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أفؽاظ ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِىزجخ ػٓ 142311 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٍٝ ؼَٛاْ ِسّٛظ ف١ًً ٘هبَ -  1

ِسّع ؼَٛاْ اِبي/  ثٍّه اٌجٍزبخٝ ِكبوٓ نبؼع 23:  ثدٙخ ،  

2  - (  21131412 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  االِجبثٝ ِسّع ازّع ازّع اثؽا١ُ٘ اٌك١ع( 111312 ربثغ

اٌمّ زكٓ قبٌُ/ ثٍّه اٌٛؼظ خؿ٠ؽٖ ٔبظٞ اِبَ اٌكؼٛظ٠ٗ اثؽاج اٌكف١ٍٗ اٌّهب٠ٗ:  ثدٙخ ، ٚوبف١ٗ ِٓؼُ ػٓ 111312 ثؽلُ  

 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؼ١ٕٓ اثٛ ِسّع يالذ وّبي(  114133 ربثغ ) -  3

اٌؼ١ٕٓ أثٛ ِسّع يالذ أقبِخ/ ثٍّه ضبِف ثٍمبـ رجغ اٌّدّغ ػؿثخ:  ثدٙخ ،.  ِٛانٝ ِؿؼػخ ػٓ 114133  

 ػٓ 142231 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌّمًٛظ قؼع قؼع ػجعاٌّٛخٛظ -  4

يسًر اٌّمًٛظ ػجع قؼع قؼع/ ثٍّه اٌّعاؼـ نبؼع ٔجؽٚح:  ثدٙخ ،.  رد١ًّ ِكزسُؽاد ردبؼح  

 ػٓ 142222 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ػجعاٌسف١ظ ًِٕٛؼ اٌجسؽاٜٚ -  5

ؾا٘ؽ ِسّع رٛف١ك/ ثٍّه اٌكزبِٛٔٝ:  ثدٙخ ،.  ِٛانٝ ِؿؼػخ  

 ،.  ثمبٌخ ػٓ 142216 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؼٕبٔٝ ازّع ق١ٍّبْ ١ٌٍٝ -  6

اٌؼ١ٕٓ أثٛ ِسّع ِسّع أزّع/ ثٍّه نؽث١ٓ ْؽ٠ك اٌّال ٠كٓ ْٗ نبؼع ٍْطب:  ثدٙخ  

 ػٓ 142321 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ظؼ٠ٚم اٌعقٛلٝ اٌّؽقٝ ِسّع زبرُ -  7

 اٌّؽقٝ ِسّع/  ثٍّه اٌّسبفظخ رمك١ُ اٌعٌٚٝ اٌّكزهفٝ نبؼع ِٓ اٌؼدّٝ نبؼع 21 إًٌّٛؼح:  ثدٙخ ، زى١ِٛخ رٛؼ٠عاد ِىزت

ظؼ٠ٚم اٌعقٛلٝ  

 ردبؼح ػٓ 142333 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌجك١ٛٔٝ اثؽا١ُ٘ زك١ٓ ٔب٘ع -  8

اٌك١ع اٌّؼٓٝ ػجع فبؼٚق ًِٓفٝ/ ثٍّه ثبٌّدؿؼ اٌجه١ّٓؽ رجغ اٌّؼؽَ ثسٌٛ 63 لٓؼخ:  ثدٙخ ،.  ٚقجبوخ وٙؽثبئ١خ أظٚاد  

 ػٓ 142335 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 121111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ػجعاٌس١ّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ ِسّع -  9

ئثؽا١ُ٘ ِسّع ثالي يجؽح/ ثٍّه ٔجؽٚح ِؽوؿ ٔهب:  ثدٙخ ،.  ِٛانٝ ِؿؼػخ  

 ردبؼح ػٓ 142341 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ازّع اٌك١ع انؽف -  10

ِٓبٚع ِسّع ِسّٛظ ِٝ/ ثٍّه ث١ٙخ قٛق ثدٛاؼ ـ اٌّكزهفٝ وٛثؽٜ ئِزعاظ ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  ثٕبء ٚو١ّب٠ٚبد ٚث٠ٛبد زعا٠ع  

 ػٓ 142353 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٍٝ اٌٌّٛٝ خبظ ػجعاٌىؽ٠ُ ازّع -  11

ػٍٝ اٌٌّٛٝ خبظ ػجعاٌىؽ٠ُ/  ثٍّه ِزؽٚ ثدٛاؼ ؾغٍٛي قؼع نبؼع إًٌّٛؼح:  ثدٙخ ، ٚفبوٙٗ ضُؽٚاد ردبؼح  

 ِىزت ػٓ 143111 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  لٛد اثٛؾ٠ع ِسّع ازّع -  12

ػٍٝ ػجعاهلل ؼؾق ثكّخ/  ثٍّه ثع٠ٓ:  ثدٙخ ، ػبِخ ِمبٚالد  

 رؽؾٜ ػٓ 143121 ثؽلُ 21131431 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ِسّع ِسّع يجسٝ -  13

اٌٙبظٜ ػجع قؼع ؼا١ٔب/ ثٍّه اٌهٍمبِٝ زٍٛأٝ ثدٛاؼ اٌسٛاؼ نبؼع إًٌّٛؼح:  ثدٙخ ، افؽٔدٝ ِٕٚدع قزبئؽ  

 ردبؼح ػٓ 143115 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ فزسٝ ِسّٛظ -  14

اٌج١بٌ اٌهسبد ػجعٖ فزسٝ/ ثٍّه قٕعٚة قىخ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع قالِخ اٌّزٌٛٝ نبؼع:  ثدٙخ ،.  اٌؿؼاػ١خ ا٢الد غ١بؼ لٓغ  
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 ردبؼح ػٓ 142231 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌمبظؼ ِسّع ِسّٛظ فزسٝ -  16

قجغ ػٍٝ اٌكؼ١ع ِسّع/ ثٍّه ا٢ٌٝ ثبٌّدؿؼ(  اٌفؽظٚـ)  اهلل ػٌٛ ِٛي ضٍف ـ اٌجسؽاٜٚ نبؼع:  ثدٙخ ،.  غػغائ١خ ِٛاظ  

 ػٓ 142216 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نؼالْ ٠ٛقف زبذػجعاٌف ِسّع -  17

ِسّع ؾوٝ ِدعٜ ِسّع/  ثٍّه ِب٠ٛ 15 ِٕٓمخ:  ثدٙخ ، قبضٕخ ٚ ثبؼظح ِهؽٚثبد وبفز١ؽ٠ب  

 142235 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌغفبؼ ػجعاٌس١ّع اٌهسبد ػجعاٌس١ّع -  18

اٌغفبؼ ػجع اٌس١ّع ػجع اٌهسبد/ ثٍّه اٌهؽل١خ اٌّكزؼّؽح:  ثدٙخ ،.  ػد١ٓ ِٓ اٌس٠ٍٛبد ٌز١ًٕغ فؽْ ػٓ  

 ردبؼح ػٓ 142325 ثؽلُ 21131416 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعؼثٗ ػجعاٌغفبؼ ػٍٝ ِسّٛظ -  19

 ؼث١غ نبؼع إًٌّٛؼح:  ثدٙخ ، اٌغ١ؽ ٌعٜ ٚاٌز١ًٕغ غػائ١خ ِٚىّالد ْج١ٗ ِٚكزسُؽاد رد١ًّ ِٚكزسُؽاد ْج١خ ِكزٍؿِبد

اٌسك١ٕٝ فزسٝ ػّؽٚ/  ثٍّه ا٢ظاة و١ٍخ نبؼع  

 ِىزت ػٓ 142326 ثؽلُ 21131416 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِسّٛظ زكٓ زكٓ ا٠ّبْ -  20

اٌهؽث١ٕٝ اٌك١ع ٔدبذ ئ٠ٙبة/ ثٍّه اٌؼؿ ثؽق رجغ ػ١كٜٛ ػؿثخ:  ثدٙخ ،.  اٌغ١ؽ ٌسكبة ؼوبة ؼزالد  

 ػٓ 142365 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع زكٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ ػجعاٌؼؿ٠ؿ -  21

اٌؼدّٝ ِسّع ازّع ضبٌع/  ثٍّه اٌؼبَ اٌّكزهفٝ نبؼع 23:  ثدٙخ ، ْج١ٗ ِكزٍؿِبد ردبؼح  

 ردبؼح ػٓ 142362 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاًٌّع ًِٓفٝ ِسّع ازّع -  22

ػجعاًٌّع ًِٓفٝ ِسّع/  ثٍّه اٌّؼًؽح:  ثدٙخ ، اٌجالقز١ه ضبِبد  

 ردبؼٖ ػٓ 142356 ثؽلُ 21131421 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع اثؽا١ُ٘ ازّع اٌهسبد -  23

ازّع اثؽا١ُ٘ ازّع اثؽا١ُ٘/ ثٍّه اٌسّؽاء اٌؼؿثٗ ثٙٛد:  ثدٙخ ، ٚاػالف اٌؿؼاػ١ٗ اٌّسبي١ً  

 142311 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌّزؼبي ِسّع ثعؼ زٍّٝ ِسّٛظ ١٘ثُ -  24

اٌجٕٙكٝ أ١ِٓ ِسّع أ١ِٓ/ هثٍّ اٌثٛؼح نبؼع ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  وٙؽثبئ١خ أظٚاد ردبؼح ػٓ  

 ردبؼح ػٓ 142313 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌدٛاظ ِسّع يالذ ق١ع -  25

ِسّع ِسّع زبِع ازّع/  ثٍّه زك١ٓ ْٗ ِعؼقخ ضٍف اٌز٠ّٛٓ رمك١ُ قٕعٚة:  ثدٙخ ، آٌّبزٓ ِٚطٍفبد اٌسجٛة  

 ًِٕغ ػٓ 142322 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  يالذ قؼع ازّع ؼخت ػٍٝ -  26

يالذ قؼع أزّع ؼخت/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ:  ثدٙخ ،.  رؽ٠ىٛ  

 ئقز١ؽاظ ػٓ 143111 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌك١ع ثؽ٘بَ اثؽا١ُ٘ اٌك١ع -  27

 ٌٍؽلبثخ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ رٕظّٙب اٌزٝ ٚإٌظُ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٛائر ٚفًمب(  6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب)  ٚرًع٠ؽ

ثؽ٘بَ اٌك١ع ثؽ٘بَ ئثؽا١ُ٘/ ثٍّه ثكبِ:  ثدٙخ ،.  ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ  

 ْفب٠بد ردبؼح ػٓ 142225 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ازّع أف ػالء -  28

اٌؼدّٝ ئثؽا١ُ٘ ِسّع/ ثٍّه اٌكٍطبٔخ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع نب١٘ٓ اٌع٠ٓ ػؿ نبؼع:  ثدٙخ ،.  زؽ٠ك  

 142214 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛقف ق١ٍّبْ ػجعاٌؼؿ٠ؿ ق١ٍّبْ ٘بنُ اَ -  29

ق١ٍّبْ ازّع ِسّٛظ ٌّؼٝ/ ثٍّه اٌدع٠ع اٌدبِغ اِبَ اٌؽَٚٗ لؽ٠ٗ:  ثدٙخ ، زؽ٠ّٟ وٛاف١ؽ ػٓ  

 ػٓ 142242 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ا١ٌٍثٝ اٌسك١ٕٝ ػجعاٌفزبذ ِسّع وؽ٠ُ -  30

قبٌُ أزّع زكٓ ِسّٛظ زكٓ/ ثٍّه ثبٌسك١ٕخ ثه زك١ٓ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع اٌؼّؽٜ ػٍٝ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ِكّبؼ ردبؼح  
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أزّع زبِع ِسّٛظ ِسّع/ ثٍّه ثٓؽح:  ثدٙخ ،.  أٌجبْ  

 ػٓ 142311 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نب١٘ٓ ازّع ازّع خّبي ازّع -  32

ػٍٝ ػجعاٌٛ٘بة اٌكؼ١ع ػّؽٚ/  ثٍّه ػٛف ثٓ ػجعاٌؽزّٓ نبؼع ِب٘ؽ ازّع نبؼع إًٌّٛؼح:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛخ رٛؼ٠عاد  

 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌؼبي نسزٛ ِسّع ازّع(  124215 ربثغ ) -  33

رٛف١ك ِسّع ِكؼع نؽ٠ف/ ثٍّه اٌدبِؼخ ثسٝ اٌّىؽِخ ِىخ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ػبِخ رٛؼ٠عاد ِىزت ػٓ 124215  

 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌؼبي نسزٛ ِسّع ازّع(  124215 ربثغ ) -  34

ُٗ:  ثدٙخ ،.  ػبِخ رٛؼ٠عاد ِىزت ػٓ 124215 ًَّٕٛؼح َؼئ١ك١ًب ََِساًل ٌَ َّع نبِؼع 32 ثبٌ ِ٘ؽ أز َّع/ ثٍّه ِب  اٌَؽز١ُ َػجع اٌَك١ع َِس

َُّٕظّخ ٚاٌَمؽاؼاد اٌَمٛا١ٔٓ ُزعٚظ فٝ َٚرًع٠ؽ ئقز١ؽاظ َِىَزت َٔهبِ َػٓ َظل١ٍٙخ 124215 ثَؽَلُ ُٚل١ع 2111/ 1/ 11 فٝ ُأفِززر ٌَٙب اٌ  . 

