمطٗ ثغٛاس ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  ْاٌؿٕٛا رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25142    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لشٔٗ ؾىبٜٚ فشؽبد اؽّذ -  165

لشٔٗ ؾىبٚٞ فشؽبد ٍِه ٠ٛٔظ اي دٚاس ثغٛاس ِؾطب ؽبعش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25143    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ؾغشاْ ؽؾبرٗ اؽّذ -  166

اثشا١ُ٘ ؾغشاْ ؽؾبرٗ/  ٍِه إٌمطٗ ثغٛاس اٌقف١ؾٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25133    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبداٌىش٠ُ ؾٍٝ ثخ١ذ ِؾّذ -  167

عبداٌىش٠ُ ؾٍٟ ثخ١ذ ٍِه اٌؾشلٟ ؾّش اٌؾ١خ ٔغؽ ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ ذ٠ًرؿ رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25146    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٛس٠بي إٌٛس ؾجذ صوٝ ع١ّش -  168

ع١ٍّبْ ِؾّذ ؾٍٝ ع١ٍّبْ/  ٍِه االخش ؾجذط ؽٍّٝ اٌّغزؾبس ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25134    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؿ١ذ عشعظ عؿ١ذ ساِٝ -  169

اٌمبدس ؾجذ اؽّذ خبٌذ ٍِه ١ظاالرٛث ِٛلف ثغٛاس اٌجؾشٞ إٌقش ؽبسؼ طٙطب عبؽً ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 13123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾضّبْ ؾجذاٌؾغ١ت ؾضّبْ ِؾّٛد -  170

ؽغ١ٓ ع١ٍّبْ اٌشؽّٓ ؾجذ ٍِه ثغؿٍٗ اٌٍّه رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25132    شلُث ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛؾّشٖ اؽّذ ؾط١ٗ فزؾ١ٗ -  171

ِؾّذ اٌٍط١ف ؾجذ ثخ١ذ اؽشف ٍِه اٌّؾض١ِٓ ٔضٖ ؽجبة ِشوض ثغٛاس اٌّؾض١ِٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 11522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ؾٍٝ ِؾّٛد -  172

اٌشؽّٓ ؾجذ ؾّش اٌؾف١ع ؾجذ ٍِه اٌمذ٠ّٗ إٌمطٗ ثغٛاس ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 11522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ؾٍٝ ِؾّٛد -  173

ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ٔؾبط ؾٓ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ٍِه اٌمذ٠ّٗ إٌمطٗ ثغٛاس ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشاط ِؾّذ ؽغٓ ِؾّذ -  174

اٌغ١ذ فشاط ِؾّذ ؽغٓ ثغؿٍٗ اٌٍّه رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ففٚ،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25145    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاهلل ٠ٛعف وشَ اؽشف -  175

ؾٍٟ ؽغٓ وّبي ٍِه اٌّؾطٗ عغش ؽبسؼ ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25141    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌخبٌك ؾجذإٌؿ١ُ ؾجذاٌؾٟ ِؾّذ -  176

ِؾّذ٠ٓ اٌغ١ذ ٔبد٠ٗ ٍِه االؾذاد٠ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌؿشة وَٛ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135313 ربس٠خ ٚفٟ 25135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ؾضّبْ اؽّذ يعّب -  177

اهلل ؾجذ اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ ٍِه دِٚٗ اَ ف١ٍجٗ ثؾبسؼ اٌغبؽً ف١ذ١ٌٗ اِبَ ،:   اٌـزأؽ١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 خربس٠ ٚفٟ 25141    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؽؿجبْ عّبي -  178

اهلل ؾجذ اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؽؿجبْ/ ثٍّه اٌّٛلف ثغٛاس اٌّذاسط ؽبسؼ اٌذ٠ٓ ؽغبَ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾطب ِؾّذ ؾجذاٌغ١ًٍ سضب -  179

ِؾّذ رٛف١ك ِؾّذ/ ثٍّه اٌذ٠ٕٝ اٌّؿٙذ اِبَ اٌغ١بس٠ٓ ؽبسؼ عبؽً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25154    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌشعٛي ؾٍٝ خٍف اعّبء -  180

اٌشعٛي ؾجذ ؾٍٝ خٍف/ ثٍّه اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس االففش اٌىَٛ طٙطب ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 11661    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غضاٌٗ اثٛ فشغٍٝ ؽّٛدٖ عٕبء -  181

ِؾّٛد اٌذ٠ٓ ؾٍُ ِؾّذ/ ثٍّه طٙطب ِشوض اٌجش٠ذ ِغغذ خٍف اٌم١غبس٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 س٠خرب ٚفٟ 11661    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غضاٌٗ اثٛ فشغٍٝ ؽّٛدٖ عٕبء -  182

ِؾّٛد اٌذ٠ٓ ؾٍُ ِؾّذ/ثٍّه اٌم١غبس٠ٗ ػ طٙطب ثٕذس ثٕبؽ١خ سئ١غٝ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 11661    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غضاٌٗ اثٛ فشغٍٝ ؽّٛدٖ عٕبء -  183

 ػ ؾٕٛأٗ ع١ٕٗ اٌف ٚخّغْٛ ٚاؽذ51555 ِبي ثشاط ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ٔؾبط ؾٓ اخش سئ١غٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

ِؾّٛد اٌذ٠ٓ ؾٍُ ِؾّذ/ طٙطبثٍّه ثٕذس ثش٠ذ ِغغذ ثغٛاس اٌم١غبس٠ٗ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالِٗ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  184

عالِٗ ِؾّذ اؽّذ/ثٍّه ع١ٕٙٗ ِشوض اٌقؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس ؾ١ٕجظ ع١ٕٙٗ ،  : اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 15661    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لبعُ فجشٖ خٍف سصق -  185

لبعُ فجشٖ خٍف اٌالٖ ؾجذ/  ٍِه ثٛسعؿ١ذ ؽبسؼ ِٓ اٌّبرْٚ ؽبسٖ/  ثغؿٍٗ اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبصٜ ِؾّذ ؾٍٝ اٌغؿٛد اثٛ -  186

سفبؾٝ ؽغبصٜ ِؾّذ ؾٍٝ/  ٍِه اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس اٌقف١ؾٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25143    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؾض خبٌذ -  187

اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؾض ِؾّذ/  ٍِه ا١ٌغش اثٛ ؾقبَ ِؾً ثغٛاس ثذس وَٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اثٛص٠ذ ع١ذ اؽّذ -  188

ص٠ذ اثٛ ع١ذ اؽّذ/  ٍِه ٗثغؿٍ اٌٍّه رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 13661    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌالٖ ؾجذ اؽّذ سفؿذ اعشاء -  189

ؽغبْ ؾجذاٌؾ١ٍُ ل١ٍذ/ثغؿٍٗ اٌّبٌه اعُ رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25142    ُثشل ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ اثٛاٌفضً اؽّذ ٔٛس٘بْ -  190

ِؾّذ ؽغٓ اٌغ١ذ اؽّذ/ثٍّه طٙطب ر٠ّٛٓ ِىزت ثغٛاس عبٌُ فالػ ؽبسؼ طٙطب ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ سضٛاْ ِؾّٛد ِؾّذ -  191

اهلل ؾجذ خ١ّظ اثشا١ُ٘/ ثٍّه ٠ؿمٛة ؽبسح اٌّقشٜ ػ طٙطب ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاهلل ا١ٌبط فشاط ؾذي -  192

صبثذ ٔبعؼ ؾقبَ/ ثٍّه ثطٙطب اٌؾؿج١ٗ اٌّغبوٓ ثغٛاس اٌجؾشٜ اٌغ١ؼ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ عبثش رٗؽؾب ِقطفٝ -  193

اٌٍط١ف ؾجذ اٌغ١ذ ِب٘ش/ ٍِه اٌؿبَ اٌّغزؾفٝ ثغٛاس اٌؾٙذاء ؽبسؼ اٌغشث١ٗ ع١ٕٙٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٟٚف 25151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ؾجذاٌشؽّٓ ؾجذإٌبفش عّبي -  194

اٌؿبطٟ ؾجذ ِؾّذ اؽّذ اؽّبدٖ ٍِه اٌضب٠ٛٔٗ فمش ِؾّٛد ِذسعٗ ثغٛاس اٌغشثٟ اثٛؾم١ً ٔغؽ اٌؾشل١ٗ ع١ٕٙٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ففٚ،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاهلل ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  195

اهلل ؾجذ ِؾّذ اؽّذ/ ثٍّه ع١ٕٙٗ ِشوض ؾٍٝ اٚالد ِغغذ ثغٛاس اٌّؾض١ِٓ ٔضٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25165    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشاضٝ ؾجذ ثالي فبثش٠ٓ -  196

ؾٍٝ ِؾّذ بِٗاع/ ثٍّه طٙطب ِشوض اٌٛسؽٗ ػ اِبَ اٌغٙبد ػ طٙطب ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ؾٍٝ اؽّذ اعشاء -  197

ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ؾالء/ ثٍّه ؾ١غٝ اٌؾ١خ ِٕضي ثغٛاس اٌجؾشٜ اٌغبؽً ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25161    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ؾجذ اٌٍط١ف ؾجذ فالػ ِؾّذ -  198

اهلل ؾجذ اٌٍط١ف ؾجذ فالػ/  ٍِه اٌؾٛارىٗ ثغٛاس ؾ١ٕجظ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135324 ربس٠خ ٚفٟ 25161    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؿض٠ض ؾجذاٌشؽ١ُ ٠ٛٔظ اٌغ١ذ -  199

اٌؾٛوٟ اٌؿض٠ض ؾجذ اٌشؽ١ُ ؾجذ ٠ٛٔظ اٌغ١ذ ٍِه اٌمج١قبد ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135324 ربس٠خ ٚفٟ 25114    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؾٍٝ اؽّذ ِؾّٛد -  200

ؽغ١ٓ اؽّذ اٌشؽ١ُ ؾجذ/  ٍِه اٌشضٛاْ ِغغذ ثغٛاس ثبؽب ٌط١ف ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135324 ربس٠خ ٚفٟ 25162    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذٚط ثذسط عبد فبدٜ -  201

صوٟ ١ِالد ٔٙب ٍِه طٙطب عبؽً اٌغ١بس٠ٓ ثؾبسؼ ث١ٕٓ االص٘شٞ اٌّؿٙذ اِبَ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135324 ربس٠خ ٚفٟ 25166    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ؾجذاٌؿض٠ض ؾجذاٌّٛعٛد ١٘بَ -  202

ِؾّذ ثخ١ذ وّبي ثخ١ذ ٍِه ؽ١ّذ اي ِغغذ ثغٛاس ؽّبد اٌؾ١خ اٌقف١ؾٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135324 ربس٠خ ٚفٟ 25115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذسٚط ف١ُٙ ٚد٠ؽ ٌط١ف -  203

ثذسٚط ف١ُٙ ٚد٠ؽ ٌطفٟ ٍِه ؾّبسٖ ٗثٕضٌ إٌمطٗ ثؾبسؼ إٌمطٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135324 ربس٠خ ٚفٟ 25163    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾغجبْ ِشلـ ٠ؿمٛة ١ِٕب -  204

ؾ١غٝ ا٠ٛة ففٛد/  ٍِه اٌقؾ١ٗ ٌالدٚاد اٌؿش٠بْ اٚالد ثغٛاس اٌؿػ١ُ ؾجذ فزؾٝ ػ طٙطب عبؽً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135324 ربس٠خ ٚفٟ 25165    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ يعّب اٌغ١ذ -  205

ؾجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ عّبي ٍِه اٌغالَ ِغغذ اِبَ اٌغٙبد ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ٠ًرؿذ رُ 25135324 ربس٠خ ٚفٟ 25163    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؾبطف اعّبؾ١ً ؾٍٝ -  206

ِؾّذ فشغٍٟ فالػ ٍِه ثذا٠ٗ ؽشوٗ ثغٛاس اٌقبدق ؽبسؼ ثٕٙٛ طش٠ك ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135324 ربس٠خ ٚفٟ 25112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ٠ٓ ؽبِذ ثشؾٝ فٛصٜ -  207

ِؾّذ٠ٓ ؽبِذ ؾٟثش ٍِه إٌؿ١ُ ؾجذ اي ِغغذ ثغٛاس االففش اٌىَٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135324 ربس٠خ ٚفٟ 25113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغ١ذ فالػ اعالَ -  208

اٌغ١ذ اٌذ٠ٓ عؿذ اهلل ِٕٗ ٍِه االثزذائ١ٗ اٌٛفبء ِذسعٗ خٍف اٌضٛسٖ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135324 ربس٠خ ٚفٟ 25164    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، د٠بة ؾٍٝ ؾجذاٌٍط١ف ثبرؿٗ -  209

ؽغٓ ِؾّذ وبًِ ٍِه اٌغٙبد ثؾبسؼ اٌّقطفٟ ِغّؽ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135324 ربس٠خ ٚفٟ 25162    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبْ اٌّؿض ؾجذ اؽّذ ؾضد -  210

ؽغبْ اٌّؿض ؾجذ د٠بة ؽّبدٖ/  ٍِه اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽذٖ ثؾبسؼ اٌٛؽذٖ اِبَ داٌط١ٍؾب ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّٛد ؾٕزش ِؾّذ -  211

إٌّطٍت ؾجذ ِؾّٛد فزؾٟ ٍِه اٌغش٠ذاد ؽشة ثٕٟ طش٠ك االعفٍذ عغش ؾٍٟ اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس ؽشة ثٕٟ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25116    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ؾجذاٌؿبي ؾٍٝ ؾجذاٌؿبي -  212

اٌؿبي ؾجذ ؾٍٟ وّبي ٍِه اٌخزبَ ِغه ِغغذ خٍف عبٌُ فالػ ؽبسؼ ِٓ اٌخٍفبء ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اصقؾجذاٌش اثٛطبٌت ؾٕزش اٌؿبسف -  213

اٌشاصق ؾجذ اثٛطبٌت ؾٕزش ٘بٟٔ ٍِه اٌغّٙٛس٠ٗ ثؾبسؼ اٌغ٠ٛمٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  ٛاْاٌؿٕ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ فبثش ِؾّذ ١٘ضُ -  214

خ١ٍفٗ اؽّذ فبثش ساضٟ ٍِه ؾ١ٕجظ ٍِؿت ثؾشٞ اٌغ١ٕٕٗ ؾ١ٕجظ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ٔٛساٌذ٠ٓ سِضبْ ِشٖٚ -  215

ِؾّٛد ِؾّٛد ؽّذٞ ٍِه االؾذاد٠ٗ اٌّذسعٗ ؽبسؼ ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135325 ربس٠خ ٚفٟ 25125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؾبفع اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  216

اؽّذ اٌشعٛي اٌغ١ذؾجذ ِؾّذ ٍِه عٛس٠ب اِزذاد ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135326 ربس٠خ ٚفٟ 25554    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ عٍّبْ اٌغ١ذ ِقطفٝ -  217

ِؾّذ ؾجذاٌالٖ اٌغ١ذ ؾالء ٍِه  ثٛسعؿ١ذ ثؾبسؼ اٌٙذٜ ثشط ،:   اٌـزأؽ١ش  

 اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25124    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌّطٍت ؾجذاٌالٖ اٌذ٠ٓ عشاط اعالَ -  218

اٌغ١ذ ثشوبد ؾجذاٌفزبػ فشاط ٍِه اٌجش٠ٗ ٔغش ع١شا١ِه ِؿشك غٛاسث ِؿشك ثغٛاس عٛ٘بط اع١ٛط ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 11526    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؿبي اؽّذ ِؾّذ٠ٓ ا٠ّٓ -  219

زغضئٗثبٌ ثمبٌٗ ٔؾبطٗ ؾجذاٌٍط١ف ؾجذٖ اٌغ١ذ ٍِه ؾجبط ٔغؽ اٌقٛاِؿٗ ٔغٛؼ ثٕبؽ١ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؾجذاٌىش٠ُ ؾجذٖ اِبٔٝ -  220

ؾجذاٌشؽّٓ ؾّش ؾٍٝ ِؾّذ ٍِه ثؾطٛسٖ اٌمبضٝ ِغغذ ثغٛاس ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشغٍٝ ِقطفٝ ؾٍٝ عؿذ٠ٗ -  221

ؾجذاٌشؽّٓ ؾجذاٌغٛاد ؾجذاٌشؽّٓ ٍِه اٌخضٔذاس٠ٗ ثٕبؽ١ٗ اٌغ١ٕٕٗ ؽٛك ؾجذاٌغٛاد اٌؾبط ِغغذ ثغٛاس اٌخضٔذاس٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  ٕٛاْاٌؿ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؾشفبد ؾجذاهلل ؽغٓ -  222

ؾشفبد ِؾّذ ؾشفبد ؾجذاهلل ٍِه ثؾطٛسٖ اٌؾطٛسٜ ؾٍٝ اٌؾ١خ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ اؽّذ ؽغٓ ع١ٙش -  223

سؽبة اثٛ خٍف ِؾّذ/  ٍِه ا١ٌّبٖ ٚاثٛس ثغٛاس ؾّبس ثٕٝ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 15315    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ سؽبد ِؾّذ -  224

ؾجذاٌؿبي ِؾّٛد ِؾّذ ٍِه اٌخطبة ؾّشثٓ ِغغذ ثغٛاس اٌجؾش٠ٗ ٔضٖ/ ٚاٌٍّه اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 15315    لُثش ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ سؽبد ِؾّذ -  225

االفً ثمبء ِؽ ؾٕٗ ٌالعزغٕبء االخش اٌشئ١غٝ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 11526    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؿبي اؽّذ ِؾّذ٠ٓ ا٠ّٓ -  226

ِؾّذ ؾجذاٌٍط١ف ؾجذٖ اٌغ١ذ ٍِه ؾجبط ٔغؽ اٌقٛاِؿٗ ثغٛؼ اٌقٛاِؿٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 11526    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؿبي اؽّذ ِؾّذ٠ٓ ا٠ّٓ -  227

اثشا١ُ٘ ِؾّٛد ِؾّذ ؾط١بد ٍِه طٙطب ثغبؽً اٌؾٛٔٗ ثغٛاس اٌؾذا٠ذٖ ٔغؽ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 11432    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خالف ؾٍٝ ِؿشٚف ؽغٓ -  228

خالف ؾٍٝ ِؿشٚف ؾبفُ ٍِه اٌّذافٓ ثغٛاس اٌغٛاٌُ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ خٍف ؾٍٝ ا١ِشٖ -  229

اٌغ١ذ ؾٍٝ اؽّذ ٍِه اٌّشؽؼ ثؾبسؼ اٌغالَ ِذسعٗ خٍف ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ِؾّذ ع١ذ ِؾّذ -  230

ؾٍٝ ِؾّذ ؾٍٝ سعت ٍِه فبٌؼ اي ِغغذ لجٍٝ ثذاس وَٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾّشاْ ِؾّذ ؽغٕٝ ا٠ّبْ -  231

اهلل خٍف ثخ١ذ ٍِه ٔبفش ِمٙٝ ثغٛاس اٌمج١قبد لج١قبد ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25126    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، والَ اثٛ ؽقبٜٚ ٔقشٜ ا٠ّٓ -  232

والَ اثٛ ؽقبٜٚ ٔقشٜ ٍِه طٙطب ثغبؽً فذلٝ ؽبسٖ اٌزؾش٠ش ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٛؽٗ اثٛ ِؾّذ لٍؾٗ ؽغٕٝ -  233

ِؾّذ ؾّش ِؾّذ ؾّش ٍِه ثؾطٛسٖ اٌذ٠ٓ ص٠ٓ اٌؾ١خ وٛثشٜ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135321 ربس٠خ ٚفٟ 25135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌشاضٝ وجبسٜ ِؾّذ اؽّذ -  234

ؾ١غٝ ؾ١غٝ ِؾّذ ِؾّٛد ٍِه ثؾطٛسٖ اٌغ١ٕٕٗ ٔغؽ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135322 ربس٠خ ٚفٟ 15421    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌشؤف ؾٍٝ اعّبؾ١ً ١ٌٚذ -  235

 ِبي ثشاط ا١ٌِٛزبي ٚسؽٗ ٔؾبط ؾٓ اٌشؤٚف ؾجذ ؾٍٟ اعّبؾ١ً ٍِه ثٕٙٛ طش٠ك ِٓ ِزفشؼ اٌؾٕزٍٟ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

الغ١ش اٌف ؾؾش اصٕٟ 12555  

 ٚفف،  اْاٌؿٕٛ رؿذ٠ً رُ 25135322 ربس٠خ ٚفٟ 25134    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غجش٠بي ؽٕٛدٖ ٔغ١ُ ٘بٔٝ -  236

غجش٠بي ؽٕٛدٖ ٔغ١ُ ٍِه اٌذ٠ٓ ؽغبَ اٌغ٠ٛمٗ ؽشق اٌجغبر١ٓ ؽبسؼ ِٓ ٚد٠ذ ؽبسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135322 ربس٠خ ٚفٟ 15421    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌشؤف ؾٍٝ اعّبؾ١ً ١ٌٚذ -  237

اٌشؤٚف ؾجذ ؾٍٝ اعّبؾ١ً ٍِه ثٕٙٛ طش٠ك ِٓ ِزفشؼ اٌؾٕزٍٝ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135322 ربس٠خ ٚفٟ 15421    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌشؤف ؾٍٝ اعّبؾ١ً ١ٌٚذ -  238

 ثٕبء ِٛاد رٛس٠ذاد ِىزت ٚٔؾبطٗ ؾجذاٌشؤٚف ؾٍٝ اعّبؾ١ً ٍِه ثٕٙٛ طش٠ك ؽبسؼ ِٓ اٌؾٕزٍٝ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

الغ١ش اٌف ِبئٗ 155555 ِبي ثشاط ِٚمبٚالد  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135322 ربس٠خ ٚفٟ 13222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌجذسٜ ِؾّذ٠ٓ ِؾّٛد -  239

ؾجذاهلل ِؾّذ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ٍِه االٚلبف اداسٖ ثغٛاس ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135322 ربس٠خ ٚفٟ 13222    ثشلُ ذٖل١ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌجذسٜ ِؾّذ٠ٓ ِؾّٛد -  240

ع١بساد ؾفؾٗ ٚسؽٗ ٚٔؾبطٗ ؾجذاهلل ا١ِٓ ِؾّذ ِقطفٝ ٍِه رٛؽىٝ وبفز١ش٠ب ثغٛاس االرؾبد ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ ذ٠ًرؿ رُ 25135322 ربس٠خ ٚفٟ 25133    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ّظ  ؾجذاٌٌّٛٝ ؾجذاهلل ِؾّذ -  241

اٌغ١ذ ِؾّذ ِؾّذ فجشٜ ِؾّذ ٍِه اٌغذ٠ذ اٌىٛثشٜ غشة ؾ١ٕجظ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135322 ربس٠خ ٚفٟ 25132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذٜٚ ِغؿٛد اٌغ١ذ اٌطب٘ش -  242