 ػٓ 142332 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌسبفظ ِسّع ػجعاٌجع٠غ ِسّٛظ ٔبظؼ -  35

ػجعاٌسبفظ ِسّع ػجعاٌجع٠غ ِسّٛظ/ ثٍّه اٌط١بؼ٠ٗ:  ثدٙخ ، لٓبػٝ ؾ٠ٛد ردبؼٖ  

 ػٓ 142355 ثؽلُ 21131421 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ػجعاٌؼبي اثؽا١ُ٘ اٌهٕبٜٚ -  36

ِسّع اٌؼبي ػجع ئثؽا١ُ٘ ِسّع/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ:  ثدٙخ ،.  رؽ٠ىٛ ِالثف ِهغً  

 ِىزت ػٓ 142366 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 2111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌسٝ ًِٕٛؼ ػؿاٌع٠ٓ ِسّع -  37

ػجعاٌسٝ ًِٕٛؼ خّبي/  ثٍّه االٔعٌف نبؼع 21 ػمبؼ:  ثدٙخ ، ػمبؼاد  

 ػٓ 142321 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِدب٘ع ِسّٛظ ِسّع زّعٜ ِسّع -  38

 ِسّع اٌجبلٝ ػجع ؼَب ِسّع/ ثٍّه 3 ؼلُ ِىزت اٌدالء نبؼع:  ثدٙخ ،.  ردبؼ٠خ ٚرٛو١الد رد١ًّ ِكزسُؽاد رٛؾ٠غ ِىزت

 اٌهؽ٠فخ

 ردبؼح ػٓ 142314 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 121111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌطُؽ اٌهبفؼٝ ِكؼع ِسّع -  39

زّٛظح ػ١ٓخ اٌس١ّع ػجع أؾ٘بؼ/ ثٍّه اٌؿػفؽاْ ثسٝ خ١ٙبْ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ِٛثب٠الد  

 ػٓ 142333 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قبٌُ اٌّؽقٝ اٌؼ١ٕٓ اثٛ اٌّؽقٝ ؼاِٝ -  40

ػٍٝ رٛف١ك اٌؼ١ْٛ أثٛ/ ثٍّه إٌؿ٘خ ثّع٠ٕخ نؽق زٝ أِبَ ـ لبقُ ؼنبظ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ثالقز١ه ِكزٍؿِبد ردبؼح  

 ػٓ 143113 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٍٝ ٔؼ١ُ ػجعاٌسبفظ ٔؼّبْ قبٌُ -  41

 قٛؾاْ/ ثٍّه ا٢ظاة و١ٍخ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع ػمً نبؼع:  ثدٙخ ،( .  اٌؼكىؽ٠خ ٚاٌّالثف اٌّّٙبد ػعا ف١ّب)  خب٘ؿح ِالثف ردبؼح

اٌد١ّؿٜ نسبرخ أزّع زك١ٕٓ  

 رسف خب١ٌؽٜ ػٓ 142232 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػّؽ زك١ت ق١ّؽ ِسّع -  42

ق١ٍّبْ ْٗ ٠بق١ٓ ِسّع/ ثٍّه اٌسؽ٠خ نبؼع ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.   

 ردبؼح ػٓ 142224 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع ػجعاٌغٕٝ ازّع ٘هبَ -  43

ِسّع اٌغٕٝ ػجع أزّع/ ثٍّه زعؼ ث١ّذ لالظح نبؼع:  ثدٙخ ،.  زؽ٠ّٝ ِالثف  

 ػٓ 142261 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌؼؿ٠ؿ اثٛاٌفزٛذ رٛف١ك ِسّع -  44

ِسّٛظ ِسّع ازّع قبِر/  ثٍّه اٌمع٠ُ ثعٚاٜ وفؽ:  ثدٙخ ، ثمبٌخ ردبؼح  

 ردبؼح ػٓ 142263 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ زكٓ اثؽا١ُ٘ -  45

اثؽا١ُ٘ فإاظ ازّع/  ثٍّه أدبق ِسٍخ:  ثدٙخ ، ِٕؿ١ٌخ اظٚاد  

 ػٓ 142252 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ اٌّٙعٜ ِسّع ٘هبَ اٌّٙعٜ -  46

ِسّٛظ اٌّٙعٜ ِسّع ٘هبَ/ ثٍّه ِؿاذ ١ِذ:  ثدٙخ ،.  يٕبػ١خ ِٕٚظفبد رد١ًّ ِكزسُؽاد ردبؼح  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٓ 142254 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌدٕب٠ٕٝ ِسّٛظ اٌهٕبٜٚ ِسّع ا١ِؽ -  47

اٌدٕب٠ٕٝ ِسّٛظ اٌهٕبٜٚ ِسّع/ ثٍّه نٙب:  ثدٙخ ، ثالقز١ه ًِٕغ  

 ػٓ 142225 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زج١ت ػجعاٌىؽ٠ُ ًِٕٛؼ خٛؼج -  48

 اٌك١ع اٌك١ع زّعٜ ِؽرب/ ثٍّه اٌفؽظٚـ ػجعإٌبيؽ خّبي ل:  ثدٙخ ، اٌؼكىؽ٠ٗ ٚاٌّّٙبد اٌّالثف ػعا ف١ّب خب٘ؽٖ ِالثف ردبؼٖ

 نٍجٝ

 ػٓ 142231 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌّمًٛظ اٌك١ع ػجعاٌّمًٛظ ضبٌع -  49

اٌهسبد ِكٍُ اٌك١ع/ ثٍّه اٌجسؽ نبؼع ٔجؽٚح ِؽوؿ ٔهب:  ثدٙخ ،.  ِٛانٝ زظ١ؽح  

 ردبؼح ػٓ 142213 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌهسبد خبظ ؾوٝ ؾوٝ ِسكٓ -  50

نٍجٝ ًِٓفٝ ٘بنُ أَ/ ثٍّه ا٢ٌٝ ثبٌّدؿؼ إٌبيؽ ػجع خّبي نبؼع:  ثدٙخ ،.  ثبٌمٓبػٝ ثمبٌخ  

 ًِٕغ ػٓ 142322 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛٔف ػجعاٌؼؿ٠ؿ ٠ٛٔف ْبؼق -  51

اٌج١ٍٝ اٌع٠ٓ ٔٛؼ إٌّدٝ ػجع ٘بٌخ/ ثٍّه اٌمٕبْ:  ثدٙخ ،.  ثالقز١ه  

 ِىزت ػٓ 142344 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٌٍّمبٚالد ػّبنخ ِإقكخ -  52

ػّبنخ ِسّع نسبرخ قبِٝ/ ثٍّه(  ػّبنخ ػّبؼح)  اٌجغً أِبَ ـ اٌك٠ٛف لٕبح نبؼع:  ثدٙخ ،.  ػبِخ ِمبٚالد  

 ػٓ 142342 ثؽلُ 21131421 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ا١ًٌبظ اٌهؽث١ٕٝ ازّع ازّع ا١ًٌبظ -  53

ا١ًٌبظ اٌهؽث١ٕٝ أزّع أزّع/ ثٍّه اٌدع٠ع ظ١ِؽح وفؽ:  ثدٙخ ،.  وٙؽثبئ١خ أخٙؿح ر١ًٍر  

 ٚؼنخ ػٓ 142352 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؾغ١ّؽ اٌك١ع ِسّع اٌك١ع ِسّع -  54

ؾغ١ّؽ اٌك١ع ازّع ا٠ّبْ/  ثٍّه اٌُٙؽ٠خ:  ثدٙخ ، ِؼبظْ ٌسبَ  

 ًِٕغ ػٓ 142363 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌؼؿ٠ؿ ِسّع اٌكؼ١ع قؼع -  55

ػ١ع اٌؼؿ٠ؿ ػجع ِسّع اٌكؼ١ع/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ:  ثدٙخ ،.  رؽ٠ىٛ  

 ػٓ 142363 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌعقٛلٝ اقّبػ١ً ػجعاٌؼ١ٍُ اقالَ -  56

اثٛؾ٠ع ِسّٛظ ػجعٚ قؼع/  ثٍّه فٍك١ٓٓ نبؼع:  ثدٙخ ، زؽ٠ّٝ ِالثف ردبؼح  

 ردبؼح ػٓ 142316 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًِٓفٝ ػجبـ اٌك١ع ِسبؼة -  57

أ١ِٓ ِسّع أ١ِٓ/ ثٍّه اٌثٛؼح نبؼع ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  ألّهخ  

 ردبؼح ػٓ 142322 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خ٠ٛعح اٌك١ع زكٓ زّعٜ ِسّع -  58

اٌس١ٍُ ػجع ِسّع اهلل ػجع ثبقُ/ ثٍّه ِب٘ؽ ٚأزّع خ١ٙبْ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع ١ٓٝإٌم ِكدع نبؼع:  ثدٙخ ،.  ٚز٠ٍٛبد وؽ٠ُ آ٠ف  

 لٓغ ردبؼح ػٓ 143123 ثؽلُ 21131431 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؾوٝ زبِع اٌك١ع فبّْخ -  59

اٌّغبؾٜ اٌؼعٜٚ ِسّع ؼَب/ ثٍّه اٌكالَ زٝ ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  ق١بؼاد غ١بؼ  

 ػٓ 142323 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؾ٠ع اثٛ اٌسفٕبٜٚ يالذ ِسّع -  60

يبظق اٌهسبد يبظق/ ثٍّه اٌزؽػخ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع إًٌّٛؼٜ خؼفؽ أثٛ نبؼع:  ثدٙخ ،.  األظ٠ٚخ ٌزدبؼح ِطؿْ  

 قٛثؽ ػٓ 142332 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌّك١ؽٜ ػجعٖ اٌك١ع ػجعٖ ٚالء -  61

ِسّع اٌكؼ١ع ِٕبي/ ثٍّه اٌؼؿ٠ؿ ػجع أزّع نبؼع:  ثدٙخ ،.  ِبؼوذ  

 ػٓ 143111 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌكٓٛزٝ ازّع اٌك١ع ازّع اقالَ -  62

نب١٘ٓ أزّع اٌّزٌٛٝ أًِ/ ثٍّه قٕعٚة:  ثدٙخ ،( .  اٌك١بز١خ األٔهٓخ ػعا ف١ّب)  ظاض١ٍخ ؼزالد ِىزت  

 ػٓ 143116 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؿوٝ اٌك١ع اٌهسبد ِطزبؼ ازّع -  63

اٌكجبػٝ ِسّٛظ اٌكجبػٝ/ ثٍّه اٌجعٜٚ ِٕهأح:  ثدٙخ ،.  ٔدبؼح ٚؼنخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

.  ػمبؼاد ِىزت ػٓ 142234 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛقف فبؼٚق ا٠ّٓ -  64

ِزٌٛٝ ٠ٛقف فبؼٚق ِسّع/ ثٍّه خًّخ:  ثدٙخ ،  

 ِؼؽٌ ػٓ 142233 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ػجعاٌؽؤف ِسّع ازّع -  65

 زبفظ/ ثٍّه اٌسؽَ ثسٌٛ األػظُ اٌجسؽ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع اٌمع٠ُ اٌؽٜ نبؼع 2 ٍْطب:  ثدٙخ ،( .  أؼ١َبد ضهت)  ثبؼو١ٗ

قبٌُ ِسّع ِسّٛظ  

 142262 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 31111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٓؽ ازّع اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ِدعٜ ٍِىخ -  66

ق١ٍّبْ ًِٓفٝ ئ٠ّبْ/ ثٍّه اٌمع٠ُ اٌزؽػخ وفؽ:  ثدٙخ ،.  ثمبٌخ ردبؼح ػٓ  

 142222 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًِٓفٝ ًِٓفٝ زكٓ ًِٓفٝ ِسّع -  67

اٌهؽلبٜٚ ًِٓفٝ ًِٓفٝ زكٓ/  ثٍّه اٌؼؿ ثؽق:  ثدٙخ ، فؽِٚب٠ىب وجف ٚؼنخ ػٓ  

 ػٓ 142211 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٍْجخ اٌّؼبْٝ اثٛ نىؽٜ ِسّع -  68

اٌّؼبْٝ أثٛ نىؽٜ ٍْجخ/ ثٍّه ٔجؽٚح ِؽوؿ اٌد١ٕٕخ وفؽ:  ثدٙخ ،.  ِٛانٝ ِؿؼػخ  

 زع٠ع ردبؼح ػٓ 142214 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثىؽ ِسّع اٌجبؾ زكٓ -  69

ٌعقٛلٝا ازّع ِسّع/ ثٍّه ثًبؼ 21 اٌسف١ؽ:  ثدٙخ ، ٚيبج  

 ػٓ 142253 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ٍّبْ ِسّٛظ قؼع ِسّٛظ ِسّع -  70

اٌس١ٍُ ػجع اٌكؼ١ع ِسّع ِسّٛظ/ ثٍّه(  اٌّكزهبؼ٠ٓ أِبَ)  األِٓ ضٍف ـ األًِ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ضؽظح ردبؼح  

 142323 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٌٛ ػجعاٌفزبذ ػجعاٌؼبْٝ ػجعاٌّؼٓٝ -  71

 اٌزٝ ٚإٌظُ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٛائر ٚفًمب(  6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب) اٌكٍغ ٌد١ّغ ٚرًع٠ؽ ئقز١ؽاظ ِىزت ػٓ

اٌهبفؼٝ ػٌٛ اٌّؼٓٝ ػجع ِٕبي/ ثٍّه يجسٝ ػؿثخ ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثخ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ رٕظّٙب  

72  - (  ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  وجهٗ ِسّع ؼَٛاْ ِسّٛظ ػؿِٝ( 136554 ربثغ

ثّىٍخ ػ١ٓخ اٌه١ص وفؽ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ ِؿػخ ػٓ 136554  

 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌهبفٝ ثىؽ اثٛ ِسّع ا٠ّٓ(  113131 ربثغ ) -  73

 اٌؼال أثٛ لبقُ ضبٌع/ ثٍّه ثدع٠ٍخ ا٠ٌٛٙف نبؼع:  ثدٙخ ،.  و١ّب٠ٚخ ِٚٓٙؽاد أػالف ٚئَبفبد ٚرؼجئخ ضٍّ ًِٕغ ػٓ 113131

اٌؼال أثٛ  

 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌهبفٝ ثىؽ اثٛ ِسّع ا٠ّٓ(  113131 ربثغ ) -  74

ُٗ:  ثدٙخ ،.  و١ّب٠ٚخ ِٚٓٙؽاد أػالف ٚئَبفبد ٚرؼجئخ ضٍّ ًِٕغ ػٓ 113131 ًَّٕٛؼح َفؽع ٌَ  َأثٝ ثٓ ػٍٝ نبِؼع 23 ثبٌ

َظل١ٍٙخ 113131 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع َػَٕجؽ اٌك١ع اٌَك١ع/ ثٍّه َْؽ١ْؽ ثَزمك١ُ ْبٌِت  . 

 ػٓ 142333 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  يبٌر عِسّ ٍْسخ ػجعاٌس١ّع يالذ -  75

ٍْسخ اٌس١ّع ػجع ِسّع/ ثٍّه اٌثٛؼح نبؼع ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  خع٠عح أضهبة ردبؼح  

 ردبؼح ػٓ 142345 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِهبٌٝ ػؿ اٌّزٌٛٝ ازّع -  76

 ثؽج ػجعٖ ِسّع اإلِبَ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع اًٌع٠ك نبؼع:  ثدٙخ ،( .  اٌؼكىؽ٠خ ٚاٌّالثف اٌّّٙبد ػعا ف١ّب)  خب٘ؿح ِالثف

ا١ٌّؽ ِسّع زك١ٓ ِسّع/ ثٍّه األنؽاف  

 ِىزت ػٓ 143113 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نٍّٛي ِسّع ِسّع اقبِخ -  77

 رٕظّٙب اٌزٝ ٚإٌظُ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٛائر ٚفًمب(  6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب)  اٌكٍغ ٌد١ّغ ٚرًع٠ؽ ئقز١ؽاظ

 ِسّع أقبِخ/ ثٍّه اٌؽزّخ ثؽج اٌدع٠عح ثزٛؼ٠ً ؾغٍٛي قؼع نبؼع:  ثدٙخ ،.  ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثخ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ

نٍّٛي ِسّع  

 ٚؼنٗ ػٓ 143121 ثؽلُ 21131431 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌهٕبٜٚ اٌك١ع ِكؼٛظ ازّع -  78

اثؽا١ُ٘ ػ١ٓٗ خّبي/ ثٍّه اٌدٛاظ٠ٗ:  ثدٙخ ، ؼضبَ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ردبؼح ػٓ 142231 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؼؽالٝ ػٌٛ ِسّع ػٌٛ -  79

األِهبْٝ ِسّع اٌكؼ١ع ئثؽا١ُ٘/ ثٍّه ْٕبذ ِٛلف أِبَ ـ اٌعؼاقبد و١ٍخ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ثبٌمٓبػٝ ِٕٚكٛخبد ألّهخ  

 ردبؼح ػٓ 142211 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌع٠بقٓٝ ثع٠ؽ ػجعاٌفزبذ ثبقُ -  80

اٌعقٛلٝ ػ١ع قؼع/ ثٍّه ثعٚاٜ:  ثدٙخ ،.  ٚفبوٙخ ضُؽٚاد  

 ػٓ 142233 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػ٠ُٛخ ػجعاٌفزبذ ؾوؽ٠ب ال٠ك -  81

ػ٠ُٛخ اٌفزبذ ػجع ؾوؽ٠ب ِسّع/ ثٍّه ا٠ٌٍٛٓخ وفؽ:  ثدٙخ ،.  ِسّٛي ئوككٛاؼ  

 ردبؼح ػٓ 142213 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌس١ٍُ فزسٝ ِسّع فزسٝ -  82

اٌس١ٍُ ػجع فزسٝ ضبٌع/ ثٍّه ٔجؽٚح ِؽوؿ وفؽاٌد١ٕٕخ:  ثدٙخ ،( .  اٌؼكىؽ٠خ ٚاٌّالثف اٌّّٙبد ػعا ف١ّب)  خب٘ؿح ِالثف  

 ِىزت ػٓ 142321 ثؽلُ 21131416 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع يبظق فؽاج ِسّٛظ -  83

اٌك١ع اثؽا١ُ٘ ِإٔف/  ثٍّه اٌدبِؼخ زٝ خجً ثٓ ِؼبغ نبؼع:  ثدٙخ ، ِمبٚالد  

 ٚؼنٗ ػٓ 142331 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِسّٛظ زدبؾٜ ١ٌٍٝ -  84

ِدع خّؼٙبٌّٕجبٜٚ/  ثٍّه اٌعؼثٝ وَٛ:  ثدٙخ ، اضهبة نف ٔدبؼٖ  

 ردبؼٖ ػٓ 142341 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌعِٕبٜٚ اٌك١ع ازّع ِسّع -  85

اٌعِٕبٜٚ ٠ٛقف اٌك١ع ازّع/ ثٍّه اٌزدبؼ قٛق اٌمجٍٝ ا١ًٌبظ٠ٓ ل2:  ثدٙخ ، خٍّٗ ضؽظٚاد  

 ػٓ 142351 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٔٛفً اثؽا١ُ٘ زكٓ ػجعاهلل ِسّع -  86

ٔٛفً ئثؽا١ُ٘ زكٓ اهلل ػجع/ ثٍّه ظ١ِؽح:  ثدٙخ ،.  ٚرٛؼ٠عاد ِمبٚالد ِىزت  

 142313 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 151111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زدبؾٜ اثٛ زدبؾٜ ِسّع اٌك١ع انؽف -  87

ًِٕٛؼ اٌك١ع ئثؽا١ُ٘ قب١ِخ/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ:  ثدٙخ ،.  رؽ٠ىٛ ًِٕغ ػٓ  

 اٌجمبٌخ ردبؼح ػٓ 143114 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌه١ص ػ١ٓٗ يجسٝ ٔج٠ٛخ -  88

زكب١ٔٓ ِسّع ِسّع قبٌّٗ/  ثٍّه اٌؽزّٓ ِدّغ ضٍف اٌّثٍث نبؼع:  ثدٙخ ،  

 ِىزت ػٓ 142323 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌغفبؼ ؼفؼذ ٚخ١ٗ ازّع -  89

 رٕظّٙب اٌزٝ ٚإٌظُ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٛائر ٚفًمب(  6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب)  اٌكٍغ ٌد١ّغ ٚرًع٠ؽ ئقز١ؽاظ

اٌس٠ٛعٜ ِسّع اٌؼؿ٠ؿ ػجع اٌك١ع/ ثٍّه اٌدبِؼخ زٝ:  ثدٙخ ،.  ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثخ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ  

 ِىزت ػٓ 142264 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ اٌهؽث١ٕٝ فإاظ ِسّع -  90

ئثؽا١ُ٘ اٌهؽث١ٕٝ فإاظ/ ثٍّه اٌىج١ؽ اٌّكدع ثدٛاؼ ـ اٌهٛاِٝ:  ثدٙخ ،.  ٚرٛؼ٠عاد ػبِخ ِمبٚالد  

 ػٓ 142263 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ْؼ١ّخ ػجعٖ ًِٓفٝ اقّبػ١ً ْبؼق -  91

نجبٔخ ًٔؽ ػٍٝ يجر/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ:  ثدٙخ ،.  ق١بؼاد ِغكٍخ  

.  ثمبٌخ ردبؼح ػٓ 142241 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٓب اٌك١ع ػٌٛ ازّع -  92

ئثؽا١ُ٘ زكٓ ػ١ٓخ ِٕٝ/ ثٍّه اٌىج١ؽ اٌغ١ّ ئيالذ:  ثدٙخ ،  

 ػٓ 142242 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  يمؽ ازّع ػجعاٌؽؤف ؼث١غ ػج١ؽ -  93

١٘ىً اٌط١ؽ اثٛ اهلل زّع ٔظّٝ/ ثٍّه ١٘ىً نّ:  ثدٙخ ، اٌؼكىؽ٠خ ٚاٌّالثف اٌّّٙبد ػعا ف١ّب خب٘ؿح ِالثف ردبؼح  

 131464 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ أٛؼ ِسّع ربِؽ(  131464ربثغ ) -  94

 نبؼع:  ثدٙخ ، 2113 ٌكٕخ 1212 ؼلُ أ١ِٕخ ِٛافمخ اإلٔزؽٔذ ٚظْٚ ٚاٌّدالد اًٌسف ئيعاؼ ػعا ف١ّب  ٚئػالْ ظػب٠خ ِىزت ػٓ

اٌمٜٛ ػجع فزسٝ فبّْخ/ ثٍّه اٌدًّ قب١ِخ ثزمك١ُ خّبي ِسّع  

 ِىزت ػٓ 142222 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعؼثٗ ظاٚظ اٌؼؽالٝ ِسّع -  95

اٌّؽنعٜ ِسّع اٌٛازع ػجع ق١ّؽ/ ثٍّه ذ/ 3143 ؼلُ لٓؼخ(  أ)  اٌثبٌثخ اٌّدبٚؼح ِب٠ٛ 15 خًّخ:  ثدٙخ ،.  ػبِخ ِمبٚالد  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ث١غ ػٓ 142226 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسدٛة اثؽا١ُ٘ ِسّع ِسّع ؾ٠ٕت -  96

نىؽٜ ِسّٛظ إًٌّف ػجع ِسّع/ ثٍّه اٌدبِؼخ ثسٝ اٌُسٝ ثؽج خ١ٙبْ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع األٔعٌف نبؼع:  ثدٙخ ،.  ز٠ٍٛبد  

 ػٓ 142311 ثؽلُ 21131415 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌفزٛذ اثٛ ِسّع ربِؽ اٌفزٛذ اثٛ -  97

ػٍٝ ثعؼ اٌؼؿ٠ؿ ػجع ٘هبَ/ ثٍّه ٔجؽٚح ِؽوؿ ر١ؽح:  ثدٙخ ،.  ضؽاْخ ٚؼنخ  

 ِىزت ػٓ 142324 ثؽلُ 21131416 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نؼ١ت ِسّع ٚخعٜ اٌك١ع -  98

يبٌر ِسّع ِسّع اٌفذ/  ثٍّه ازّع ق١ع اثٛ وفؽ:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛخ ٚرٛؼ٠عاد ػ١ِّٛخ ِمبٚالد  

 ثمبٌٗ ردبؼح ػٓ 142315 ثؽلُ 21131415 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌسجهٝ قؼع فإاظ ا٠ّبْ -  99

اٌّؽقٝ اهلل ػجع ٠ٛقف ِسّع/  ثٍّه ِهبٌٝ اٌكؼ١ع ػّبؼح ػٕزؽ ١ِذ ِٛلف ضٍف اٌدّٙٛؼ٠ٗ نبؼع ٍْطب:  ثدٙخ ، لٓبػٝ  

 142313 ثؽلُ 21131415 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّبػ١ً ١ُ٘اثؽا زبِع اٌعقٛلٝ اثؽا١ُ٘ -  100

ئقّبػ١ً ئثؽا١ُ٘ زبِع ْبؼق/ ثٍّه(  إٌّٛؼح اٌّع٠ٕخ فٕعق)  اٌؼؿ٠ؿ ػجع ثٓ ػّؽ نبؼع خًّخ:  ثدٙخ ،.  ِٚٓؼُ ثمبٌخ ردبؼح ػٓ  

 ػٓ 142341 ثؽلُ 21131421 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌؼبي اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ِسّع ٕ٘ع -  101

اٌسعاظ ػجعٖ أزّع نؽ٠ف/ ثٍّه نٙب:  ثدٙخ ،.  زعاظح ٚؼنخ  

 142312 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 151111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌّٛخٝ ػجعاٌس١ّع آٌٍسبٜٚ قٍٜٛ -  102

اٌسعاظ اٌكؼ١ع ِسّع اٌكؼ١ع/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ:  ثدٙخ ،.  رؽ٠ىٛ ًِٕغ ػٓ  

 142213 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛاٌّؼبْٝ ازّع ؼفؼذ ِسّع اقّبػ١ً -  103

نبوؽ اثٛاٌسكٓ انؽف/ ثٍّه اٌطبؾٔعاؼ:  ثدٙخ ، خب٘ؿح ؼٚالد ِٓ ثالقز١ه رم١ٓغ ًِٕغ ػٓ  

 ر١ًٕغ ػٓ 142236 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  االٌجبْ ٌّٕزدبد اٌهؽث١ٕٝ -  104

يبٌر اٌغ١ّ أثٛ اٌهؽث١ٕٝ ِسّع/ ثٍّه اٌّؼًؽح:  ثدٙخ ،.  أٌجبْ ِٕزدبد  

)  ثٛف١ٗ ػٓ 142313 ثؽلُ 21131416 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّٛظ اٌكؼ١ع ا٠ٙبة -  105

اٌهؽث١ٕٝ اهلل ػجع قؼبظ/ ثٍّه ا٢ٌٝ اٌدؿؼ أِبَ ـ ػبؼف اٌكالَ ػجع نبؼع:  ثدٙخ ،( .  ٚثبؼظح قبضٕخ ِهؽٚثبد رمع٠ُ  

 21131416 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ا٠ًٌٛٓ ِسّع ػجعاٌسى١ُ ِسّع ػجعاهلل(  131521 ربثغ ) -  106

ا٠ًٌٛٓ ِسّع اٌسى١ُ ػجع ِسّع/ ثٍّه اٌدّٙٛؼ٠خ نبؼع 21 ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  ٚرؼجئخ ِىؽٚٔخ ًِٕغ ػٓ 131521 ثؽلُ  

 ثؽلُ 21131421 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثك١ً فؽ٠ٚؿ اٌكؼٛظ اثٛ خؽخف(  135543 ربثغ ) -  107

اٌّغبؾٜ فّٙٝ ٠كؽٜ/ ثٍّه اٌسؽ٠خ ْؽ٠ك ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  ِفؽٚنبد ردبؼح ػٓ 135543  

 ًِٕغ ػٓ 143112 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ اٌكؼ١ع ػجبـ ؾ٠ٕت -  108

 ِسّع فبؼٚق ِسّع/ ثٍّه ػجعٖ ِسّع اإلِبَ نبؼع 1 ٍْطب:  ثدٙخ ،( .  اٌؼكىؽ٠خ ٚاٌّالثف اٌٍّّٙبد ػعا ف١ّب)  خب٘ؿح ِالثف

 اٌجٙٛرٝ

 ِىزت ػٓ 142314 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌطٌٛٝ ِسّع ٔبظؼ ازّع -  109

ػٍٝ ػجعاٌكالَ ١ٌٍٝ/ ثٍّه اٌدّٙٛؼ٠ٗ نبؼع ِٓ ػجعاٌغفبؼ نبؼع 2 ٚ 1 ؼلُ ِسً:  ثدٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد  

 ردبؼح ػٓ 142261 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ضبٌع ػجعاٌفزبذ ػبظي ِسّع -  110

اٌدٛ٘ؽٜ ض١ؽٜ ًِٓفٝ ئ٠ّبْ/ ثٍّه اٌٛؼظ خؿ٠ؽح ٔبظٜ أِبَ ـ اٌكف١ٍخ اٌّهب٠خ نبؼع:  ثدٙخ ،.  أْفبي ٚأزػ٠خ ِالثف  