ِغؿٛد اٌغ١ذ ؾّش ٍِه طٙطب ثغبؽً اٌزمٛٞ ِغغذ ثغٛاس اٌّإِٓ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135322 ربس٠خ ٚفٟ 13222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌجذسٜ ِؾّذ٠ٓ ِؾّٛد -  243

 ِبي ثشاط ِٛاؽٟ ٚث١ؽ رشث١ٗ ؽػ١شٖ ٔؾبط ؾٓ اهلل ؾجذ ِؾّذ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ٍِه ثؾطٛسٖ االٚلبف اداسٖ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش

الغ١ش ع١ٕٙب اٌف خّغْٛ 55555  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135322 ربس٠خ ٚفٟ 12125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٕٙبْ ٔغ١ت فّٛئ١ً ٔبدس -  244

ؾجذاهلل ؾٍٝ ٔبعؼ ٍِه ؽشة ثجٕٝ اٌج١ضبء ف١ال ثغٛاس ؽشة ثٕٝ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135322 ربس٠خ ٚفٟ 25131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ع١ٍُ ساؽذ ِؾّذ -  245

ِؾّذ ع١ٍُ سؽبد ؾٍٝ/ ٍِه  ؽّبدٜ ٔغؽ رشؾٗ ؽبسؼ اٌغالَ ؽبسؼ خٍف ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25253    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لشٔٗ ؾىبٜٚ ؾجذٖ ٘بٔٝ -  246

لشٔٗ ؾىبٜٚ ؾجذٖ ِقطفٝ ٍِه ٠ٛٔظ اي ٚاسد ثغٛاس ِؾطب ؽبعش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25254    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغ١ذ ؾجذاٌشؽّٓ ِؾّذ -  247

اٌغ١ذ ؾجذاٌشؽّٓ اثشا١ُ٘/  ٍِه طبٌت اثٝ اثٓ ؾٍٝ لش٠ٗ طٙطب غشة ِؾشٚؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25136    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثالي ؾٍٝ اؽّذ ؾٍٝ -  248

ثالي ؾٍٝ اؽّذ/ ٍِه اٌذِٚٝ ؾجذاٌغٛاد ِغغذ ثغٛاس دِٚٗ اَ لش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف ، اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فذلٝ اعّبؾ١ً ؽغٓ ؽغبَ -  249

اؽّذ ٘ش٠ذٜ ؾجذاٌشؽ١ُ ٍِه اٌؿزبِٕٗ ِغزؾفٝ اِبَ اٌغش٠ؽ اٌطش٠ك اٌؿزبِٕٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25133    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ثخ١ذ ساضٝ ِؾّذ -  250

اؽّذ اثشا١ُ٘ شاضٝؾجذاٌ ٍِه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌّذاسط ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25252    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽ١ُ ؾجذ ؽؾبرٗ اٌغ١ذ فزؾ١ٗ -  251

ؽغشٖ اثٛ اٌؿبي ؾجذ سعت/  ٍِه ؽغشٖ اثٛ ٔغؽ عبِؽ ثغٛاس اٌخضٔذاس٠ٗ عض٠شٖ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 15231    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌذ٠ٓ ؾٍُ اؽّذ فالػ اؽّذ -  252

اٌذ٠ٓ ؾٍُ اؽّذ فالػ اؽّذ ٍِه اٌمبضٝ ٔضٌٗ اٌذ٠ٓ ؾٍُ ؽبسؼ اٌذ٠ٕٝ اٌّؿٙذ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؿجبْ ِؾّٛد خٍف خٕغبء -  253

ٔبفش ِؾّذ اؽّذ ٍِه سؽبد اؽّذ ِؿشك اِبَ عٛس٠ب ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25251    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشط اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد -  254

اٌؾبفع ؾجذ ؾشثٝ فبطّٗ/  ٍِه ؾٍٝ اٌؾ١خ ِغغذ ثغٛاس ؽطٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 15651    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ٠ٓ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  255

ِؾشٚط ِؾّذ اهلل ؽغت اٌغ١ذ/ ٍِه/ اٌضب٠ٛٔٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ؽشة ثٕٝ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 س٠خرب ٚفٟ 25131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  256

ؾجذاهلل ِؾّذ ؾط١ٗ اٌفذ ٍِه اٌش٠بضٝ إٌبدٜ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25251    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ ؾشفبد ٔبعؼ خبٌذ -  257

ع١ٍّبْ ؾشفبد ٔبعؼ ِب٘ش ٍِه االؽّش اٌىَٛ اٌشؽّٗ ِغغذ ثغٛاس ثٕغب ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25256    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لبعُ ِؾّذ سؽبد ِؾّذ -  258

ؽغٓ ؾٍٝ اثشا١ُ٘ ِقطفٝ ٍِه ثٕبد االلجبط ِذسعٗ ثغٛاس ثٛسعؿ١ذ ؽبسؼ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؿبي فبدق عّبي ِؾّذ -  259

ؾجذاٌؿبي فبدق ِؾّذ ٍِه اٌشؽّٗ ِغغذ ثغٛاس اٌؾٛك ٔغؽ اٌذلؾ١ٗ ٔضٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25253    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾفبْ اٌؿض٠ض ؾجذ اؽشف ِؾّٛد -  260

اؽّذ ؾفبْ اٌؿض٠ض ؾجذ ِؾّٛد/  ٍِه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌضٚوٝ رً ،:   ٌـزأؽ١شا ٚفف   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25252    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ؾج١ذ ِؾّذ ِؾّذ ِّذٚػ -  261

اهلل ذؾج١ ِؾّذ ِؾّذ ٍِه اٌذ٠ٓ ص٠ٓ ثبٌؾ١خ اٌّذافٓ ثغٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؿٕٛاْ رؿذ٠ً رُ 25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾضّبْ ِؾّذ ِؾّذ ؾجذاٌؿض٠ض -  262

ؾضّبْ ِؾّذ ِؾّذ فٛاص ٍِه اٌؾذ٠مٗ ِغغذ ثغٛاس اٌخ١شاد ٔغؽ اٌؾذ٠مٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌؾبط  

ــــــــــــــــــــــ      

 

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135353ُ ربس٠خ ٚفٟ 13531   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغ١ذ ادُ٘ ٘بٟٔ -  1

ٔغبسٖ ٚسؽٗ ثغؿٍٗ إٌؾبط رؿذ٠ً  

 ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 11115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ فخشٞ اؽّذ ٠بع١ٓ اعبِٗ -  2

ثبٌؿٌّٛٗ غزائ١ٗ ِٛاد رٛص٠ؽ ثغؿٍٗ إٌؾبط رؿذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 1314   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽّٓ ؾجذ ِؾّٛد وّبي صشٚد -  3

ثبٌغٍّٗ غزائ١ٗ ِٛاد ثغؿٍٗ إٌؾبط رؿذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 15234   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛض١ف ِؾّذ اٌذ٠ٓ ؾض٠ض ِؾّذ -  4

غ١بس لطؽ ٚث١ؽ وٙشثبئ١ٗ اعٙضٖ افالػ ٚسؽخ:  اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 15234   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛض١ف ِؾّذ اٌذ٠ٓ ؾض ِؾّذ -  5

غ١بس لطؽ ٚث١ؽ ١ٗوٙشثبئ اعٙضٖ افالػ ٚسؽخ:  اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 25552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ٘بِٛدٜ ؾٍٝ سضب -  6

ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ   

 :اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135351ُ ربس٠خ ٚفٟ 13365   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثجبٜٚ اثشا١ُ٘ وشَ اعبِٗ -  7

رطش٠ض ِٚؾغً  ِفشٚؽبد رغبسح/ ثغؿٍٗ إٌؾبط رؿذ٠ً   

 ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 14533   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ١ِخبئ١ً ١ِخبئ١ً اٌمّـ ا١ِٓ ِش٠ُ -  8

وٙشثبئ١ٗ اعٙضٖ ٚث١ؽ افالػ ثغؿٍٗ إٌؾبط رؿذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 12336   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾضّبْ ِؾّذ فبثش اؽشف -  9

ٚؽجبن ثبة ٔغبسح ٚسؽخ/ ثغؿٍٗ إٌؾبط رؿذ٠ً   

 ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 15234   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛض١ف ِؾّذ اٌذ٠ٓ ؾض ِؾّذ -  10

ِٕض١ٌٗ ٚادٚاد اعٙضٖ غ١بس لطؽ ٚث١ؽ افالػ ثغؿٍٗ إٌؾبط رؿذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 15234   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛض١ف ِؾّذ اٌذ٠ٓ ؾض٠ض ِؾّذ -  11

ِٕض١ٌٗ ٚادٚاد اعٙضٖ غ١بس لطؽ ٚث١ؽ افالػ ثغؿٍٗ إٌؾبط رؿذ٠ً:  اٌزأؽ١ش ٚفف  

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 15661   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لبعُ فجشٖ خٍف سصق -  12

ٚخشدٚاد عب٘ضٖ ِالثظ/  ثغؿٍٗ إٌؾبط رؿذ٠ً  

 ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 11453   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل سصق اهلل ؾجذ ثٌٛظ ١ِٕب -  13

غزائٝ ٓاِ ث١ؽ/  ثغؿٍٗ إٌؾبط رؿذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 15252   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ؽغ١ٓ ؾبثذ٠ٓ ؽغٓ -  14

ِبوٛالد ٚرغ١ٙض ث١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  إٌؾبط رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 15315   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ سؽبد ِؾّذ -  15

ٚرٛس٠ذاد ؾ١ِّٛٗ ِمبٚالد ثغؿٍٗ إٌؾبط ًرؿذ٠:  اٌزأؽ١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛؼ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّٛد ؾٕزش ِؾّذ -  1

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25252   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌشؽ١ُا ؾجذ ؽؾبرٗ اٌغ١ذ فزؾ١ٗ -  2

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25133   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ثخ١ذ ساضٝ ِؾّذ -  3

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135324ُ ربس٠خ ٚفٟ 25162   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، دفش ربعش ، ؽغبْ اٌّؿض ؾجذ اؽّذ ؾضد -  4

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25136   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذسثٗ ِؾّذ ع١ٍّبْ فبثش -  5

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 25525   شلُث ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اثٛص٠ذ ع١ذ اؽّذ -  6

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 25553   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ خٍف رؾ١ٗ -  7

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25153   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ؾجذ ؽؾبرٗ فالػ ٔغٜٛ -  8

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135353ُ ربس٠خ ٚفٟ 25535   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؾٍٝ ثخ١ذ ؽٕبْ -  9

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ ذ٠ًرؿ ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ع١ذ ؽبوش ؾّش -  10

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25144   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚافف اعشاف١ً عشعظ ففٛد -  11

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؿ١ذ عشعظ فإاد و١ٍّٗ -  12

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 15243   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽّٓ ؾجذ اؽّذ سؽبد اؽّذ -  13

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135356ُ ربس٠خ ٚفٟ 25561   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اٌؿ١ٍُ ؾجذ ِشعٝ ؾّشٚ -  14

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135322ُ ربس٠خ ٚفٟ 15421   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌشؤف ؾٍٝ اعّبؾ١ً ١ٌٚذ -  15

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 11526   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؿبي اؽّذ ِؾّذ٠ٓ ا٠ّٓ -  16

خبؿ: شاٌزأؽ١ ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؾبفع اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  17

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ؾضّبْ اؽّذ عّبي -  18

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25535   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ؾجذاٌؿبي ؾجذاٌشؤف اؽّذ -  19

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25141   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؽؿجبْ عّبي -  20

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135314ُ ربس٠خ ٚفٟ 25113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل سصق ٠غٝ ٔؾبد ةا٠ٙب -  21