 142211 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؽفبػٝ اٌعقٛلٝ ِسّع ازّع ِسّع -  111

ػٍٝ ازّع ٌج١ت ؼاثسٗ/ ثٍّه اٌجعٚٞ ِٕه١ٗ:  ثدٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت ػٓ  

 ػٓ 142215 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػثّبْ ػٍٝ ِسّع ؼث١غ ؼِؿٜ -  112

ازّع ِسّٛظ اثؽا١ُ٘/ ثٍّه ثًبؼ 21 اٌسف١ؽ:  ثدٙخ ، ثٕبء ِٛاظ ردبؼح  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٓ 142212 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زؽة ض١ًٍ ػجعٖ ِكؼع ػجعٖ -  113

 ا١ٌٙئخ رٕظّٙب اٌزٝ ٚإٌظُ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٛائر ٚفًمب(  6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب)  ٚرًع٠ؽ ئقز١ؽاظ ِىزت

ئثؽا١ُ٘ اٌك١ع فؽاج ِسّٛظ/ ثٍّه اٌؿ٠ٕٝ ػؿثخ ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثخ اٌؼبِخ  

 142211 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  يمؽ اٌّزٌٛٝ ِسّٛظ ِسّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ -  114

ػجٛظ اٌسكب١ٔٓ ا١ٌٍٓف ػجع ق١ّر/ ثٍّه اٌعؼ٠ٓ ِكدع ثدٛاؼ ـ ٔجؽٚح ِؽوؿ ظؼ٠ٓ:  ثدٙخ ،.  زاللخ ػٓ  

 ردبؼح ػٓ 142333 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع اِبَ ِسّع اٌك١ع قؼع -  115

اٌهؽث١ٕٝ اٌسكب١ٔٓ ِسّع ًِٓفٝ/  ثٍّه اٌفؽظٚـ ِع٠ٕخ اًٌسٗ نبؼع إًٌّٛؼٖ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد غ١بؼ لٓغ  

 ِىزت ػٓ 143111 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ؾوٝ ػٌٛ ِسّع -  116

ِسّع ازّع ِدعٜ ازّع/  ثٍّه اٌدؿا٠ؽ اٌمٕٓخ:  ثدٙخ ، اٌغ١ؽ ٌسكبة ق١بؼاد ربخ١ؽ  

 ػٓ 142233 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌٙبظٜ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ -  117

اٌٙبظٜ ػجع ئثؽا١ُ٘ ِسّٛظ/ ثٍّه ٔجؽٚح ِؽوؿ ثبٔٛة:  ثدٙخ ،.  ِٛث١الد ٚي١بٔخ ٚنؽاء ث١غ  

 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛإًٌؽ ػجعاٌس١ّع اٌّؽقٝ ًِٕٛؼ ِبخع -  118

اٌّؽقٝ ًِٕٛؼ ػجعاٌس١ّع/  ثٍّه قؽقٛ:  ثدٙخ ، لٓبػٝ ٚر٠ّٛٓ اٌجمبٌٗ ردبؼح ػٓ 142315  

 ػٓ 142265 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌؼبْٝ اقّبػ١ً ِسّع اقّبػ١ً -  119

آٌٍّت ػجع ئثؽا١ُ٘ آٌٍّت ػجع/ ثٍّه اٌّؼًؽح:  ثدٙخ ،.  غػائ١خ ِٛاظ ٚرؼجئخ ردبؼح  

 ػٓ 142221 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًِٓفٝ ًِٓفٝ زكٓ ػجعاٌالٖ -  120

اٌهؽلبٜٚ ًِٓفٝ ًِٓفٝ زكٓ/  ثٍّه اٌؼؿ ثؽق:  ثدٙخ ، اضهبة نك ٚؼنخ  

 ِىزت ػٓ 142262 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؼهؽٜ ِسّع ػٓب ا١ِؽ -  121

 رٕظّٙب اٌزٝ ٚإٌظُ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٛائر ٚفًمب(  6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب)  اٌكٍغ ٌد١ّغ ٚرًع٠ؽ ئقز١ؽاظ

ِسّٛظ ػ١ٓخ أزّع ِسّع/ ثٍّه زبٌخ ق١عٜ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثخ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ  

 ػٓ 142256 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌجس١ؽٜ ِسّع ٍْجخ ػجعاٌؼؿ٠ؿ ٌجٕٝ -  122

ؾؼؾٚؼح ؼنعٜ ِؽنٛظ عِسّ/ ثٍّه اٌعثٛـ وفؽ:  ثدٙخ ،.  وبٚرم ٌسبَ  

 142246 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًِٕٛؼ ػّؽ ػجعاٌمبظؼ اثٛثىؽ ِسّع -  123

اٌدٕعٜ ػثّبْ ًِٓفٝ ػٍٝ/  ثٍّه اٌكؼبظٖٚ ػؽفٗ ازّع نبؼع:  ثدٙخ ، اٌىّج١ٛرؽ اوككٛاؼاد ٌزدبؼح ِطؿْ ػٓ  

 ِىزت ػٓ 142255 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌكؼ١ع اٌسك ػجع اٌك١ع ِؽٖٚ -  124

اٌهبفؼٝ اٌىِٛٝ اٌّكّٛع ػجع ٔؼ١ُ/  ثٍّه اٌكزبِٛٔٝ لٍجهٛ:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد  

 ػٓ 142245 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌدّبي ػٌٛ ازّع ِسّع ازّع -  125

ِدب٘ع اٌم١بـ ػالء/ ثٍّه اٌؽؾق أَ رجغ اٌؼدٛؾ:  ثدٙخ ، 1 ٚاٌجالقز١ه اٌط١م رف١ًً ًِٕغ  

 ردبؼٖ ػٓ 142343 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١بق رغبْ ازّع ازّع فٛؾٜ -  126

ِسّع يبظق فؽاج ِسّٛظ/ ثٍّه ٚ٘جٗ وٛاف١ؽ ثدٛاؼ اٌدًّ قب١ِٗ رمك١ُ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد غ١بؼ لٓغ  

 ػٓ 142351 ثؽلُ 21131421 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌع٠ٓ ؾ٠ٓ ؼُِبْ ا٠ّٓ ن١ّبء -  127

اٌّٙعٜ يبٌر زبِع ػّؽ/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ:  ثدٙخ ،( .  اٌؼكىؽ٠خ ٚاٌّالثف اٌّّٙبد ػعا ف١ّب خب٘ؿح ِالثف ردبؼح  

 142352 ثؽلُ 21131421 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٕبْ ػجعاٌٙبظٜ ػجعاٌؼبي ٌٓفٝ ٌٓفٝ -  128

 ػجع اٌؼبي ػجع ٌٓفٝ/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ:  ثدٙخ ، اٌؼكىؽ٠ٗ ٚاٌّالثف اٌّّٙبد ػعا ف١ّب خب٘ؿٖ ِٚالثف رؽ٠ىٛ ًِٕغ ػٓ

ػٕبْ اٌٙبظٜ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌع٠ٓ ػٍُ زكٓ ِسّع زكٓ اٌؼؽالٝ ؼأعا -  129

 اٌّؽوؿ ثدٛاؼ ـ ٚإٌٛؼ اٌٙعٜ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع إًٌّٛؼ٠خ رؽػخ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ق١بؼاد غ١بؼ لٓغ ردبؼح ػٓ 143111

أزّع ئثؽا١ُ٘ أزّع/ ثٍّه آٌجٝ  

 ضعِٗ ِؽوؿ ػٓ 142231 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٛرٛؼؾ اٌهبفؼٝ -  130

اٌكؼ١ع اٌؼبْٝ ػجع اثؽا١ُ٘ ازّع/ ثٍّه إًٌّٛؼٖ نؽق زٟ اِبَ اٌد١م نبؼع رٕظ١ُ 31 ؼلُ ػمبؼ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد ٚي١بٔٗ  

 ػٓ 142211 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًِٓفٝ ػجعاٌؽاؾق نٛلٝ ازّع -  131

ػٍٝ ِسّٛظ زبِع ئثؽا١ُ٘/ ثٍّه اٌهؽلٝ ظ١ِبِ ْؽ٠ك ثدع٠ٍخ اٌزمٜٛ ِكدع نبؼع:  ثدٙخ ،.  وؽرْٛ ػٍت د١ٙؿر  

 ردبؼح ػٓ 142224 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 31111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌؽز١ُ ِسّع زبِع زك١ٓ -  132

اٌؽز١ُ ػجع ِسّع زبِع/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ:  ثدٙخ ،.  ثمبٌخ  

 142212 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّبػ١ً اٌعِؽظال اقّبػ١ً ا٠ٙبة -  133

 ا١ٌٙئخ رٕظّٙب اٌزٝ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٛائر ٚفًمب(  6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب)  ٚرًع٠ؽ ئقز١ؽاظ ِىزت ػٓ

اٌّزٌٛٝ ِسّٛظ ِسّع ١ٌٍٝ/ ثٍّه ؾا٘ؽ أثٛ وفؽ:  ثدٙخ ،.  ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثخ اٌؼبِخ  

 ردبؼح ػٓ 142311 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌك١ع ِسّع ًِٓفٝ ِسّع -  134

اٌٙٛاؼٜ اٌّؽقٝ ِسّع ػ١ٓخ/ ثٍّه اٌؼِّٛٝ اٌهبؼع يجسٝ ػؿثخ ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  ق١بؼاد غ١بؼ لٓغ  

 ػٓ 142313 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌجؽثؽٜ ػجعاٌؽزّٓ ِسّع يجؽٜ -  135

اٌؼ١ٍُ ػجع ِسّع ٚ٘عاْ/ ثٍّه األٌف:  ثدٙخ ،.  ٚث٠ٛبد زعا٠ع ردبؼح  

 142336 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١بي ض١ًٍ ػجعاٌجبلٝ ِسّع ًِٓفٝ -  136

ِسّع اٌٙبظٜ ػجع اٌك١ع أزّع/ ثٍّه ٠بق١ٓ رٛف١ك نبؼع:  ثدٙخ ،.  ِبؼوذ قٛثؽ ػٓ  

 ػٓ 142311 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؾغٍٛي ػٍٝ اٌك١ع ٔد١ت ِسّع ػجعٖ -  137

ؾغٍٛي ػٍٝ اٌك١ع ٔد١ت ِسّع/  ثٍّه اٌجؽاِْٛ وفؽ:  ثدٙخ ، اٌجمبٌٗ ردبؼح  

 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌّزٌٛٝ اٌجعٜٚ قؼع ِسّع(  121621 ربثغ ) -  138

ِسّع اٌّزٌٛٝ اٌجعٜٚ ػّبظ/ ثٍّه ِط١ّؽ ػؿثخ:  ثدٙخ ،.  ِٛانٝ ِؿؼػخ ػٓ 121621  

 ِٛاظ ردبؼح ػٓ 143115 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 2111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ازّع زّعٜ ازّع -  139

ئقّبػ١ً يبثؽ يجبذ/ ثٍّه اٌؼؿ ثؽق:  ثدٙخ ،.  غػائ١خ  

 ِىزت ػٓ 142226 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قالَ ؼَٛاْ ؼِؿٜ قؼبظ -  140

ؼؾق ِسّٛظ اٌؽز١ُ عػج أزّع/ ثٍّه اٌع٠ٓ وؽ٠ُ ثكبِ:  ثدٙخ ،.  رٛؼ٠عاد  

 ِطجؿ ػٓ 142251 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٍٝ ِسّٛظ فؽج اثؽا١ُ٘ -  141

ثط١ذ ؾ٠عاْ أزّع اٌؼبي ػجع/ ثٍّه ػبؼف اٌكالَ ػجع نبؼع ِٓ اٌّزفؽع ؾ٠عاْ أزّع نبؼع:  ثدٙخ ،.  أفؽٔدٝ  

 ِٕدع ػٓ 142232 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع ازّع قّبذ -  142

ػ١ٓخ ِسّع اٌّسكٓ ػجع/ ثٍّه قٕعٚة ١ِٕخ:  ثدٙخ ،.  ئٔزؽ٠ٙبد  

 ِؿؼػخ ػٓ 142233 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ِسّع ثالي ِسّع -  143

ؼُِبْ ئثؽا١ُ٘ ِسّع ثالي/ ثٍّه ٔجؽٚح ِؽوؿ ٔهب:  ثدٙخ ،.  ِٛانٝ  

 ػٓ 142316 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قالِخ اٌعقٛلٝ آٌسبٜٚ ػجعاهلل -  144

قالِخ اٌعقٛلٝ آٌسبٜٚ/ ثٍّه اٌّؼًؽح:  ثدٙخ ،.  ؾؼاػ١خ ِسبي١ً ردبؼح  

 ػٓ 142331 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؼب٠عٜ ازّع زك١ٓ ِسّع ازّع -  145

اٌؼب٠عٜ ازّع زك١ٓ ِسّع/  ثٍّه قٍىب:  ثدٙخ ، اٌجبْ ِٕزدبد ر١ًٕغ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ردبؼح ػٓ 142332 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ْبزْٛ ازّع اٌك١ع ازّع ٌجٕٝ -  146

زكٓ ازّع ِسّع زبرُ ثٍّه اثٛؼخ١ٍٗ ْؽ٠ك ثٍمبـ:  ثدٙخ ، زؽ٠ّٝ اوككٛاؼ  

 ث١غ ػٓ 142331 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌٛازع ِسّٛظ ِسّع زّبظح -  147

اًٌبٜٚ اٌٛازع ػجع ِسّٛظ ِسّع/ ثٍّه اٌىؽِب ١ِذ رجغ قؽقك:  ثدٙخ ،.  ١ِبٖ ٚفالرؽ رى١١فبد ٚي١بٔخ  

 ردبؼح ػٓ 142342 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٍٝ ِسّع اٌٙبظٜ زكٓ ا٠خ -  148

ػٌٛ ػٍٝ ِسؽَ ئ٠ّبْ/ ثٍّه ػجبظح ي١ع١ٌخ ثدٛاؼ ـ اٌؼجٛؼ ِكبوٓ:  ثدٙخ ،.  رد١ًّ أظٚاد  