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبؾ١ً ِؾّذ اعّبؾ١ً ؽغٓ -  22

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25133   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ذ٠كاٌق ِؾّذ ٔغبٖ -  23

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25154   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشؽّٓ ؾجذ ٠ٛعف طٗ فذ٠ك -  24

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135356ُ ربس٠خ ٚفٟ 25562   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد شربع ، فشغٍٝ ِؿجذ ع١ذ اؽّذ -  25

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 25555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغؿٛد ؾجذاٌشؽّٓ ِغؿٛد اثٛص٠ذ -  26

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 25552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ٘بِٛدٜ ؾٍٝ سضب -  27

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25535   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبداهلل ؾط١ٗ خ١ٍفٗ ؾط١ٗ -  28

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25165   لُثش ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشاضٝ ؾجذ ثالي فبثش٠ٓ -  29

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25251   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشط اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد -  30

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ بس٠خر ٚفٟ 25255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽؿجبْ ِؾّٛد خٍف خٕغبء -  31

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135324ُ ربس٠خ ٚفٟ 25161   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؿض٠ض ؾجذاٌشؽ١ُ ٠ٛٔظ اٌغ١ذ -  32

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135351ُ ٠خربس ٚفٟ 12254   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٕٛدٖ اهلل ؾطب ساؽذ ٔٛاي -  33

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 25516   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاهلل ؽغ١ٓ فبثش وّبي -  34

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135351ُ ربس٠خ ٚفٟ 25511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٍّْٛ ف١ُٙ عّبي ؾبدي -  35

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 1225   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ذُ٘ عالِٗ ضٍفٝ ع١ّؾٗ -  36

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  ٌؾشوخا ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135353ُ ربس٠خ ٚفٟ 25523   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ِؾّذ ؾّشٚ -  37

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135314ُ ربس٠خ ٚفٟ 25125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ض١ف اثٛ ِؾّٛد ا٠ّبْ -  38

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 11661   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غضاٌٗ اثٛ فشغٍٝ ؽّٛدٖ عٕبء -  39

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25114   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؽّٛدٖ ِؾّذ ؾٍٝ اؽّذ ِؾّذ -  40

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25536   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌّالن ؾجذ ِؿٛك ؾبطف ِؿٛك -  41

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25256   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لبعُ ِؾّذ سؽبد ِؾّذ -  42

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ فبثش ِؾّذ ١٘ضُ -  43

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135324ُ ربس٠خ ٚفٟ 25115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذسٚط ف١ُٙ ٚد٠ؽ ٌط١ف -  44

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛؾّشٖ اؽّذ ؾط١ٗ فزؾ١ٗ -  45

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 25513   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشاط ِؾّذ ؽغٓ ِؾّذ -  46

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ خض١شٜ ع١ٍّبْ عٙبد -  47

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135356ُ ربس٠خ ٚفٟ 25553   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد بعشر ، ؾط١ٗ فشط ٔذ٘ٝ غش٠ف -  48

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135353ُ ربس٠خ ٚفٟ 25522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ اؽّذ اٌٍط١ف ؾجذ اؽّذ -  49

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٟ اؽّذ اؽّذ فجبػ -  50

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 11522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ؾٍٝ ِؾّٛد -  51

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٍٕذٖ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  52

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 11416   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ سضب -  53

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25251   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ ؾشفبد ٔبعؼ خبٌذ -  54

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فذلٝ اعّبؾ١ً ؽغٓ ؽغبَ -  55

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ ًرؿذ٠ ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 25511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾ١غٝ ؽغ١ٓ فزؾٝ ؽّبدٖ -  56

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ ِقطفٟ -  57

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  ؾشوخاٌ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25142   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ اثٛاٌفضً اؽّذ ٔٛس٘بْ -  58

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135356ُ ربس٠خ ٚفٟ 25564   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ثغبٌٝ فّٛئ١ً ١ِالد -  59

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثىشٜ ؾٍٝ عالي ع١ٙش -  60

خبؿ: ؽ١شاٌزأ  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 11222   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘ش٠ذٜ ِؾّذ ِؾّذ ِقطفٝ -  61

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135314ُ ربس٠خ ٚفٟ 25116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عشعظ ؾط١ٗ فب٠ض ١ِٕب -  62

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25531   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشغٍٝ ثبلش ِؾّذ ضدؾ -  63

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 25551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خالف ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  64

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135324ُ ربس٠خ ٚفٟ 25164   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، د٠بة ؾٍٝ ؾجذاٌٍط١ف ثبرؿٗ -  65

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ اؽّذ ؽغٓ ع١ٙش -  66

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135353ُ ربس٠خ ٚفٟ 25234   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾغب٠جٝ ؽبفع فزؾٝ عبِٝ -  67

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135324ُ ربس٠خ ٚفٟ 25165   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ عّبي اٌغ١ذ -  68

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25136   لُثش ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثالي ؾٍٝ اؽّذ ؾٍٝ -  69

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135324ُ ربس٠خ ٚفٟ 25163   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾغجبْ ِشلـ ٠ؿمٛة ١ِٕب -  70

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 25515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ؾجذإٌّؿُ ِؾّٛد اؽّذ -  71

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25143   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؾض خبٌذ -  72

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135314ُ ربس٠خ ٚفٟ 25111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؽّبد ِؿٛك اٌغؿٛد اثٛ -  73

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135353ُ ربس٠خ ٚفٟ 25533   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾضّبْ ِؾّٛد اٌشؽ١ُ ؾجذ ؾٍٟ -  74

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ ذ٠ًرؿ ر25135356ُ ربس٠خ ٚفٟ 25563   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِذٔٝ ِؾّذ خٍف اؽّذ -  75

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25546   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّذ اٌؾ١ٍُ ؾجذ ِقطفٝ -  76

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ ٠ًرؿذ ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 25513   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغب١ٔٓ ؽغبصٜ ؾجبط ؾجذاٌؿبي -  77

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؿض٠ض ؾجذاٌؾ١ّذ ؾجذاٌؿض٠ض اٌخط١ت -  78

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ُر25135331 ربس٠خ ٚفٟ 25255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾضّبْ ِؾّذ ِؾّذ ؾجذاٌؿض٠ض -  79

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25252   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ؾج١ذ ِؾّذ ِؾّذ ِّذٚػ -  80

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ ًرؿذ٠ ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌشاضٝ وجبسٜ ِؾّذ اؽّذ -  81

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25545   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبؾ١ً اثٛض١ف أٛس اؽشف -  82

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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،  وخاٌؾش ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25126   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾغب٠جٝ ؽبفع فزؾٝ ِؾشٚط -  83

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25142   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لشٔٗ ؾىبٜٚ فشؽبد اؽّذ -  84

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25531   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚاٌذٖ ثٛال٠خ اثٛص٠ذ ص٠ذاْ ؾ٠ٛظ ٠ؾٝ ِؾّذ -  85

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاهلل ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  86

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 فٚف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 25521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؿض٠ض ؾٍٟ ثخ١ذ اؽّذ -  87

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 25522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عّؿبْ ؽٕب خ١شٜ ِب٠ىً -  88

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25143   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ؾغشاْ ؽؾبرٗ اؽّذ -  89

بؿخ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25253   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لشٔٗ ؾىبٜٚ ؾجذٖ ٘بٔٝ -  90

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25541   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ عالي فزؾٝ خبٌذ -  91

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ّذِؾ فالػ -  92

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135351ُ ربس٠خ ٚفٟ 25562   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ؾّش ِؾّذ ١ٌٍٝ -  93

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 13213   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لٍذط ِىغ١ّٛط ٠ٛٔبْ ِبس٠ٗ -  94

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ عبثش ؽؾبرٗ ِقطفٝ -  95

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، شدف ربعش ، اؽّذ ؾجذاٌشؽّٓ ؾجذإٌبفش عّبي -  96

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 15553   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ خٍف سعت ١ٌٚذ -  97

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25254   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغ١ذ ؾجذاٌشؽّٓ ِؾّذ -  98

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25124   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌىش٠ُ عبد ؽغ١ٓ اؽّذ ِؾّٛد -  99

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135324ُ ربس٠خ ٚفٟ 25162   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذٚط ثذسط عبد فبدٜ -  100

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25253   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾفبْ اٌؿض٠ض ؾجذ اؽشف ِؾّٛد -  101

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٟٚف 25133   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبداٌىش٠ُ ؾٍٝ ثخ١ذ ِؾّذ -  102

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 25512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٛؽٗ اثٛ ِؾّذ لٍؾٗ ؽغٕٝ -  103

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ اؽّذ اؽّذ فجبػ -  104

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25545   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؽّبد اٌغ١ذ اثزغبَ -  105

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٛؼٔ رؿذ٠ً ر25135353ُ ربس٠خ ٚفٟ 25532   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغب١ٔٓ ؾٍٝ ؽغٓ ا٠ّٓ -  106

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ِؾّذ ِؾّذ ؾّشٚ -  107

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25524   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؿبسف ؾ١غٝ ؾٍٝ ٚفبء -  108

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135353ُ ربس٠خ ٚفٟ 25532   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ؾٍٝ ؽغٓ ا٠ّٓ -  109

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25126   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، والَ اثٛ ؽقبٜٚ ٔقشٜ ا٠ّٓ -  110

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌؿبي فبدق عّبي ِؾّذ -  111

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25146   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٛس٠بي إٌٛس ؾجذ صوٝ ع١ّش -  112

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135322ُ ربس٠خ ٚفٟ 25131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ع١ٍُ ساؽذ ِؾّذ -  113

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌشاصق اثٛطبٌت ؾٕزش اٌؿبسف -  114

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25124   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌّطٍت ؾجذاٌالٖ اٌذ٠ٓ عشاط اعالَ -  115

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغٍٝ ؾٍٛاْ ِغٍٝ ع١ذ -  116

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25533   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالَ ؾٍٝ ع١ذ ؾضّبْ -  117

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 16524   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ذ لج١قٟ عّبي عّبػ -  118

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25541   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، داٚد ٍٝفشغ ؾجذاٌٍط١ف ؾجذاٌشؽ١ُ -  119

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌؾ١ّذ ؾجذ ثىش اثٛ اٌض٘شاء فبطّٗ -  120

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25145   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ص٠ذ اثٛ اٌؾف١ع ؾجذ ِؾّذ ِؾّٛد -  121

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25533   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ اؽّذ اٌغ١ذ ؾالء -  122

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25526   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔق١ش ف١ُٙ ثخ١ذ ٔبعٝ -  123

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 25554   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ عٍّبْ اٌغ١ذ ِقطفٝ -  124

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135331ُ ربس٠خ ٚفٟ 25131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد بعشر ، اثٛص٠ذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  125

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135322ُ ربس٠خ ٚفٟ 25134   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غجش٠بي ؽٕٛدٖ ٔغ١ُ ٘بٔٝ -  126

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135324ُ ربس٠خ ٚفٟ 25166   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد عشرب ، ِؾّٛد ؾجذاٌؿض٠ض ؾجذاٌّٛعٛد ١٘بَ -  127

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾّشاْ ِؾّذ ؽغٕٝ ا٠ّبْ -  128

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25134   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؿ١ذ عشعظ عؿ١ذ ساِٝ -  129

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135314ُ ربس٠خ ٚفٟ 25112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبُٔ اؽّذ اٌغ١ذ ؾجذاٌشؽّٓ -  130

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالِٗ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ -  131

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135353ُ ربس٠خ ٚفٟ 25531   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ اؽّذ اؽغبْ -  132