 ػٓ 142351 ثؽلُ 21131421 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌك١ّغ ؼَب ِسّع ثبهلل اٌّؼزؿ -  149

اٌك١ّغ ػجع ؼَب ِسّع/ ثٍّه ٘دؽـ ػؿثخ ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  ق١بؼاد غ١بؼ لٓغ ردبؼح  

 ػٓ 142362 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٘بٔٝ ِسّع ٠ٛقف ازّع ٠ٛقف -  150

ِسّع ؼؾق أزّع/ ثٍّه ا٢ٌٝ ثبٌّدؿؼ ثبرب نبؼع ِٓ اٌّزفؽع ؽاٌط١ ٠ٕبث١غ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ق١بؼاد غ١بؼ لٓغ ردبؼح  

 ردبؼٖ ػٓ 143112 ثؽلُ 21131431 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌك١ع اثؽا١ُ٘ اٌّؼعاٜٚ ؼ٠ُ -  151

نؼجبْ ػٍٝ قؼع زّبظٖ/ ثٍّه اٌّؽٖٚ خًّٗ:  ثدٙخ ، يٕبػ١ٗ ِٕظفبد  

 ػٓ 142321 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ظؼ٠ٚم زبِع زك١ٓ ِسّع اثؽا١ُ٘ -  152

ظؼ٠ٚم زبِع زك١ٓ ِسّع زك١ٓ/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ:  ثدٙخ ،.  خؿاؼح  

 ِىزت ػٓ 142332 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زبِع اقّبػ١ً ػٍٝ ازّع -  153

ئثؽا١ُ٘ ًِٓفٝ ِسّع/ ثٍّه اٌزؽػخ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ػمبؼٜ ٚئقزثّبؼ ػبِخ ِمبٚالد  

 ًِٕغ ػٓ 142221 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ْج١ص اٌهؽث١ٕٝ ِسّع ِسّع -  154

اٌهؽث١ٕٝ ِسّع ِسّع ؼَب/  ثٍّه ظِٕخ ِسٍخ ١ِٕخ:  ثدٙخ ، نؼج١ٗ رؽٔدبد  

 رٛؾ٠غ ػٓ 142241 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 31111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌدٛاظ ٚخعٜ ا٠ّٓ ازّع -  155

إًٌّٛؼح ػجعاٌجبؼٜ ِسّع ازّع/  ثٍّه اٌدًّ قب١ِٗ نبؼع 41:  ثدٙخ ، ْج١ٗ رد١ًّ ِكزسُؽاد  

 ردبؼح ػٓ 142241 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاهلل اٌك١ع اثؽا١ُ٘ اٌك١ع -  156

ظاٚظ اٌك١ّغ ػجع اٌؽاؾق ػجع/ ثٍّه اٌسؽ٠خ نبؼع ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  أقّبن  

 ػٓ 142223 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٍٝ اٌكؼ١ع ِسّع اٌكؼ١ع نى١ت -  157

ػٍٝ اٌكؼ١ع ِسّع اٌكؼ١ع/ ثٍّه اٌؼؿ ثؽق:  ثدٙخ ، ػبِٗ رٛؼ٠عاد ِىزت  

 ردبؼٖ ػٓ 142221 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ضفبخٝ ازّع ػًبَ ِسّع -  158

ػجعاٌؼ١ٍُ ػجعاٌٙبظٜ ِسّع يالذ/ ثٍّه اثٛػؽيٗ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد غ١بؼ لٓغ  

 ٚؼنخ ػٓ 142221 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثعٜٚ وّبي ٠سٝ اٌك١ع -  159

ا١ًٌبظ ِسّٛظ يبثؽ قسؽ/ ثٍّه ثٍدبٜ:  ثدٙخ ،.  أ١ٌِٛزبي  

 ػٓبؼح ػٓ 142234 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌّغبؾٜ ػٍٝ اٌّغبؾٜ زٕبْ -  160

ِؽخبْ ػٍٝ ػجعٖ قؼ١ع/ ثٍّه ثكبِ وفؽ:  ثدٙخ ،.   

 يبٌْٛ ػٓ 142316 ثؽلُ 21131415 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌزٙبِٝ فزسٝ ِسّع اقالَ -  161

نٍجٝ أزّع اٌّؽقٝ ػؿح/ ثٍّه اٌّؼًؽح:  ثدٙخ ،.  زاللخ  

 ردبؼح ػٓ 142334 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ّف ِسّع اٌك١ع ِسّع -  162

إٌٙعاٜٚ قالَ زبِع ٌج١ت/ ثٍّه ثمٌٕٛد١ً ؾغٍٛي قؼع نبؼع:  ثدٙخ ،.  ْج١خ ٚأخٙؿح ْج١خ دِكزٍؿِب ٚرٛؼ٠ع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٓ 142324 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِدب٘ع ِسّع ِدب٘ع ػجعاٌكزبؼ ٘جٗ -  163

ئثؽا١ُ٘ اٌؼؿ٠ؿ ػجع فبؼٚق/ ثٍّه اٌسدؽ أ٠ٚم:  ثدٙخ ،( .  ٚثبؼظح قبضٕخ ِهؽٚثبد)  وبفز١ؽ٠ب  

 ردبؼح ػٓ 142312 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌؼؿ٠ؿ ؼؾق ػٌٛ -  164

قالَ أزّع ِسّع ِسّع ٠بقؽ/ ثٍّه ْٗ أثٛ:  ثدٙخ ،.  ضؽظٚاد  

 رٕد١ع ػٓ 143112 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٕبع ػجعاٌؼؿ٠ؿ اثؽا١ُ٘ اقبِٗ -  165

اثؽا١ُ٘ ػٍٝ ػّؽٚ/  ثٍّه اًٌمٍٝ خٛ٘ؽ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد فؽل  

 ػٓ 142331 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًِٕٛؼ اثؽا١ُ٘ خّبي اثؽا١ُ٘ خّبي -  166

 ػجعاٌكالَ نبؼع ِٓ اٌكٕزؽاي نبؼع 32 إًٌّٛؼح:  ثدٙخ ، 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب رًع٠ؽ ِىزت

ِسّع اٌهؽث١ٕٝ ػٓب/  ثٍّه ػبؼف  

 ػٓ 143113 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ِسّع زك١ٓ ػجعاٌفزبذ -  167

 ا١ٌٙئخ رٕظّٙب اٌزٝ ٚإٌظُ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٛائر ٚفمًًب(  6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب)  ٚرًع٠ؽ ئقز١ؽاظ ِىزت

اٌدٕعٜ ئثؽا١ُ٘ ِسّع ِسّع ِسّٛظ/ ثٍّه اٌدالء ٚنبؼع ق١ٍُ اٌك١ع نبؼع:  ثدٙخ ،.  ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثخ اٌؼبِخ  

 ػٓ 142221 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؼؽالٝ ِسّع ؼث١غ ِسّع قّبء -  168

اٌؽضبٜٚ ِسّع ِسّع ِسّٛظ/ ثٍّه اٌجسؽ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع زبٌخ ق١عٜ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ٚؾ٠ٕخ ؾؼاػ١خ ٔجبربد ِكزٍؿِبد ردبؼح  

 ِىزت ػٓ 142222 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌك١ع اثؽا١ُ٘ ػٍٝ ِسّع زبرُ -  169

ؾوٝ أزّع ًِٓفٝ/ ثٍّه اٌدع٠عح ثزٛؼ٠ً ض١ٍفخ ػٍٝ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ْج١خ ِٚكزٍؿِبد رد١ًّ ِكزسُؽاد رٛؾ٠غ  

 ػٓ 142216 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؼَٛٝ اٌعقٛلٝ ْب٘ؽ غؿاي -  170

ًِٕٛؼ اٌؼ١ٕٓ أثٛ ِسّع ٘جٗ/ ثٍّه اٌمع٠ُ ثعاٜٚ وفؽ:  ثدٙخ ،.  ثُبئغ نسٓ ِىزت  

 ردبؼح ػٓ 142212 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػثّبْ ِسّع اٌغؽ٠ت ؼنب -  171

اٌد١ًٍ ػجع اٌعقٛلٝ زٕبْ/ ثٍّه ثبٌعؼاقبد اٌس١ّع ػجع اٌك١ع نبؼع:  ثدٙخ ،.  ثمبٌخ  

 ػٓ 142212 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؼ٠بْ ازّع إًٌؽ خّبي نبوؽ ازّع -  172

اٌؿا٘ٝ ٠ٛقف اٌٍّه ػجع/ ثٍّه اٌّؼًؽح:  ثدٙخ ،.  ق١بؼاد غ١بؼ لٓغ ردبؼح  

 ،.  ِىزجخ ػٓ 142231 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زفٕبٜٚ ػجعاهلل وبًِ ػفذ -  173

زفٕبٜٚ اهلل ػجع وبًِ ٚز١ع/ ثٍّه اٌكزبِٛٔٝ:  ثدٙخ  

 ردبؼح ػٓ 142232 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  غبؾٜ ِطزبؼ غبؾٜ ِطزبؼ -  174

غبؾٜ ِطزبؼ غبؾٜ/ ثٍّه لؽال:  ثدٙخ ،.  ٚث٠ٛبد زعا٠ع  

 ٚؼنخ ػٓ 142314 ثؽلُ 21131415 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌك١ع اٌسّبظٜ ِكؼع اٌك١ع -  175

ِسّع اٌؽزّٓ ػجع ؼئ١خ/ ثٍّه اٌسف١ؽ ِبَٝ أثٛ 55:  ثدٙخ ،.  ٔدبؼح  

 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌع٠ت ػٍٝ ػٍٝ اٌكؼ١ع اٌهسبد ِسّع زكبَ(  141312 ربثغ ) -  176

ئثؽا١ُ٘ فّٙٝ ١ٌٓفخ/ ثٍّه اٌّؽٚؼ نبؼع ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  غػائ١خ ِٛاظ رٛؾ٠غ ػٓ 141312 ثؽلُ 21131411  

 ِىزت ػٓ 142354 ثؽلُ 21131421 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌمٕبٜٚ ِسّع ِسّع ِسكٓ -  177

اٌمٕبٜٚ ِسّع ِسّع ػالء/ ثٍّه اٌمٕبٜٚ ػّبؼح ثه زك١ٓ نبؼع:  ثدٙخ ،.  ػبِخ رٛؼ٠عاد  

 يبٌْٛ ػٓ 142361 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٕماٌد اٌكؼ١ع ػٍٝ اثؽا١ُ٘ -  178

اٌد١ٕم اٌكؼ١ع ػٍٝ اثؽا١ُ٘/  ثٍّه اًٌسبثٗ ثؽج ِجبؼن ِع٠ٕخ:  ثدٙخ ، زاللخ  

 ػٓ 142321 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ػجعاٌس١ّع ؼَب زّبظٖ -  179

ػجعاٌس١ّع ازّع اقبِٗ/ ثٍّه اٌهٛٔٗ نبؼع:  ثدٙخ ، ؼخبٌٝ وٛاف١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ردبؼح ػٓ 142331 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌكالَ ؼخت انٛاق ازّع -  180

 نبؼع ِٓ اٌّزفؽع اٌفؽح اٌكؼ١ع نبؼع 21 ٍْطب:  ثدٙخ ،.  ِٚفؽٚنبد(  اٌؼكىؽ٠خ ٚاٌّالثف اٌّّٙبد ػعا ف١ّب)  خب٘ؿح ِالثف

زدبؾٜ اٌك١ع ا١ٌٍٓف ػجع أزّع/ ثٍّه اٌسؽ١ِٓ  

 143111 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 151111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌط١ّكٝ يبٌر اٌك١ع ِسّٛظ اٌط١ّكٝ -  181

ثٍّىٗ خالي أثٛ:  ثدٙخ ،.  ِٛانٝ ِؿؼػخ ػٓ  

 ػٓ 142312 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ز١ّع ِسّع ػجعا١ٌٍٓف ازّع ِسّع -  182

خّؼخ اٌك١ع اهلل ػجع ِسّع/ ثٍّه األٌٚٝ ثبٌّدبٚؼح ِب٠ٛ 15 خًّخ:  ثدٙخ ،.  ػمبؼٜ ئقزثّبؼ ِىزت  

 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  وهه ًِٓفٝ ًِٓفٝ فٛؾٜ نٛلٝ زٕبْ -  183

اٌّؽقٝ ػجبـ اٌع٠ٓ ػؿ اٌك١ع/ ثٍّه ض١ّف ثعؼ ١ِذ:  ثدٙخ ،.  وٙؽثبئ١خ أظٚاد ردبؼح ػٓ 142253  

 ردبؼح ػٓ 142266 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌج١ِٛٝ اٌك١ع اٌع٠كٓٝ ِسّع -  184

اٌج١ِٛٝ اٌك١ع اٌع٠كٓٝ/ ثٍّه اٌسّؽاء اٌؼؿثخ ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  اٌجالقز١ه ضبِبد  

 ردبؼح ػٓ 142215 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؾ٠ع اثٛ ِسّٛظ غبؾٜ ازّع -  185

ؾ٠ع أثٛ ِسّٛظ غبؾٜ/ ثٍّه اٌسؽ٠خ نبؼع ثٍمبـ:  ثدٙخ ،.  وٙؽثبئ١خ أظٚاد  

 ردبؼح ػٓ 142251 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قٕدبة ِسّع اثؽا١ُ٘ ػٍٝ -  186

قٕدبة ِسّع ئثؽا١ُ٘ ػٍٝ ؼاِٝ/ ثٍّه ظِٕخ ِسٍخ:  ثدٙخ ،.  ق١ؽا١ِه ٚرٛؾ٠غ  

 ِىزت ػٓ 142244 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌؼبْٝ ازّع اٌكؼ١ع ٔكّخ -  187

ا١ٌٍثٝ اٌؼبي ػجع ِسّع أزّع/ ثٍّه فٍك١ٓٓ نبؼع ثٍمبـ:  ٙخثد ،.  ػبِخ ِٚمبٚالد ٕ٘عقٝ  

 ردبؼح ػٓ 142243 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌسكٓ اثٛ ِسّع ػٍٝ ِسّٛظ -  188

ثعؼ أزّع ِسّٛظ ػ١ٓبد/ ثٍّه ثٍمبـ ْؽ٠ك ػىبنخ نبؼع 41 ٍْطب:  ثدٙخ ،.  ث٠ٛبد  

 ػٓ 142211 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  لّؽ ِسّع ػ١ٓخ زّؿح ِسّع -  189

 اٌزٝ ٚإٌظُ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٛائر ٚفًمب(  6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب)  اٌكٍغ ٌد١ّغ ٚرًع٠ؽ ئقز١ؽاظ ِىزت

اٌكالَ ػجع اٌك١ع اهلل ػجع/ ثٍّه خًّخ:  ثدٙخ ،.  ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثخ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ رٕظّٙب  

 ردبؼح ػٓ 142322 ثؽلُ 21131416 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌجعؼاٜٚ اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  190

اٌفزٛذ أثٛ اٌؼؿ٠ؿ ػجع ػؿد ؼثبة/ ثٍّه ثٓؽح:  ثدٙخ ،.  غ١بؼ٘ب ٚلٓغ رىبره وّب١ٌبد  

 ٚؼنخ ػٓ 142312 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نؽ٠ف ػجعاٌؼبْٝ ػجعاهلل ؼَب -  191

أزّع ا١ٌٍٓف ػجع ِسّع اٌكالَ ػجع/ ثٍّه اٌّسٓخ نبؼع ا٠ٌٍٛٓخ:  ثدٙخ ،.  ٚنجبث١ه أثٛاة ٔدبؼح  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 142346 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثٍهٗ قبٌُ قؼع قٙبَ -  192

 اٌسًٛي ٚثؼع ٚاالٔزؽٔذ ٚاٌّدالد اًٌسف ايعاؼ ػعا ف١ّب ػ١ِّٛٗ ٚرٛؼ٠عاد ردبؼ٠ٗ ِهؽٚػبد ٚاظاؼٖ ػمبؼٞ اقزثّبؼ ٚ ػبِٗ

ازّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ ازّع ِسّع/ ثٍّه اٌجسؽاٚٞ ل2:  ثدٙخ ، 2113ٌك1223ٕٗ ؼلُ ا١ِٕٗ ِٛافمٗ اٌالؾِٗ اٌزؽاض١ى ػٍٟ  

 ًِٕغ ػٓ 142353 ثؽلُ 21131421 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ِسّع غبُٔ ػبظي ِسّع -  193

زكٓ ِسّع غبُٔ ػبظي/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ:  ثدٙخ ،( .  اٌؼكىؽ٠خ ٚاٌّالثف اٌّّٙبد ػعا ف١ّب)  خب٘ؿح ِالثف  

 ،.  ِىزجخ ػٓ 142364 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٍٝ ضٓبة ػّؽ اقبِخ -  194

ْٗ وّبي زّعٜ أزّع/ ثٍّه اٌؼجٛؼ ِكبوٓ نبؼع:  ثدٙخ  

 ػٓ 142315 ثؽلُ 21131423 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌفمٝ ثعؼ ػجعاٌس١ّع اٌكؼ١ع فبّْٗ -  195

ػ٠ُٛٗ اٌك١ع قؼع ِدعٜ/ ثٍّه اٌؽَب زٍٛأٝ ثدٛاؼ اٌدبِؼٗ زٝ اٌؿػفؽاْ:  ثدٙخ ، غػائ١ٗ ِٛاظ رؼجئٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر١ًٕغ ػٓ 142361 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌعظاِٛٔٝ ازّع ِسّع ازّع -  196

اٌكجغ ازّع ِسّع ػجعاٌطبٌك ػّؽٚ/  ثٍّه اٌّبٌىٝ ػجعاٌس١ّع نبؼع 26 إًٌّٛؼٖ:  ثدٙخ ، ظ٠ىٛؼاد  

 ردبؼٖ ػٓ 142336 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًّ٘ ػٍٝ ػٓب ؼفؼذ ِسّع -  197

قٕع وّبي زبفظ اقالَ/ ثٍّه نسبرٗ ِسّٛظ ل1:  ثدٙخ ، وبٚرهٛن  

 ردبؼح ػٓ 142334 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع اِبَ ِسّع اٌك١ع ِٙب -  198

ئثؽا١ُ٘ اٌك١ع ئػزّبظ/ ثٍّه ا٢ٌٝ اٌّدؿؼ نبؼع:  ثدٙخ ،.  رد١ًّ أظٚاد  

 ردبؼح ػٓ 143122 ثؽلُ 21131431 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  الن١ٓ ِسّع ػٌٛ ثهؽٜ -  199

ػٓٛح ِسّع اٌسّبظٜ ِٕعٚ/ ثٍّه اٌمبظؼ ػجع ِٕهأح:  ثدٙخ ،.  ثمبٌخ  

 ردبؼح ػٓ 142235 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 251111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌج١ٍٝ ػٍٝ ازّع ػٍٝ ػج١ؽ -  200

ِؽاظ اٌجبلٝ ػجع زكٓ ػبظي/ ثٍّه اٌٛوبٌخ وفؽ:  ثدٙخ ،.  ثمبٌخ  

 ًِٕغ ػٓ 142236 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِؽ٠ٛظ ٠ٛقف ِؽ٠ٛظ ٘بٔٝ -  201

ِؽ٠ٛظ ٠ٛقف ِؽ٠ٛظ نؼجبْ/ ثٍّه إًٌبؼٜ ثكبِ:  ثدٙخ ،.  ثالقز١ه أو١بـ رم١ٓغ  

 ػٓ 142311 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ اثؽا١ُ٘ ٌٓفٝ ٠كؽٜ ِسّٛظ -  202

اٌسؿ٠ٓ اٌّؽقٝ اٌّؽقٝ ِسّع/  ثٍّه اٌكؽ٠غ آٌؽ٠ك:  ثدٙخ ، اٌجمبٌٗ اردبؼح  

 ػٓ 142223 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛاٌسك١ٓ ِسّٛظ خّبي ِسّع -  203

 اٌك١ع ْب٘ؽ/  ثٍّه خًّٗ:  ثدٙخ ،. اٌالؾِٗ اٌزؽاض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ثؼع اال إٌهبِ ِؿاٌٚٗ ٚال٠دٛؾ ػّبٌٗ رٛؼ٠ع ِىزت

 ػجعاٌؼبي

 ث١غ ػٓ 142213 ثؽلُ 21131413 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ خؽرب ،  اٌك١ع ِسّع زكٓ زكٓ ِسّع -  204

زكٓ زكٓ فؽج ؼنب/ ثٍّه اٌؼ١بظ٠خ:  ثدٙخ ،.  ٠ع٠ٚخ ػعظ  

 ػٓ 142211 ثؽلُ 21131411 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌط١ُؽ اٌؼهؽٜ اٌك١ع ْبؼق -  205

اإلِبَ ئثؽا١ُ٘ اٌسٝ ػجع قٕبء/ ثٍّه ظ١ِؽح:  ثدٙخ ،.  ؾؼاػ١خ ِٚسبي١ً أػالف ردبؼح  

 142311 ثؽلُ 21131414 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؼدّٝ ِسّع ؼنبظ ِسّع ْب٘ؽ ضٍٛظ -  206

:  ثدٙخ ، 2113 ٌك1611ٕٗ ؼلُ ا١ِٕٗ ِٛافمٗ اٌالؾِٗ اٌزبؼض١ى ػٍٟ اٌسًٛي ٚثؼع االٔزؽٔذ ػعا ف١ّب ِٚىزجخ اقز١هٓ ثالٜ ػٓ

ػٍفٗ اٌك١ع قٕع ِسّع/  ثٍّه اٌدع٠ع االر٠ٛف نبؼع ِٓ ػجعا١ٌّّٙٓ ازّع نبؼع 62 إًٌّٛؼح  

 ػٓ 142321 ثؽلُ 21131416 فٝ ل١ع ، 3111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌكّٕٛظٜ زكٓ ػثّبْ ػّؽ ػثّبْ -  207

اٌكّٕٛظٜ ػثّبْ ػّؽ ئٔزًبؼ/ ثٍّه اٌثٛؼح نبؼع ِٓ اٌّزفؽع أ٠ٛة اًٌبٌر ١ِعاْ:  ثدٙخ ،.  ضؽظٚاد ردبؼح  

 ػٓ 142323 ثؽلُ 21131416 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛقف ؾا٠ع ػجعاٌؽزّٓ ِدعٜ -  208

يبٌر ًِٓفٝ أزّع ِسّٛظ/ ثٍّه غ١ُٕ رؽػخ:  ثدٙخ ،.  ق١بؼاد ِؼؽٌ  

 ردبؼح ػٓ 142261 ثؽلُ 21131412 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فؽزبد زكب١ٔٓ زٍّٝ اِبي -  209

وسٍخ اٌك١ع نؼجبْ اٌك١ع/ ثٍّه ثٓؽح:  ثدٙخ ،.  أػالف  

 ػٓ 142311 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٍٝ ػجعاٌؽزّٓ زكٕٝ ػجعاهلل -  210

ػٍٝ ػجعاٌؽزّٓ زكٕٝ/  ثٍّه اٌع٠ٓ نٙبة زف١ؽ ثًبؼ 21:  ثدٙخ ، اٌجمبٌٗ ردبؼح  

 قٛثؽ ػٓ 143114 ثؽلُ 21131422 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ضُؽ اٌك١ع ازّع ِٕٙب -  211

ؾا٘ؽ ِسّع ِسّع ق١ّؽ/  ثٍّه لم زكٓ ػّبؼح ثٍمبـ ْؽ٠ك اٚي:  ثدٙخ ، ٚثمبٌٗ ِبؼوذ  

 ػٓ 142325 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ اٌّؽقٝ اثؽا١ُ٘ ِؽقٝ -  212

ئثؽا١ُ٘ اٌّؽقٝ ئثؽا١ُ٘ ِسّع/ ثٍّه ػبؼف اٌكالَ ػجع نبؼع ِٓ اٌّزفؽع اٌع٠ٓ نّف لبثً نبؼع:  ثدٙخ ،.  ٌسَٛ نٝ ِٓؼُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٓ 142326 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌجك٠ٛٓكٝ زك١ٓ ازّع زك١ٓ -  213

اٌجك٠ٛٓكٝ زك١ٓ أزّع/ ثٍّه ثسم١ؽح:  ثدٙخ ،( .  اٌؼكىؽ٠خ ٚاٌّالثف اٌّّٙبد ػعا ف١ّب)  ِالثف ِهغً  

 ػٓ 142331 ثؽلُ 21131424 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع اٌك١ع ػجعاٌكالَ اٌك١ع ػالء -  214

اٌجالِ اٌٙبظٜ ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع ْٗ/ ثٍّه ِؽ٠ُ ثؽج(  اٌدبِؼخ زٝ)  ثبٌؿػفؽاْ اإل٠ّبْ نبؼع:  ثدٙخ ،.  قؽ٠ؼخ ٚخجبد ِٓؼُ  

 ردبؼح ػٓ 143113 ثؽلُ 21131431 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌك١ع ػجعٖ ِسّع ازّع -  215

ػٍٛاْ اٌك١ع ػجعٖ ِسّع/ ثٍّه اٌدع٠ع اٌزؽػخ وفؽ:  ثدٙخ ،.  ِسّٛي ئوككٛاؼاد  

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بز١خ االٔهٓخ اػّبي وبفخ ِؿاٌٚخ(  أ فمؽح)  ق١بزخ   ،  نؽوخ   ٚنؽوبٖ اٌجؽلٝ اٌك١ع ِزٌٛٝ ًٔؽ نؽوخ -  1

 ضعِبد ِٓ ثٙب ٠ٍسك ِٚب ٚالبِخ ٔمً ِٓ ثٙب ٠فًُ ِب ٚرٕف١ػ ِؼ١ٕٗ ٌجؽاِح ٚفمب ٚضبؼخٙب ع َ ج ظاضً ٚاٌدّبػ١خ اٌفؽظ٠خ اٌك١بز١خ

 ا١ٌٓؽاْ نؽوبد ػٓ اٌٛوبٌٗ ٚوػٌه اٌّطزٍفخ إٌمً ٚقبئً ػٍٝ االِبوٓ ٚزدؿ االِزؼٗ ٔمً ٚر١ك١ؽ اٌكفؽ رػاوؽ يؽف اٚ ٚث١غ

 ؼلُ اٌمبْٔٛ الزىبَ ْجمب ٚغٌه اٌكبئس١ٓ ٌٕمً ٚٔٙؽ٠ٗ ٚخ٠ٛٗ ٚثسؽ٠ٗ ثؽ٠ٗ ِٓ إٌمً ٚقبئً ٚرهغ١ً االضؽٜ إٌمً ٚنؽوبد ٚاٌّالزٗ

)  ق١بزخ ػٓ ، 142243 ثؽلُ 21131414 فٝ ،ل١عد 2111111.111   ِبٌٙب ،ؼأـ   ؼلُ ثبٌمبْٔٛ ٚاٌّؼعي 1311 ٌكٕخ 32

 ٌجؽاِح ٚفمب ٚضبؼخٙب ع َ ج ظاضً ٚاٌدّبػ١خ اٌفؽظ٠خ اٌك١بز١خ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بز١خ االٔهٓخ اػّبي وبفخ ِؿاٌٚخ(  أ فمؽح

 االِبوٓ ٚزدؿ االِزؼٗ ٔمً ٚر١ك١ؽ اٌكفؽ رػاوؽ يؽف اٚ ٚث١غ ضعِبد ِٓ ثٙب ٠ٍسك ِٚب ٚالبِخ ٔمً ِٓ ثٙب ٠فًُ ِب ٚرٕف١ػ ِؼ١ٕٗ

 ثؽ٠ٗ ِٓ إٌمً ٚقبئً ٚرهغ١ً االضؽٜ إٌمً ٚنؽوبد ٚاٌّالزٗ ا١ٌٓؽاْ نؽوبد ػٓ اٌٛوبٌٗ ٚوػٌه اٌّطزٍفخ إٌمً ٚقبئً ػٍٝ

 وبًِ نبؼع:  ثدٙخ ، ؼلُ ثبٌمبْٔٛ ٚاٌّؼعي 1311 ٌكٕخ 32 ؼلُ اٌمبْٔٛ الزىبَ ْجمب ٚغٌه اٌكبئس١ٓ ٌٕمً ٚٔٙؽ٠ٗ ٚخ٠ٛٗ ٚثسؽ٠ٗ