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ٠خربس ٚفٟ 25543   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ؽغٓ ثخ١ذ ِّذٚػ -  133

خبؿ: اٌزأؽ١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 25514   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٍط١ف ؾجذ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ -  134

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 25514   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌٍط١ف ؾجذ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ -  135

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135356ُ ربس٠خ ٚفٟ 12153   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ع١ذ اٌذٌٚٗ لّش اؽّذ اٌذٌٚٗ لّش -  136

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25153   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خالف ؾٍٝ سعت ا٠ّٓ -  137

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25523   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اؽّذ اٌغًّ اؽشف -  138

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ؾجذاٌؿبي ؾٍٝ ؾجذاٌؿبي -  139

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135322ُ ربس٠خ ٚفٟ 25133   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ّظ  ؾجذاٌٌّٛٝ ؾجذاهلل ِؾّذ -  140

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135324ُ ربس٠خ ٚفٟ 25163   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؾبطف اعّبؾ١ً ؾٍٝ -  141

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135351ُ ربس٠خ ٚفٟ 15315   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ سؽبد ِؾّذ -  142

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 فٚف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25534   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ع١ذ ؽبسط ؾّشٚ -  143

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135314ُ ربس٠خ ٚفٟ 25115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالِٗ اعؿذ ٔغ١ُ ِب٘ش -  144

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 25555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ إٌؿ١ُ ؾجذ اؽّذ ؽ١ّبء -  145

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبُٔ ِؾّذ عّبي ؾالء -  146

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاهلل ا١ٌبط فشاط ؾذي -  147

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135356ُ ربس٠خ ٚفٟ 25565   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبداهلل ؽؾبرٗ ؾّغ١ؼ سر١جٗ -  148

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25532   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اٌؿض٠ض ؾجذ ِؾّذ إٌّؿُ ؾجذ -  149

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌؿبي ؾجذ وّبي ِؾّذ -  150

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؾشفبد ؾجذاهلل ؽغٓ -  151

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135324ُ ربس٠خ ٚفٟ 25112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ٠ٓ ؽبِذ شؾٝث فٛصٜ -  152

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135324ُ ربس٠خ ٚفٟ 25113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغ١ذ فالػ اعالَ -  153

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٛك ِؾّذ ع١ذ فٛص٠ٗ -  154

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌؿبي ؾجذ ِؾّذ ؾٍٝ -  155

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135351ُ ربس٠خ ٚفٟ 25561   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، شدف ربعش ، اٌض٘شٜ اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ -  156

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ سضٛاْ ِؾّٛد ِؾّذ -  157

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌّبْ اؽّذ عبٌّبْ اؽّذ -  158

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25544   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؾؾبد ِؾّذ طٗ ِؾّذ ا٠ّبْ -  159

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25532   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغؿٛد ؾجذاٌشؽّٓ ع١ذ عِٛٗ -  160

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135351ُ ربس٠خ ٚفٟ 25563   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ اؽّذ ِؾّذ ؾٍٝ -  161

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ فٟٚ 25552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘ش٠ذٜ سِضبْ ِقطفٝ اٌغ١ذ -  162

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ خٍف ؾٍٝ ا١ِشٖ -  163

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ِؾّذ ع١ذ ِؾّذ -  164

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135324ُ ربس٠خ ٚفٟ 25114   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؾٍٝ اؽّذ ِؾّٛد -  165

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  ٌؾشوخا ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ٔٛساٌذ٠ٓ سِضبْ ِشٖٚ -  166

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 16213   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٛٔٗ ؽغٕٝ ِقطفٝ ِؾّذ -  167

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25536   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌقغ١ش اٌغ١ذ ِؾّٛد -  168

خبؿ: اٌزأؽ١ش فٚف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 25551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِزٝ عّؿبْ فبدق ١ٔف١ٓ -  169

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25542   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِٕقٛس ِؾّذ ِٕقٛس -  170

بؿخ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25141   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌخبٌك ؾجذإٌؿ١ُ ؾجذاٌؾٟ ِؾّذ -  171

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135315ُ ربس٠خ ٚفٟ 25523   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ؾجذاٌشؽّٓ ِؾّٛد سفؿذ -  172

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135355ُ ربس٠خ ٚفٟ 25556   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ؾٍٝ اعبِٗ اؽّذ -  173

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ اؽّذ ؾٍُ اثٛ اؽّذ -  174

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135313ُ ربس٠خ ٚفٟ 25145   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاهلل ٠ٛعف وشَ اؽشف -  175

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135322ُ ربس٠خ ٚفٟ 13222   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌجذسٜ ِؾّذ٠ٓ ِؾّٛد -  176

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25153   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ؾٍٝ ؽّذا اعشاء -  177

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135351ُ ربس٠خ ٚفٟ 25566   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فش٘ٛد لبفذ ِٕٙٝ ث١زش -  178

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25543   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ١ًٍخ س٠بك ثخ١ذ ٔج١ً و١شٌظ -  179

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فذ٠ك ِؾّذ فذ٠ك عٍٜٛ -  180

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25153   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، دفش ربعش ، ؾطب ِؾّذ ؾجذاٌغ١ًٍ سضب -  181

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135351ُ ربس٠خ ٚفٟ 25515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؿذ عٕبدٖ اٌشة عبد فجؾٝ -  182

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25154   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾجذاٌشعٛي ؾٍٝ خٍف اعّبء -  183

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25161   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ؾجذ اٌٍط١ف ؾجذ فالػ ِؾّذ -  184

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لبعُ اثٛاٌفضً فزؾٟ اٌٙبَ -  185

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135351ُ ربس٠خ ٚفٟ 25512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘الي اثٛص٠ذ ؾالَ د٠بة -  186

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25531   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عشعظ سِضٜ اعؾك و١شٌظ -  187

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135322ُ ربس٠خ ٚفٟ 25132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثذٜٚ ِغؿٛد اٌغ١ذ اٌطب٘ش -  188

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ بس٠خر ٚفٟ 25125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشغٍٝ ِقطفٝ ؾٍٝ عؿذ٠ٗ -  189

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ربس٠خ ٚفٟ 25532   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕٙشٜ ع١ذُ٘ صشٚد اسٔغذ -  190

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135311ُ ٠خربس ٚفٟ 25535   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، إٌؿ١ُ ؾجذ ِؾّذ اؽّذ اٌؿبي ؾجذ -  191

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135325ُ ربس٠خ ٚفٟ 25151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبصٜ ِؾّذ ؾٍٝ اٌغؿٛد اثٛ -  192

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25533   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ اٌغ١ذ إِٗ -  193

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135354ُ ربس٠خ ٚفٟ 25542   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾ٠ٛضٗ ِؾّذ اٌفضً اثٛ اٌشؽ١ُ ؾجذ ِؾّذ -  194

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135356ُ ربس٠خ ٚفٟ 25565   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ ؾجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ٔبفش -  195

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؾٍٝ ِؾّٛد ِؾّذ ع١ٍٙٗ -  196

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِؾّٛد اؽّذ ِؾّذ -  197

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبِؽ ؾجبط ؾجذاٌؾ١ٍُ ِشٖٚ -  198

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ؼٔٛ رؿذ٠ً ر25135312ُ ربس٠خ ٚفٟ 25123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ف١ُٙ ؽىشٜ ؽغبَ -  199

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؼ رؿذ٠ً ر25135321ُ ربس٠خ ٚفٟ 25123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ؾجذاٌىش٠ُ ؾجذٖ اِبٔٝ -  200

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سعت ١ٌٚذ ثغؿٍٗ اٌزغبسٞ االعُ رؿذ٠ً: اٌٝ 15553 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135353ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

اٌٌّٟٛ ؾجذ ِؾّذ خٍف    

اثٛض١ف ِؾّذ اٌذ٠ٓ ؾض٠ض ِؾّذ: اٌٝ 15234 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135355ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2    

ِؾّذ ٘بِٛدٜ ؾٍٝ سضب: اٌٝ 25552 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135355ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  3    

اٌّزٛع١ىالد غ١بس ٌمطؽ اٌفب٠ض: اٌٝ 16142 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135351ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  4    

ؾٍٝ ا١ٌض٠ذ اثٛ فٛصٜ ع١ّش: اٌٝ 13414 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135351ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  5    

ِٕمش٠ٛط ع١ٍّبْ فزؾٝ ع١ّش: اٌٝ 5111 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135351ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  6    

ؽغب١ٔٓ ؾٍٝ ؽغٓ ا٠ّٓ: اٌٝ 25532 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135351ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  7    

 اٌزمٛٞ ثغؿٍٙب اٌزغبس٠ٗ اٌغّٗ رٛض١ؼ: اٌٝ 12611 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135315ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  8

اٌؿ١ِّٛٗ ٌٍّمبٚالد    

 ٚ اٌٍّىٗ/  ثغؿٍٙب اٌزغبس٠ٗ اٌغّٗ رٛض١ؼ: اٌٝ 12111 ثشلُ ذحاٌّم١ اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135311ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  9

اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد ٌزؿجئٗ اال١ِش    

اؽّذ ِؾّذ ؾبطف إٌبفش ؾجذ: اٌٝ 13436 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135311ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  10    

 اٌفزؼ/  ثغؿٍٙب اٌزغبس٠ٗ اٌغّٗ رٛض١ؼ: اٌٝ 12353 ثشلُ اٌّم١ذح خاٌؾشو اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135314ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  11

إٌّض١ٌٗ ٌالدٚاد    

 ِىزت ثغؿٍٙب اٌزغبس٠ٗ اٌغّٗ رٛض١ؼ: اٌٝ 13455 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135312ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  12

ٚاٌزٛس٠ذاد اٌؿ١ِّٛٗ ٌٍّمبٚالد اٌفشاد    

 عبٌشٜ/  اٌزغبس٠ٗ اٌغّٗ رٛض١ؼ: اٌٝ 1661 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135312ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  13

ٌٍّٛث١ٍ١بد اٌشِٚبٔٝ    

ا١ٌٍضٝ ِؾّذ ؾٍٝ اِبي: اٌٝ 15651 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135325ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  14    

اٌشؽّٓ ؾجذ ؽبفع ِؾّذ ؽغبَ: اٌٝ 13631 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135325ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  15    

ٌٍؿطبسٖ اٌجؾب٠ش: اٌٝ 11661 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135325ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  16    

ال٠ٛعذ ثغؿٍٙب اٌزغبس٠ٗ اٌغّٗ ؼرٛض١: اٌٝ 12611 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135321ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  17    

 ِؾّذ اؽّذ ثغؿٍٗ اٌزغبسٞ االعُ رؿذ٠ً: اٌٝ 13116 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135324ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  18

ؾٍٟ اؽّذ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِؾّذ اؽّذ ثغؿٍٗ اٌزغبسٞ االعُ رؿذ٠ً: اٌٝ 13116 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135324ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  19

ؾٍٟ اؽّذ    

ٚاٌزٛس٠ذاد اٌؿ١ِّٛٗ ٌٍّمبٚالد اٌفزؼ: اٌٝ 15315 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135321ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  20    

ؿ١ِّٛٗاٌ ٌٍّمبٚالد اٌٛفبء: اٌٝ 12115 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش ر25135321ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  21    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

15553   ثشلُ    25135353:  ربس٠خ ،   اٌٌّٟٛ ؾجذ ِؾّذ خٍف سعت ١ٌٚذ -  1  

15553   ثشلُ    25135353:  ربس٠خ ،   اٌٌّٟٛ ؾجذ ِؾّذ خٍف سعت ١ٌٚذ -  2  

13116   ثشلُ    25135324:  ربس٠خ ،   ؾٍٟ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  3  

13116   ثشلُ    25135324:  ربس٠خ ،   ؾٍٟ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  4  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؿمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد اٌزغبسٜ غًاٌغ رؿذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾطت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌغغً ؽطت/ِؾٛ رُ   25135321 ربس٠خ ٚفٝ ،   5223:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوبٖ ِؾّذ ٠ؾٝ عّبي   - 1

ٔٙبئ١ب ٚرقف١زٙب اٌؾشوٗ ًؽ رُ 1554 سلُ ربؽ١ش طٍت ثّٛعت  

 ؽطت/ِؾٛ رُ   25135325 ربس٠خ ٚفٝ ،   5156:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ِخبئ١ً عٛسٜ ٌطفٝ عبِٝ/ؽشوٗ   - 2

ٔٙبئ١ب ٚرقف١زٙب اٌؾشوٗ اٌغبء رُ ؽشوٗ فغخ ؾمذ ثّٛعت  اٌغغً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ربس٠خ ٚفٟ 11226، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽش٠ىزٗ اِبَ ِؾّذ ٔقش ِؾّذ ؽشوٗ ثغؿٍٗ اٌؾشوٗ اعُ رؿذ٠ً -  1

ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ 25135313،   

 اٌّبي سأط رؿذ٠ً رُ 25135313،   ربس٠خ ٚفٟ 11226، ثشلُ ل١ذ٘ب جكع ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبٖ فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ ؽشوخ -  2

ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٙب سأط ١ٌقجؼ اٌّبي سأط رؿذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،    

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؿٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌؾبط  

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛؼ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ       
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌؾشوٗ اعُ رؿذ٠ً: اٌٝ 11226 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؿذ٠ً اٌزأؽ١ش رُ  رضبِٓ ؽشوخ  25135313:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

ٚؽش٠ىزٗ اِبَ ِؾّذ ٔقش ِؾّذ ؽشوٗ ثغؿٍٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ساط فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي -  1

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي  

 ساط فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي -  2

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي  

 فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  اثٛاٌخ١ش اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ -  3

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط  

 فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  اثٛاٌخ١ش اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ -  4

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، بياٌّ ساط  

 ، اٌّبي ساط فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ اٌؾش٠ه خشٚط  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  اِبَ ِؾّذ ٔقش ِؾّذ -  5

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ  

 ، اٌّبي ساط فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ بَف غٕذٚس س٠ّْٛ اٌؾش٠ه خشٚط  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  اِبَ ِؾّذ ٔقش ِؾّذ -  6

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ  

 فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  ف١ٍت فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ -  7

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط  

 فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  ف١ٍت فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ -  8

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط  

 ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  سعت اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ -  9

11226   ُثشل    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ  

 ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  سعت اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ -  10

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ  

 فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ذثؿ اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي -  11

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط  

 فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي -  12

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط  

 ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  ضبِٓر ؽشوخ  اثٛاٌخ١ش اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ -  13

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  اثٛاٌخ١ش اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ -  14

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ  

 اٌّبي ساط فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ اٌؾش٠ه خشٚط  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  اِبَ ِؾّذ ٔقش ِؾّذ -  15

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ،  

 اٌّبي ساط فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ اٌؾش٠ه خشٚط  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  اِبَ ِؾّذ ٔقش ِؾّذ -  16

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ،  

 فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  ف١ٍت فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ -  17

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط  

 فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ اٌؾش٠ه خشٚط  زضبِِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  ف١ٍت فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ -  18

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط  

 ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  سعت اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ -  19

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ  

 ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  سعت اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ -  20

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ  

 ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي -  21

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ  

 ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي -  22

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ  

 اعزٍُ اْ ثؿذ اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  ضبِٓر ؽشوخ  اثٛاٌخ١ش اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ -  23

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ ؽقٗ  

 اعزٍُ اْ ثؿذ اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  اثٛاٌخ١ش اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ -  24

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ ؽقٗ  

 ساط فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ اٌؾش٠ه خشٚط  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  اِبَ ِؾّذ ٔقش ِؾّذ -  25

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي  

 ساط فٟ ؽقٗ اعزٍُ اْ ثؿذ غ١ذاٌ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ اٌؾش٠ه خشٚط  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  اِبَ ِؾّذ ٔقش ِؾّذ -  26

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي  

 اعزٍُ اْ ثؿذ اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  ف١ٍت فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ -  27

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ ؽقٗ  

 اعزٍُ اْ ثؿذ اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ خؽشو  ف١ٍت فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ -  28

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ ؽقٗ  

 اعزٍُ اْ ثؿذ اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  سعت اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ -  29

11226   ثشلُ    25135313:  خربس٠ ، اٌّبي ساط فٟ ؽقٗ  

 اعزٍُ اْ ثؿذ اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  سعت اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ -  30

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌّبي ساط فٟ ؽقٗ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌغٍطبد وبفٗ ٌٚٗ اٌؾشوٗ ثبعُ ٚؽذٖ ٚاٌزٛل١ؽ الداسٖا ؽك ٌٗ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي -  31

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، غشضٙب ٌزؾم١ك  

 اٌغٍطبد وبفٗ ٌٚٗ اٌؾشوٗ ثبعُ ٚؽذٖ ٚاٌزٛل١ؽ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي -  32

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، غشضٙب ٌزؾم١ك  

 وبفٗ ٌٚٗ اٌؾشوٗ ثبعُ ٚؽذٖ ٚاٌزٛل١ؽ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  اثٛاٌخ١ش اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ -  33

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، غشضٙب ٌزؾم١ك اٌغٍطبد  

 وبفٗ ٌٚٗ اٌؾشوٗ ثبعُ ٚؽذٖ ٛل١ؽٚاٌز االداسٖ ؽك ٌٗ  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  اثٛاٌخ١ش اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ -  34

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، غشضٙب ٌزؾم١ك اٌغٍطبد  

 ٌزؾم١ك اٌغٍطبد وبفٗ ٌٚٗ اٌؾشوٗ ثبعُ ٚؽذٖ ٚاٌزٛل١ؽ االداسٖ ؽك ٌٗ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  اِبَ ِؾّذ ٔقش ِؾّذ -  35

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، غشضٙب  

 ٌزؾم١ك اٌغٍطبد وبفٗ ٌٚٗ اٌؾشوٗ ثبعُ ٚؽذٖ ٚاٌزٛل١ؽ االداسٖ ؽك ٌٗ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  اِبَ ِؾّذ شٔق ِؾّذ -  36

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، غشضٙب  

 وبفٗ ٌٚٗ اٌؾشوٗ ثبعُ ٚؽذٖ ٚاٌزٛل١ؽ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  ف١ٍت فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ -  37

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، غشضٙب ٌزؾم١ك داٌغٍطب  

 وبفٗ ٌٚٗ اٌؾشوٗ ثبعُ ٚؽذٖ ٚاٌزٛل١ؽ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  ف١ٍت فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ -  38

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، غشضٙب ٌزؾم١ك اٌغٍطبد  

 وبفٗ ٌٚٗ اٌؾشوٗ ثبعُ ٚؽذٖ ٚاٌزٛل١ؽ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  سعت اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ -  39

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، غشضٙب ٌزؾم١ك اٌغٍطبد  

 وبفٗ ٌٚٗ اٌؾشوٗ ثبعُ ٚؽذٖ ٚاٌزٛل١ؽ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  سعت اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ -  40

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، غشضٙب ٌزؾم١ك اٌغٍطبد  

 ، ِزضبِٓ ؽش٠ه اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي اٌؾش٠ه دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي -  41

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ  

 ، ِزضبِٓ ؽش٠ه اٌفزبػ ؾجذ ؾّٛدِ الجبي اٌؾش٠ه دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي -  42

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ  

 ، ِزضبِٓ ؽش٠ه اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي اٌؾش٠ه دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  اثٛاٌخ١ش اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ -  43

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ  

 ، ِزضبِٓ ؽش٠ه اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي اٌؾش٠ه دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه طخشٚ  رضبِٓ ؽشوخ  اثٛاٌخ١ش اؽّذ ِؾّٛد اٌغ١ذ -  44

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ  

:  ربس٠خ ، ِزضبِٓ ؽش٠ه اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي اٌؾش٠ه دخٛي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  اِبَ ِؾّذ ٔقش ِؾّذ -  45

11226   ثشلُ    25135313  

:  ربس٠خ ، ِزضبِٓ ؽش٠ه اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي اٌؾش٠ه دخٛي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  اِبَ ِؾّذ ٔقش ِؾّذ -  46

11226   ثشلُ    25135313  

 ، ِزضبِٓ ؽش٠ه اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي اٌؾش٠ه دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  ف١ٍت فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ -  47

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، ِزضبِٓ ؽش٠ه اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي اٌؾش٠ه دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  ف١ٍت فبَ غٕذٚس ْٛس٠ّ -  48

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ  

 ؽش٠ه اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي اٌؾش٠ه دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  سعت اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ -  49

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، ِزضبِٓ  

 ؽش٠ه اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد الجبي اٌؾش٠ه دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه خشٚط  رضبِٓ ؽشوخ  سعت اٌغ١ذ اؽّذ فالػ ٘بٟٔ -  50

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، ِزضبِٓ  

:  ربس٠خ ، ِزضبِٓ ؽش٠ه ِؾّذ ؽغٓ ؾبثذ ا٠ٗ اٌؾش٠ه دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  اٌذ٠ٓ ثذس ِؾّذ ؽٕبْ -  51

15162   ثشلُ    25135313  

:  ربس٠خ ، ِزضبِٓ ؽش٠ه ِؾّذ ؽغٓ ؾبثذ ا٠ٗ اٌؾش٠ه دخٛي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ اؽّذ ِؾّٛد ؾّشٚ -  52

15162   ثشلُ    25135313  

:  ربس٠خ ، ِٓزضبِ ؽش٠ه ِؾّذ ؽغٓ ؾبثذ ا٠ٗ اٌؾش٠ه دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ ؽغٓ ؾبثذ ا٠ٗ -  53

15162   ثشلُ    25135313  

 وبفٗ اعزالِٙب ثؿذ اٌؾشوٗ ِٓ اٌذ٠ٓ ثذس ِؾّذ ؽٕبْ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  اٌذ٠ٓ ثذس ِؾّذ ؽٕبْ -  54

15162   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌؾشوٗ ِٓ ؽمٛلٙب  

 وبفٗ اعزالِٙب ثؿذ اٌؾشوٗ ِٓ اٌذ٠ٓ ثذس ِؾّذ ؽٕبْ اٌؾش٠ه ٚطخش  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ اؽّذ ِؾّٛد ؾّشٚ -  55

15162   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌؾشوٗ ِٓ ؽمٛلٙب  

 وبفٗ اعزالِٙب ثؿذ اٌؾشوٗ ِٓ اٌذ٠ٓ ثذس ِؾّذ ؽٕبْ اٌؾش٠ه خشٚط  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ ؽغٓ ؾبثذ ا٠ٗ -  56

15162   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌؾشوٗ ِٓ ؽمٛلٙب  

 ٚوبفٗ اٌجٕٛن ِؽ اٌزؿبًِ ؽك ٌٚٗ ِٕفشدا ٚاٌزٛل١ؽ االداسٖ ؽك ٚؽذٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  اٌذ٠ٓ ثذس ِؾّذ ؽٕبْ -  57

15162   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌؾشوٗ ثبٌزضاِبد ٠زؿٍك ف١ّب ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١ش اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد  