اٌك١ع ِزٌٛٝ ًٔؽ اٌجؽلٝ/ ثٍّه 1 نمخ األٚي ثبٌعٚؼ إٌٛؼ ثؽج اٌد١م نبؼع ِٓ اٌّزفؽع  

 ٚالئسزٗ 2112 ٌكٕخ 125 ؼلُ ثبٌمبْٔٛ ٚاٌّؼعي 1323 ٌكٕخ 112  ،  نؽوخ   ٚنؽوبٖ اٌجؽلٝ اٌك١ع ِزٌٛٝ ًٔؽ نؽوخ -  2

 ِبٌٙب ،ؼأـ  ِمؼع 51 اظٔٝ ثسع اٌكبئس١ٓ إٌمً ٚقبئً ثزهغ١ً ٚا١ٌٍّٛؾ٠ٓ 2113 ٌكٕخ 213 ؼلُ اٌٛؾاؼٜ ثبٌمؽاؼ اًٌبظؼح اٌزٕف١ػ٠خ

 2112 ٌكٕخ 125 ؼلُ ثبٌمبْٔٛ ٚاٌّؼعي 1323 ٌكٕخ 112 ػٓ ، 142243 ثؽلُ 21131414 فٝ ،ل١عد 2111111.111  

 ، ِمؼع 51 اظٔٝ ثسع اٌكبئس١ٓ إٌمً ٚقبئً ثزهغ١ً ٚا١ٌٍّٛؾ٠ٓ 2113 ٌكٕخ 213 ؼلُ اٌٛؾاؼٜ ثبٌمؽاؼ اًٌبظؼح اٌزٕف١ػ٠خ ٚالئسزٗ

اٌك١ع ِزٌٛٝ ًٔؽ اٌجؽلٝ/ ثٍّه 1 نمخ األٚي ثبٌعٚؼ إٌٛؼ ثؽج اٌد١م نبؼع ِٓ اٌّزفؽع وبًِ نبؼع:  ثدٙخ  

  ِبٌٙب ،ؼأـ.   اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌىٙؽثبئ١خ األظٚاد ٚرٛؼ٠عاد ردبؼح  ،  نؽوخ   اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد ٌٍزدبؼح نّخ نؽوخ -  3

 ثدٙخ ،.  اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌىٙؽثبئ١خ األظٚاد ٚرٛؼ٠عاد ردبؼح ػٓ ، 143116 ثؽلُ 21131422 فٝ ،ل١عد 211111.111 

نّخ زبِع اهلل ػجع ػًبَ/ ثٍّه اٌدًّ ٚقب١ِخ األظ٠ت نبؼع رمبْغ:   

 اٌزؽاض١ى اػٍٝ اٌسًٛي ٚثؼع االٔزؽٔذ ػعا ف١ّب اظاؼاٜ رعؼ٠ت ِؽوؿ  ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىٗ ِٛقٝ فزٛذ ٔؿ٠ٗ ػ١ٓٗ نؽوخ -  4

 ِؽوؿ ػٓ ، 142312 ثؽلُ 21131415 فٝ ،ل١عد 111111.111   ِبٌٙب ،ؼأـ   2113 ٌكٕخ 233 ؼلُ ا١ِٕٗ ِٛافمٗ اٌالؾِخ

 نبؼع 13:  ثدٙخ ، 2113 ٌكٕخ 233 ؼلُ ا١ِٕٗ ِٛافمٗ اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى اػٍٝ اٌسًٛي ٚثؼع االٔزؽٔذ ػعا ف١ّب اظاؼاٜ رعؼ٠ت

ػمً ػجعاٌكالَ ٔج١ً ؼا١ٔب/  ثٍّه االظاة و١ٍخ ضٍف ػمً  

 ثعْٚ)  اٌفؽاًِ ٚر١ً اٌك١بؼاد غ١بؼ لٓغ ٚرد١ّغ ئٔزبج  ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىٗ اٌد١ٕعٜ ِسّع ػجعاٌٛ٘بة ِسّٛظ ١ٌٚع نؽوخ -  5

 اٌك١بؼاد غ١بؼ لٓغ ٚرد١ّغ ئٔزبج ػٓ ، 142361 ثؽلُ 21131422 فٝ ،ل١عد 1111111.111   ِبٌٙب ،ؼأـ( .   ئقجكزٛـ

اٌسدبؼ يبٌر ِسّع يبٌر/ ثٍّه ِجبؼن ػٍٝ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع ا١ٌٌٛع ثٓ نبؼع:  ثدٙخ ،( .  ئقجكزٛـ ثعْٚ)  اٌفؽاًِ ٚر١ً  

]  اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ٚثؼع(  اإلٔزؽٔذ ػعا ف١ّب)  أفؽاذ لبػخ  ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىٗ اٌكؼ١ع اٌك١ع ِسّع نؽوخ -  6

 أفؽاذ لبػخ ػٓ ، 142212 ثؽلُ 21131413 فٝ ،ل١عد 111111.111   ِبٌٙب ،ؼأـ[ .   2113 ٌكٕخ 232 ؼلُ أ١ِٕخ ِٛافمخ

 ِسّٛظ نبؼع : ثدٙخ ،[ .  2113 ٌكٕخ 232 ؼلُ أ١ِٕخ ِٛافمخ]  اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ٚثؼع(  اإلٔزؽٔذ ػعا ف١ّب) 

ئثؽا١ُ٘ اٌسك١ٕٝ ٔبظ٠خ/ ثٍّه(  قٕعٚة)  نب١٘ٓ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ِبٌٙب ،ؼأـ.   ٚػٓبؼح ؾؼاػ١خ ِٚسبي١ً ٚغالي ٚزجٛة ٌت ِمٍخ  ،  نؽوخ   ٚنؽوبٖ ؼَٛاْ ِؽقٝ ِسّٛظ زكٓ نؽوخ -  7

:  ثدٙخ ،.  ٚػٓبؼح ؾؼاػ١خ ِٚسبي١ً ٚغالي ٚزجٛة ٌت ِمٍخ ػٓ ، 142223 ثؽلُ 21131411 فٝ ،ل١عد 61111.111 

ؼَٛاْ ِؽقٝ ِسّٛظ زكٓ/ ثٍّه اٌكٍطبٔخ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع خبظ أزّع نبؼع  

   ِبٌٙب ،ؼأـ.   خب٘ؿح ضؽقبٔخ ٚرٛؼ٠ع ر١ًٕغ  ،  نؽوخ   اٌسبفظ ػجع ق١ّؽ ازّع ٚنؽ٠ىٗ ػٍٝ اٌجعٜٚ ٚائً نؽوخ -  8

 ـ اٌعٌٚٝ آٌؽ٠ك خًّخ:  ثدٙخ ،.  خب٘ؿح ضؽقبٔخ ٚرٛؼ٠ع ر١ًٕغ ػٓ ، 142312 ثؽلُ 21131415 فٝ ،ل١عد 511111.111

اٌسبفظ ػجع ق١ّؽ ِسّع/ ثٍّه اٌعٌزب خبِؼخ ثدٛاؼ  

   ِبٌٙب ،ؼأـ.   خب٘ؿح ضؽقبٔخ ٚرٛؼ٠ع ر١ًٕغ  ،  نؽوخ   اٌسبفظ ػجع ق١ّؽ ازّع ٚنؽ٠ىٗ ػٍٝ اٌجعٜٚ ٚائً نؽوخ -  9

 اٌكف١ٍخ اٌّهب٠خ نبؼع:  ثدٙخ ،.  خب٘ؿح ضؽقبٔخ ٚرٛؼ٠ع ر١ًٕغ ػٓ ، 142312 ثؽلُ 21131415 فٝ ،ل١عد 511111.111

اٌك١ع نؼجبْ اٌسٝ ػجع ١ٍٍٔٝ/ ثٍّه  

   ِبٌٙب ،ؼأـ.   ردبؼ٠خ ٚرٛو١الد ٚرٛؼ٠عاد ِٚزىبٍِخ ػبِخ ِمبٚالد  ،  نؽوخ   ٚنؽوبٖ ػٛف ؼفؼذ زكبَ نؽوخ -  10

:  ثدٙخ ،.  بؼ٠خرد ٚرٛو١الد ٚرٛؼ٠عاد ِٚزىبٍِخ ػبِخ ِمبٚالد ػٓ ، 142232 ثؽلُ 21131411 فٝ ،ل١عد 111111.111

زكٓ ػٍٝ اٌس١ّع ػجع ِسّع ٚفبء/ ثٍّه اٌمعـ ثؽج اٌسٛاؼ ٔبظٜ أِبَ ـ اٌكف١ٍخ اٌّهب٠خ نبؼع  

 21131411 فٝ ،ل١عد 6111.111   ِبٌٙب ،ؼأـ  غػائ١ٗ ِٛاظ ردبؼٖ  ،  نؽوخ   نؽ٠ىٗ ٚ اٌمٓت ِسّٛظ نٛلٝ ِسّع -  11

ػٍٝ ؾوؽ٠ب ػجعاٌمبظؼ/ ثٍّه اٌجٍزبخٝ ػجعاهلل ل 31 خع٠ٍٗ:  ثدٙخ ، غػائ١ٗ ِٛاظ ردبؼٖ ػٓ ، 142251 ثؽلُ  

 فٝ ،ل١عد 5111.111   ِبٌٙب ،ؼأـ.   ػمبؼٜ ئقزثّبؼ ِىزت  ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىٗ ث١ِٛٝ ِطزبؼ وّبي ِطزبؼ نؽوخ -  12

٠ٛقف اٌؼبْٝ ػجع ِؽفذ/ ثٍّه اٌّسبفظخ أِبَ ـ ضٓبة ثؽج:  ثدٙخ ،.  ػمبؼٜ ئقزثّبؼ ِىزت ػٓ ، 142221 ثؽلُ 21131412  

 21131413 فٝ ،ل١عد 311.111   ِبٌٙب ،ؼأـ.   زؽ٠ّٝ وٛاف١ؽ  ،  نؽوخ   ٚنؽوبٖ ازّع اثؽا١ُ٘ ػٍٝ ِسّع نؽوخ -  13

ض١ًٍ ِسّٛظ ٔدبذ ِسّع/ ثٍّه ٔدبذ ػّبؼح اٌدّٙٛؼ٠خ نبؼع:  ثدٙخ ،.  زؽ٠ّٝ وٛاف١ؽ ػٓ ، 142213 ثؽلُ  

 فٝ ،ل١عد 11111.111   ِبٌٙب ،ؼأـ.   ٚاٌفبوٙخ اٌجٓبْف ٌسفظ ثالخخ  ،  نؽوخ   ثعؼ ِسّع ازّع اٌك١ع ٚؼثخ نؽوخ -  14

ثعؼ ِسّع ِسّع قؼبظ/ ثٍّه اٌسدؽ أ٠ٚم:  ثدٙخ ،.  ٚاٌفبوٙخ اٌجٓبْف ٌسفظ ثالخخ ػٓ ، 142335 ثؽلُ 21131424  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفؽاظ اٌزدبؼٜ اٌكدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

اٌهٓت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   63421:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ػٍٝ زك١ٓ ًِٓفٝ   - 1

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   133143:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػٍٝ ِٛقٝ ِٛقٝ ؼِؿٜ ازّع   - 2

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ الػزؿاي نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25212:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌجؽػٝ اٌفزٛذ اثٛ يالذ   - 3

اٌٛفبٖ ٌسبٌٗ نٓت  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25212:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  إٌبظٞ اٌجؽػٟ اٌفزٛذ اثٛ يالذ   - 4

اٌٛفبٖ ٌسبٌٗ نٓت  اٌكدً  

 رُ   21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   125431:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  الالظ٠ٛـ خؽخف اٌّك١ر ػجع انؽف   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   115211:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚايف ظا١ٔبي يجسٝ نبظٜ   - 6

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   33534:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع زبِع ِسّٛظ ِسّع   - 7

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   12214:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػجعاٌّمًٛظ اثؽا١ُ٘ ِسّع   - 8

ُٗ ُنٓت َٔٙبئ١ًب اٌِزدبؼح إلػزؿاٌ  . 

 نٓت/ِسٛ رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   135313:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اهلل ػجع ازّع اٌسك١ٕٝ ِسّع   - 9

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً  

 رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   136122:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌّغؽثٝ زكٓ اٌؼبْٝ ػجع ا١ِٓ ِسّع   - 10

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   64111:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌكالَ ػجع ِسّع ِسّع اٌك١ع اثؽا١ُ٘   - 11

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131414 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   31136:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع  اٌك١ع اٌؼ١ٕٓ اثٛ اٌك١ع ؾث١عٖ   - 12

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131414 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   112152:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ق١ٍّبْ ْٗ ٠كٓ ازّع   - 13

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131414 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22221:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌعؼ٠ٕٝ ِسّع اٌفزبذ ػجع اثؽا١ُ٘   - 14

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   31111:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌعقٛلٝ خّؼخ ٌٓفٝ ػًبَ   - 15

ُٗ ُنٓت  اٌكدً َٔٙبئ١ًب اٌزدبؼح إلػزؿاٌ  . 

 نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   62621:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  لبقُ ػجعاٌؼبي ػجعاٌغٕٝ ػجعاٌكزبؼ   - 16

ٔٙبئ١ب إٌهبِ الػزؿاٌٗ ٔٙبئ١ب اٌم١ع نٓت رُ  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   142311:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع ازّع ِسّٛظ ِسّع   - 17

ُٗ ُنٓت َٔٙبئ١ًب اٌِزدبؼح إلػزؿاٌ  . 

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   63111:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نزب ِسّع ا١ِٓ ِدعٜ   - 18

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘عا نٓت  

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13211:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع ٠سٝ خّبي   - 19

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   141132:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع ِؽاظ اثٛاٌٛفب زكٓ ِسّع   - 20

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   31351:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ؼضب اٌك١ع زكٓ ف١ًً   - 21

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   43511:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌّسالٜٚ ازّع اثؽا١ُ٘ ػٍٝ   - 22

ُٗ ُنٓت  اٌكدً ُٗ َٔٙبئ١ًب اٌِزدبؼح إلػزؿاٌ َٛفبر ٌِ  . 