 اٌجٕٛن ِؽ اٌزؿبًِ ؽك ٌٚٗ ِٕفشدا ٚاٌزٛل١ؽ االداسٖ ؽك ٚؽذٖ ٌٗ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ شوخؽ  ِؾّذ اؽّذ ِؾّٛد ؾّشٚ -  58

15162   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌؾشوٗ ثبٌزضاِبد ٠زؿٍك ف١ّب ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١ش اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ٚوبفٗ  

 ٚوبفٗ اٌجٕٛن ِؽ اٌزؿبًِ ؽك ٌٚٗ ِٕفشدا ٛل١ؽٚاٌز االداسٖ ؽك ٚؽذٖ ٌٗ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِؾّذ ؽغٓ ؾبثذ ا٠ٗ -  59

15162   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، اٌؾشوٗ ثبٌزضاِبد ٠زؿٍك ف١ّب ؽى١ِٛٗ ٚاٌغ١ش اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؿمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ اٌزبس٠خ صبثذ  رضبِٓ ؽشوخ  ؽش٠ىزٗٚ اِبَ ِؾّذ ٔقش ِؾّذ ؽشوٗ ثغؿٍٗ اٌؾشوٗ اعُ رؿذ٠ً -  1

11226   ثشلُ    25135313  

11226   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ اٌزبس٠خ صبثذ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشوبٖ فبَ غٕذٚس س٠ّْٛ ؽشوخ -  2  

 ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ رٛل١ؽ ؾٍٝ ِقذق  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽش٠ىزٗ ِؾّذ اؽّذ ؾّشِٚؾّٛد/  ؽشوخ -  3

  15162  

5156   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ رٛل١ؽ ؾٍٝ ِقذق  رضبِٓ ؽشوخ  ِخبئ١ً عٛسٜ ٌطفٝ عبِٝ/ؽشوٗ -  4  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ادافش رغذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

11532   ثشلُ    25135353:  ربس٠خ ، 161  2511/3/1 ؽزٟ عبسٞ  ؾّش اٌط١ف ؾجذ إٌؿّبْ اثٛ اٌغ١ذ -  1  

11532   ثشلُ    25135353:  ربس٠خ ، 162  2522/3/1 ؽزٟ عبسٞ  ؾّش اٌط١ف ؾجذ إٌؿّبْ اثٛ اٌغ١ذ -  2  

14651   ثشلُ    25135353:  ربس٠خ ، 151  2523/11/26 ؽزٟ عبسٞ  بِذؽ اؽّذ ِؾّذ فجشٖ ِؾّذ ا٠ّٓ -  3  

2552   ثشلُ    25135353:  ربس٠خ ، 154    ثخ١ذ ؾطبهلل ٚد٠ؽ سِغ١ظ -  4  

2552   ثشلُ    25135353:  ربس٠خ ، 155    ثخ١ذ ؾطبهلل ٚد٠ؽ سِغ١ظ -  5  

2552   ثشلُ    25135353:  ربس٠خ ، 156  2522/12/16/ؽزٝ عبسٜ  ثخ١ذ ؾطبهلل ٚد٠ؽ سِغ١ظ -  6  

2552   ثشلُ    25135353:  ربس٠خ ، 154    ثخ١ذ ؾطبهلل ٚد٠ؽ سِغ١ظ -  7  

2552   ثشلُ    25135353:  ربس٠خ ، 155    ثخ١ذ ؾطبهلل ٚد٠ؽ سِغ١ظ -  8  

2552   ثشلُ    25135353:  ربس٠خ ، 156  2522/12/16/ؽزٝ عبسٜ  ثخ١ذ ؾطبهلل ٚد٠ؽ سِغ١ظ -  9  

11215   ثشلُ    25135353:  ربس٠خ ، 155  2524/2/1 ؽزٟ عبسٞ  اهلل ؾجذ ِؾّذ ِؾّذ طب٘ش -  10  

14551   ثشلُ    25135354:  ربس٠خ ، 125  2522/11/13 ؽزٟ عبسٞ  ِؾّذ اٌؿبي ؾجذ ع١ٍّبْ ؾبِش -  11  

11443   ثشلُ    25135354:  ربس٠خ ، 112  2523/5/21 ؽزٟ عبسٞ  ؽّبد اؽّذ ِؾّٛد ؾالء -  12  

1314   ثشلُ    25135354:  ربس٠خ ، 112  2523/2/23 ؽزٟ عبسٞ  اٌشؽّٓ ؾجذ ِؾّٛد وّبي صشٚد -  13  

12245   ثشلُ    25135354:  ربس٠خ ، 123  2513/3/6 ؽزٟ عبسٞ  اؽّذ اٌمبدس ؾجذ اٌغ١ذ ِقطفٝ -  14  

11424   ثشلُ    25135355:  ربس٠خ ، 255  2523/6/11 ؽزٝ عبسٜ  ؾٍٝ اٌغ١ذ ع١ٍُ اؽّذ -  15  

12513   ثشلُ    25135355:  ربس٠خ ، 212  2514/5/21 ؽزٟ عبسٞ  ِؾّذ ؾٍٝ وبًِ ؾٍٝ -  16  

2332   ثشلُ    25135355:  ربس٠خ ، 5111    ؽغٓ اثشا١ُ٘ ؽغٓ اؽّذ -  17  

6212   ثشلُ    25135355:  ربس٠خ ، 254    ؾّش اٌغ١ذ اٌجذسٜ ِقطفٝ -  18  

6212   ثشلُ    25135355:  ربس٠خ ، 255    ؾّش اٌغ١ذ اٌجذسٜ ِقطفٝ -  19  

6212   ثشلُ    25135355:  ربس٠خ ، 256    ؾّش اٌغ١ذ اٌجذسٜ ِقطفٝ -  20  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

3225   ثشلُ    25135356:  ربس٠خ ، 225  2513/4/25/ؽزٝ عبسٜ  ع١ٍّبْ ؽجؾٝ فزؾٝ ع١ّش -  21  

6515   ثشلُ    25135351:  ربس٠خ ، 241  2525/5/3 ؽزٝ عبسٜ-ط  ٌُعب ِؾّذ ع١ذ إٌبفش ؾجذ -  22  

2346   ثشلُ    25135351:  ربس٠خ ، 231  2523/1/26 ؽزٟ عبسٞ  ؾط١خ ؾطب عٛسط ٘بٔٝ -  23  

13266   ثشلُ    25135351:  ربس٠خ ، 245  2511/1/3 ؽزٟ عبسٞ -ط  ٔق١ش ف١ُٙ ثخ١ذ ٔبعٝ -  24  

6515   ثشلُ    25135351:  ربس٠خ ، 246  2513/2/4 ؽزٝ عبسٜ-ط  عبٌُ ِؾّذ ع١ذ إٌبفش ؾجذ -  25  

6515   ثشلُ    25135351:  ربس٠خ ، 246  2513/2/4 ؽزٝ عبسٜ-ط  عبٌُ ِؾّذ ع١ذ إٌبفش ؾجذ -  26  

1635   ثشلُ    25135315:  ربس٠خ ، 265  2522/2/11 ؽزٟ عبسٞ  لش٠بلـ ع١ذ ع١ّؽ ؾبدي -  27  

14152   ثشلُ    25135315:  ربس٠خ ، 255  2524/3/23/ؽزٝ عبسٜ  ِؾّٛد ٠ٛعف اٌغ١ذ ف٠ٛع -  28  

14154   ثشلُ    25135315:  ربس٠خ ، 251  2524/3/13 ؽزٟ عبسٞ  اؽّذ ؾجذاٌّؾغٓ ِؾّذ ٔبد٠خ -  29  

5262   ثشلُ    25135311:  ربس٠خ ، 225  2513/11/4 ؽزٟ عبسٞ  اؽّذ ؽؾبد ؾطب ٔبد٠خ -  30  

5262   ثشلُ    25135311:  ربس٠خ ، 221  2512/11/3 ؽزٟ عبسٞ  اؽّذ ؽؾبد ؾطب ٔبد٠خ -  31  

5262   ثشلُ    25135311:  ربس٠خ ، 222  2523/11/4 ؽزٟ عبسٞ  اؽّذ ؽؾبد ؾطب ٔبد٠خ -  32  

263   ثشلُ    25135311:  ربس٠خ ، 235  2521/1/25/ؽزٝ عبسٜ  ؾجذاٌجبسٜ اؽّذ ؾجذاٌؿبي ص٠ٕت -  33  

14225   ثشلُ    25135311:  ربس٠خ ، 212  2523/2/11 ؽزٟ عبسٞ  ِؾّٛد ؾجذاهلل ِؾّٛد سفؿذ -  34  

11325   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 352  2524/3/3/ؽزٝ عبسٜ  اٌؾٍمبِٝ اٌؿبي ؾجذ ِؾّذ ِؾّذ -  35  

14533   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 353  2523/11/13 ؽزٟ عبسٞ  ١ِخبئ١ً ١ِخبئ١ً اٌمّـ ا١ِٓ ِش٠ُ -  36  

5625   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، 311  2522/4/4 ؽزٟ عبسٞ  اٌىش٠ُ ؾجذ إٌجٝ ؽغت ؾجذاٌىش٠ُ فٛص٠ٗ -  37  

6312   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، 315    سؽٛاْ اٌغ١ذ ِؾّٛد فبثش -  38  

6312   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، 333    سؽٛاْ اٌغ١ذ ِؾّٛد فبثش -  39  

5625   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، 312  2523/3/3 ؽزٟ عبسٞ  ؾجذاٌىش٠ُ إٌجٝ ؽغت ؾجذاٌىش٠ُ فٛص٠ٗ -  40  

3531   ثشلُ    25135314:  ربس٠خ ، 345  2513/15/21 ؽزٟ عبسٞ  اثشا١ُ٘ اؽّذ ِؾّٛد اؽّذ -  41  

3531   ثشلُ    25135314:  ربس٠خ ، 346  2512/15/21 ؽزٟ عبسٞ  اثشا١ُ٘ اؽّذ ِؾّٛد اؽّذ -  42  

3531   ثشلُ    25135314:  ربس٠خ ، 341  2523/15/21 ؽزٟ عبسٞ  اثشا١ُ٘ اؽّذ ِؾّٛد اؽّذ -  43  

11233   ثشلُ    25135311:  ربس٠خ ، 355    ؾٍٝ ؽّبد لج١قٝ ٔبد٠خ -  44  

11233   ثشلُ    25135311:  ربس٠خ ، 356  2522/1/15/ؽزٝ عبسٜ  ؾٍٝ ؽّبد لج١قٝ ٔبد٠خ -  45  

11231   ثشلُ    25135311:  ربس٠خ ، 353  2524/2/16 ؽزٟ عبسٞ  ِؾّذ٠ٓ اثٛض١ف عالَ ؽغٓ -  46  

11326   ثشلُ    25135311:  ربس٠خ ، 354  2524/4/2 ؽزٟ عبسٞ  ؽؾبرٗ ف١ُٙ ساغت فجشٜ -  47  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

14624   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 316  2524/2/3 ؽزٟ عبسٞ  ؾٍٝ ِؾّذ ؽغٓ ِؾّذ ١ٌٚذ -  48  

   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 311  2524/4/13 ؽزٟ عبسٞ  اٌؾ١ٍُ ؾجذ اٌشؤف ؾجذ فالػ ِؾّذ اٌشؽّٓ ؾجذ -  49

14131 

11131   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 321  2523/11/11 ؽزٟ عبسٞ  اؽّذ اثشا١ُ٘ اٌشؤف ؾجذ سؽب -  50  

4524   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 361  2511/4/22 ؽزٟ عبسٞ  ِؾّذ اٌٍط١ف ؾجذ ١ذثخ اؽشف -  51  

4524   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 362  2516/4/22 ؽزٟ عبسٞ  ِؾّذ اٌٍط١ف ؾجذ ثخ١ذ اؽشف -  52  

4524   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 363  2521/4/22 ؽزٟ عبسٞ  ِؾّذ اٌٍط١ف ؾجذ ثخ١ذ اؽشف -  53  

6622   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 362  2515/2/5 ؽزٟ عبسٞ  اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؾض ِؾّذ -  54  

6622   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 363  2515/2/6 ؽزٟ عبسٞ  اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؾض ِؾّذ -  55  

6622   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 315  2525/2/5 ؽزٟ عبسٞ  اثشا١ُ٘ ِؾّذ ؾض ِؾّذ -  56  

2314   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 314  2524/3/26 ؽزٟ عبسٞ  اٌغ١ذ ِؾّذ عالي ؽبد٠خ -  57  

2314   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 314  2524/3/26 ؽزٟ عبسٞ  اٌغ١ذ ِؾّذ عالي ؽبد٠خ -  58  

13623   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 366  2521/12/24 ؽزٟ عبسٞ  ِقٍؼ ِؾّذ ؾط١ٗ ؽّبد ؾجذاٌٍط١ف -  59  

14161   ثشلُ    25135312:  ربس٠خ ، 361  2524/3/35 ؽزٟ عبسٞ  فشغٍٝ اٌٙبدٜ ؾجذ اٌؾبفع ؾجذ اٌغؿٛد اثٛ -  60  

3235   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، 335  2524/3/13 ؽزٟ عبسٞ  اٌؿال اثٛ ِؾّذ اهلل ؾجذ -  61  

11133   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، 331  2511/3/24 ؽزٟ عبسٞ  اعطفبٔٛط ؾضِٝ سصق ٌط١ف -  62  

11133   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، 332  2522/3/24 ؽزٟ عبسٞ  اعطفبٔٛط ؾضِٝ سصق ٌط١ف -  63  

11433   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، 1552  2512/6/11 ؽزٟ عبسٞ  اؽّذ ِؾّذ اٌٛ٘بة ؾجذ ِؾّذ -  64  

11433   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، 1553  2523/6/11 ؽزٟ عبسٞ  ّذاؽ ِؾّذ اٌٛ٘بة ؾجذ ِؾّذ -  65  

11131   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، 1514  2523/12/23 ؽزٟ عبسٞ  ؾٍٝ ِؾّذ ؾٍٝ ِؿزّذ -  66  

3511   ثشلُ    25135313:  ربس٠خ ، 1551  2525/4/3 ؽزٟ عبسٞ  ؾٛك ؾجذاٌشؽّٓ ؾجذاهلل اٌغ١ذ -  67  

14351   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، 1522  2523/5/2 ؽزٝ عبسٜ  اٌّٛعٛد ؾجذ ؾجذاٌؾف١ع ؾّذِ ؾّبد -  68  

6331   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، 1525    ِؾّذ رٛف١ك ِؾّذ ِؾّٛد -  69  

6331   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، 1526    ِؾّذ رٛف١ك ِؾّذ ِؾّٛد -  70  

6331   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، 1521    ِؾّذ رٛف١ك ِؾّذ ِؾّٛد -  71  

3611   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، 1531  2525/2/6 ؽزٝ عبسٜ  ِقطفٝ ثخ١ذ ؾجذاٌؿبي ِؾّذ -  72  

2353   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، 1531  2523/2/2/ؽزٝ عبسٜ  ؾجذاٌّٛعٛد ٔقش سعت ِؾّذ -  73  

6656   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1543  2515/2/12 ؽزٟ ٞعبس  ؾضّبْ اٌغ١ذ ؾجذاٌؿض٠ض صٕبء -  74  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

6656   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1555  2515/2/12 ؽزٟ عبسٞ  ؾضّبْ اٌغ١ذ ؾجذاٌؿض٠ض صٕبء -  75  

6656   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1551  2525/2/21 ؽزٟ عبسٞ  ؾضّبْ اٌغ١ذ ؾجذاٌؿض٠ض صٕبء -  76  

14242   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1553  2523/2/26 ؽزٟ عبسٞ  خ١ًٍ ؽؾّذ ؾفذ ؽش٠ف -  77  

6152   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1552    ثمطش ؾٛك اثشا١ُ٘ خ١ًٍ -  78  

11231   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1555  2524/1/25 ؽزٟ عبسٞ  ِٙبٚد روٝ اعىٕذس عبد -  79  

2221   ثشلُ    25135324:  ربس٠خ ، 1565  2522/1/21 ؽزٝ عبسٜ  ٌؾ١ّذا ؾجذ ِؾّذ ؾٕزش وّبي -  80  

13224   ثشلُ    25135324:  ربس٠خ ، 1522  2522/5/35 ؽزٟ عبسٞ  اٌذ٠ٓ ؾٍُ ؾضّبْ اؽّذ عب١ِٗ -  81  

6553   ثشلُ    25135324:  ربس٠خ ، 1561  2524/2/6 ؽزٟ عبسٞ  ِؾّٛد اٌؿبي ؾجذ سؽبد -  82  

2112   ثشلُ    25135324:  ربس٠خ ، 1566  2523/11/35 ؽزٟ عبسٞ  لذٚط ثؾبٜ صبثذ عٙبَ -  83  

6524   ثشلُ    25135324:  ربس٠خ ، 1523  2514/3/14 ؽزٟ عبسٞ  ؽغ١ٓ ِؾّذ ثخ١ذ فف١خ -  84  

6524   ثشلُ    25135324:  ربس٠خ ، 1524  2513/3/14 ؽزٟ عبسٞ  ؽغ١ٓ ِؾّذ ثخ١ذ فف١خ -  85  

6524   ثشلُ    25135324:  ربس٠خ ، 1525  2524/3/14 ؽزٟ عبسٞ  ؽغ١ٓ ِؾّذ ثخ١ذ ف١خف -  86  

1555   ثشلُ    25135324:  ربس٠خ ، 1516  2521/4/14 ؽزٟ عبسٞ  ؾجذاهلل خ١ٍفٗ ؾجذاهلل ؽبرُ -  87  

2135   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، 1532  2513/1/16 ؽزٟ عبسٞ  ع١ٍُ ِؾّذ ٔغ١ت ِؾّذ -  88  

2135   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، 1533  2524/1/16 ؽزٟ عبسٞ  ع١ٍُ ِؾّذ ٔغ١ت ِؾّذ -  89  

5154   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، 1535  2523/1/22 ؽزٟ عبسٞ  ؾٍٝ ؾجبط اٌؾ١ٍُ ؾجذ اٌغ١ذ -  90  

4562   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1115  2521/1/12 ؽزٝ عبسٜ  ٚداْ اثشا١ُ٘ ِؾّذ اٌؾغ١ٓ -  91  

12115   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1121  2513/6/13 ؽزٝ عبسٜ  ؾضّبْ ِؾّذ اٌؿبي ؾجذ ؾضّبْ -  92  

1616   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1121  2511/5/21 ؽزٝ عبسٜ  اثٛص٠ذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  93  

1616   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1122  2516/5/21 ؽزٝ عبسٜ  اثٛص٠ذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  94  

1616   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1123  2521/5/21 ؽزٝ عبسٜ  اثٛص٠ذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  95  

14232   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1153  2523/4/2 ؽزٝ عبسٜ  عؿ١ذ ؾٛك فذلٝ ٔبد٠ٗ -  96  

2336   ثشلُ    25135322:  ربس٠خ ، 1133  2513/1/13 ؽزٟ عبسٞ  اٌغ١ذ اؽّذ عبثش ٔبد٠خ -  97  

2336   ثشلُ    25135322:  ربس٠خ ، 1145  2513/1/13 ؽزٟ عبسٞ  اٌغ١ذ اؽّذ عبثش ٔبد٠خ -  98  

2336   ثشلُ    25135322:  ربس٠خ ، 1141  2523/1/13 ؽزٟ عبسٞ  اٌغ١ذ اؽّذ عبثش ٔبد٠خ -  99  

2536   ثشلُ    25135322:  ربس٠خ ، 1132  2523/15/11 ؽزٝ عبسٜ  ؾج١ذ ثغبٌٝ ٔػشٜ ؾبدي -  100  

1255   ثشلُ    25135322:  ربس٠خ ، 1134  2515/15/1 ؽزٟ عبسٞ  اثبد٠ش فبدق عب١ِخ -  101  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

1255   ثشلُ    25135322:  ربس٠خ ، 1135  2525/15/2 ؽزٟ عبسٞ  اثبد٠ش فبدق عب١ِخ -  102  

14523   ثشلُ    25135322:  ربس٠خ ، 1132  2523/11/12 ؽزٝ عبسٜ  اهلل ؾجذ ِؾّذ اهلل ؾجذ ا٠ّبْ -  103  

15651   ثشلُ    25135331:  ربس٠خ ، 1165  2516/15/23 ؽزٝ عبسٜ  ؾمً سِضبْ اثشا١ُ٘ ٠بعش -  104  

15651   ثشلُ    25135331:  ربس٠خ ، 1166  2521/15/23 ؽزٝ عبسٜ  ؾمً سِضبْ اثشا١ُ٘ ٠بعش -  105  

1123   ثشلُ    25135331:  ربس٠خ ، 1153  2512/3/24 ؽزٝ عبسٜ  اؽّذ ِؾّذ اٌؾ١ّذ ؾجذ ٚػِّذ -  106  

1123   ثشلُ    25135331:  ربس٠خ ، 1154  2511/3/24 ؽزٝ عبسٜ  اؽّذ ِؾّذ اٌؾ١ّذ ؾجذ ِّذٚػ -  107  

1123   ثشلُ    25135331:  ربس٠خ ، 1155  2522/3/24 ؽزٝ عبسٜ  اؽّذ ِؾّذ اٌؾ١ّذ ؾجذ ِّذٚػ -  108  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد رغذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

5223   ثشلُ    25135321:  ربس٠خ ، 1553    ٚؽشوبٖ ِؾّذ ٠ؾٝ عّبي -  1  

5156   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، 1155  2513/2/23 ؽزٟ عبسٞ  ِخبئ١ً عٛسٜ ٌطفٝ عبِٝ/ؽشوٗ -  2  

5156   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، 1151  2512/2/23 ؽزٟ عبسٞ  ِخبئ١ً عٛسٜ ٌطفٝ عبِٝ/شوٗؽ -  3  

5156   ثشلُ    25135325:  ربس٠خ ، 1152  2523/2/23 ؽزٟ عبسٞ  ِخبئ١ً عٛسٜ ٌطفٝ عبِٝ/ؽشوٗ -  4  

4323   ثشلُ    25135322:  ربس٠خ ، 1142  2551/2/3 ؽزٝ عبسٜ  ٚؽش٠ىٗ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد اٌذ٠ٓ ؽغبَ/ ؽشوخ -  5  

4323   ثشلُ    25135322:  ربس٠خ ، 1143  2512/2/3 ؽزٝ عبسٜ  ٚؽش٠ىٗ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد اٌذ٠ٓ ؽغبَ/ ؽشوخ -  6  

4323   ثشلُ    25135322:  ربس٠خ ، 1155  2511/2/3 ؽزٝ عبسٜ  ٚؽش٠ىٗ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد اٌذ٠ٓ ؽغبَ/ ؽشوخ -  7  

4323   ثشلُ    25135322:  ربس٠خ ، 1151  2522/2/3 ؽزٝ عبسٜ  ٚؽش٠ىٗ اٌفزبػ ؾجذ ِؾّٛد ٠ٓاٌذ ؽغبَ/ ؽشوخ -  8  

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد ث١ؽ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

ؽشوبد س٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشوبد ث١ؽ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