   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   21262:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اقّبػ١ً ػثّبْ اقّبػ١ً ٘بٌخ(  21262 ربثغ )   - 23

َرأن١ؽ ٍََْت ثَّٛخت َٚغٌِه اٌَفؽع َ٘ػا ُنٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ  . 

 رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   123356:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زكٓ لٕبٜٚ اٌد١ًٍ ػجع ازّع اًِ   - 24

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ الػزؿاي نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   62441:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اثٛغؿاٌّٙ اٌهؽث١ٕٝ ػجعاهلل ازّع   - 25

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ الػزؿاي نٓت  اٌكدً  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22322:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌؼعي اٌّؽقٝ ِسّٛظ زٕبْ   - 26

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت   

 21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   34532:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌع٠ٓ نّف ِسّٛظ ِسّٛظ ؼفؼذ(  34532 ربثغ )   - 27

ُٗ ُنٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   ََّسً َ٘ػا فٝ اٌِزدبؼح إلػزؿاٌ َرأن١ؽ ٍََْت ثَّٛخت َٚغٌِه اٌ  . 

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   21231:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ض١ٍفٗ  اٌك١ع ِسّع ِسكٓ   - 28

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11364:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ؼُِبْ ػجعاٌجبؼٜ زكٓ   - 29

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15153:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ػجعاٌٛ٘بة زٍّٝ ق١ٕٗ   - 30

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   26132:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌؼعي ػجعاٌّؼٓٝ ازّع اثؽا١ُ٘   - 31

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   31133:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ؾا٠ع اٌكؼ١ع ِسّع قؼبظ   - 32

ٔٙب٠ئب إٌهبِ إلػزؿاٌٙب اٌم١ع ٘ػا نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   142415:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػجعاٌؼبي اٌجؽػٝ اٌك١ع   - 33

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ ٘ػااٌم١ع نٓت  

 رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   31211:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػّبؼ ِٙعٜ اٌّسّعٜ اٌّٙعٜ ِسّع   - 34

ٔٙبئ١ب إٌهبِ الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   23123:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ض١ًٍ اٌك١ع قؼع اٌك١ع ٔج١ً   - 35

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت   

 نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   31335:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  االرؽثٝ ك١عاٌ اٌمبظؼ ػجع ؼخبء   - 36

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ الػزؿاي نٓت  اٌكدً  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   33151:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اثٛاٌّؼبْٝ اٌهؽثبو ٍْجٗ اوؽاَ   - 37

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ الػزؿاي نٓت  اٌكدً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   114321:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ظ٠ٚعاؼ ازّع ِسّع اٌكؼ١ع ِسّع اقبِخ(  114321 ربثغ )   - 38

ُٗ ُنٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ََّسً َ٘ػا فٝ اٌِزدبؼح إلػزؿاٌ َرأن١ؽ ٍََْت ثَّٛخت َٚغٌِه اٌ  . 

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131414 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   136212:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌؼعي ازّع ؼخت ٔٙب   - 39

ٔٙبئ١ب إٌهبِ الػزؿاٌٗ نٓت  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131414 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   135361:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّٛظ ػؿاٌؽخبي اٌك١ع ِسّع   - 40

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131414 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   115146:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  إٌّجبٜٚ ِسّع اثؽا١ُ٘ ٠سٝ   - 41

رؼبٌٝ اهلل ؼزّخ اٌٝ ٌٛفبرٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131414 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   66423:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نؽف اٌك١ع ازّع ػبْف   - 42

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ الػزؿاي نٓت  

 رُ   21131414 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   133131:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اهلل زكت ازّع اٌجعؼاٜٚ ؼَب ِسّع   - 43

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131415 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   116152:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٠ٛقف االِبَ ٍْؼذ خبثؽ   - 44

رؼبٌٝ اهلل ؼزّخ اٌٝ ٌٛفبح نٓت   

 نٓت/ِسٛ رُ   21131415 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   122141:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اثؽا١ُ٘ ا١ٌٍٓف ػجع أزّع ِسّٛظ   - 45

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131416 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   115213:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زك١ٓ ِسّع ِسّٛظ ػبظي   - 46

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت   

 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   114221:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نب١٘ٓ اٌّؼبْٝ اثٛ زّٛظح ؼُِبْ(  114221 ربثغ )   - 47

اٌزبن١ؽ ٍْت ثّٛخت اٌفؽع نٓت رُ  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131416  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131416 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   23661:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌّؼعاٜٚ ػٍٝ ػٌٛ ٠ٛ٘عا   - 48

َٔٙبئ١ًب اٌِزدبؼح إلػزؿاٌٙب ُنٓت  اٌكدً  . 

 رُ   21131416 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   141326:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  االِبَ اٌع٠ٓ نّف ِسّع ؼَب ن١ٙؽح   - 49

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131416 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   113342:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػبثع ٠ٛقف اٌكؼ١ع ٔد١ت ِسّع   - 50

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌٗ اٌم١ع نٓت رُ  اٌكدً  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   26216:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِدع  إٌّجبٜٚ خّؼٗ ِسّع   - 51

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت   

 نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   111611:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ؼ٠ٚم اٌعقٛلٝ اٌّؽقٝ ِسّع   - 52

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   122341:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع اقّبػ١ً اٌك١ع قالِٗ   - 53

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ الػزؿاي نٓت  اٌكدً  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131421 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   133134:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػجعٖ اٌؽزّٓ ػجع ػجعٖ قبِر   - 54

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ا\ٖ نٓت  اٌكدً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131422 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   113223:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٠ٛقف اٌؽاؾق ػجع زكٓ   - 55

1ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت   

 نٓت/ِسٛ رُ   21131422 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   134355:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ا١ٌٓت ِسّع اٌس١ّع ػجع ػ١ع   - 56

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131422 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   135221:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ْٗ ِسّع ْٗ ِسّع ا٠ّبْ   - 57

ٔٙب٠ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت   

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131423 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   32321:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌك١ع اٌجبؾ اٌك١ع اٌجبؾ   - 58

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ الػزؿاي نٓت  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131423 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   132313:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ضهبْ ِسّع زك١ٓ زّعٜ   - 59

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت   

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131423 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25133:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فؽزبد ا١ٌ٘ٛعٜ ازّع ٔٛؼٖ   - 60

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ الػزؿاٌٙب نٓت   

 رُ   21131423 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   35134:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌس١ّع ػجع ػٍٝ ِسّٛظ زكٓ اٌس١ّع ػجع   - 61

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131423 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22121:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نجبٔٗ ازّع وّبي ا٠ّٓ   - 62

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ الػزؿاٌٗ نٓت  

 رُ   21131424 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   141313:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  غبٌٝ اٌؼهؽٜ اٌغؽ٠ت ػجعاٌد١ًٍ ازّع   - 63

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 نٓت/ِسٛ ُر   21131424 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   32111:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  قالَ زكٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ فزسٝ   - 64

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131424 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22466:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ثعؼ ِسّع ازّع اٌك١ع   - 65

رؼبٌٝ اهلل ؼزّخ اٌٝ ٌٛفبرٗ اٌم١ع ٘ػا نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131424 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   31362:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فؽج ػٍٝ اٌع٠ٓ قؼع أًِ   - 66

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  

 رُ   21131424 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   16152:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌهبفؼٝ ِسّٛظ اقّبػ١ً ِسّع ؼا٠ٚٗ   - 67

ٔٙبئ١ب إٌهبِ إلػزؿاٌٙب اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131424 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   34421:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌّىبٜٚ ازّع زؽِٝ اٌك١ع ازّع   - 68

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً  

 رُ   21131424 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   121123:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌؼدّٝ اٌٙبظٜ ػجع اٌس١ّع ػجع نىؽٜ   - 69

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ الػزؿاٌٗ نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131424 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   31131:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ًِٓفٝ ػجعاٌس١ّع ؼَب   - 70

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131422 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   121233:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  لٕع٠ً اٌكؼ١ع ِسّع افؽاج   - 71

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌٗ نٓت   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ   21131422 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   131322:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ثعٜٚ ِسّع ازّع اٌك١ع اٌس١ّع ػجع   - 72

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131422 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   134221:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌك١ع اٌؼ١ٍُ ػجع اٌك١ع ١ٌٍٝ   - 73

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131422 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   62221:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌسعاظ اٌك١ع ثع٠ؽ اٌك١ع   - 74

رؼبٌٝ اهلل ؼزّٗ اٌٝ ٌٛفبرخ نٓت  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13113:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌعقٛلٝ ا١ٔف ِسّع ٝاٌعقٛل   - 75

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً  

 رُ   21131431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   12161:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌؽن١عٜ ِسّٛظ ِسّٛظ ػجعاٌفزبذ زكٓ   - 76

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   21131431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   31361:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  خبثؽ اٌّد١ع ػجع اثؽا١ُ٘ يالذ اثؽا١ُ٘   - 77

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   135216:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌؼٕبٔٝ ِسّع ػٍٝ ِسّع   - 78

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت   

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   24413:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  االِبَ ازّع ػجعاٌؽز١ُ   - 79

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   66313:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ؼؾق ض١ًٍ اثؽا١ُ٘ ا٠ّبْ   - 80

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  

 رُ   21131431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   141323:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌفؽزبرٝ اٌك١ع ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّع   - 81

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح الػزؿاٌخ نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141331 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌدًّ ِٛقٝ ػجعاٌٙبظٜ ػجعاٌٙبظٜ ِسّع -  1

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141133 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌىٙؽثبئ١خ االظٚاد ٌزدبؼح ٌسعاظا -  2

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142526 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػٍٝ ػجعاٌؼبْٝ ِسّع اٌٙبظٜ -  3

خ١ٕٗ  35111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141254 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قّؽٖ ِسّع ػجعاٌّؼٓٝ زكبَ -  4

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141616 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ١ْٕت اثؽا١ُ٘ ِسّع ِسّع ٔؽ١ِٓ -  5

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  132634 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قٍِٛٗ ِٙعٜ أٛؼ ركج١ر -  6

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142115 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌهؽث١ٕٝ اٌؽاؾق ػجع ِسّع ٔج٠ٛٗ -  7

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  132221 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع لبقُ اٌؼؿ٠ؿ ػجع لبقُ -  8

خ١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131413 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  131312 ثؽلُ عٖل١ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌهؽث١ٕٝ اٌسك١ٕٝ ق١ّؽ قؼع -  9

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131413 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  131312 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ اٌهؽث١ٕٝ قؼع -  10

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  134463 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زكٓ ؼؾق زّعاْ ازّع -  11

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  133261 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػجعاٌجبؼٜ ِسّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ ضبٌع -  12

خ١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  111211 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌع٠ت قبٌُ يالذ ازّع -  13

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  111211 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌع٠ت زكٓ قبٌُ يالذ ازّع -  14

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  24151 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌك١كٝ اثؽا١ُ٘ اٌّزٌٛٝ   زك١ٓ -  15

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  31622 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع اثؽا١ُ٘ اٌفزبذ ػجع ػالء -  16

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  31622 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌّد١ع ِسّع اثؽا١ُ٘ اٌفزبذ ػجع ػالء -  17

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  114133 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌؼ١ٕٓ اثٛ ِسّع يالذ وّبي -  18

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141134 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اغبؾٜ اٌك١ع اثؽا١ُ٘ ازّع فؽج -  19

خ١ٕٗ  13111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  113213 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػجعاٌىؽ٠ُ نؽ٠ف ِسّٛظ ِسّٛظ -  20

خ١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  114121 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِؼؽٚف ِٛقٝ اٌٙبظٜ ػجع يالذ ِسّع -  21

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  132215 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػٍٝ ِسّع ًِٕٛؼ قؼع -  22

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142233 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثؽا١ُ٘ ِسّع ثالي ِسّع -  23

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  112425 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  غ١ُٕ ِسّع اٌسكب١ٔٓ اٌفزبذ ػجع ػّؽٚ -  24

خ١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142154 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، ؽظف ربخؽ  ق١ٍُ ازّع ِسّع ازّع ِسّع -  25

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  134211 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌٛ٘بة ػجع ػٍٝ خّبي ٔكّخ -  26

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141124 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ي١بَ ػجعاٌٙبظٜ ػجعاٌٛ٘بة ػبيُ ازّع -  27

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  132133 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع قبٌُ زكٓ زك١ٓ ِسّع -  28

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131413 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  31422 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ؼخت ِسّع اٌس١ّع ػجع اثؽا١ُ٘ -  29

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131413 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  136445 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ظؽ٠ف ِسّع زٕبْ -  30

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131413 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  132252 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زّبظ ِدع اٌغفبؼ ػجع يالذ -  31

خ١ٕٗ  13111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131413 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  122336 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌؽزّٓ ػجع زكٓ فؽج ِسّع -  32

خ١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  31334 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قؼفبْ ِسّع ػجعاٌسى١ُ ػجعاٌك١ّغ اٌك١ع -  33

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  133614 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  إٌدبؼ ِسّع ِسّع زكٕٝ ٔؽ١ِٓ -  34

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  116663 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثؽا١ُ٘ ًِٓفٝ اٌّزٌٛٝ اثؽا١ُ٘ -  35

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  116663 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌّزٌٛٝ ًِٓفٝ اٌّزٌٛٝ اثؽا١ُ٘ -  36

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142612 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ًِٕٛؼ ِسّع ػبْف يالذ -  37

خ١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22461 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌك١ع ازّع ِسّع ِسّع -  38

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  114321 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ظ٠ٚعاؼ ازّع ِسّع اٌكؼ١ع ِسّع اقبِخ -  39

خ١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  115445 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌسًؽٜ ِسّع اٌسًؽٜ ػٌٛ -  40

خ١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  111662 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ بخؽر  اهلل زكت ِسّٛظ ا١ِٓ ْٗ -  41

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  133211 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ق١ٍّبْ اٌّمًٛظ ػجع ػ١ع ػجع٠ٓ ؼَب -  42

خ١ٕٗ  22111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  114321 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ظ٠ٚعاؼ ازّع ِسّع اٌكؼ١ع ِسّع اقبِخ(  114321 ربثغ ) -  43

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  116561 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌزٙبِٝ ِسّع اقّبػ١ً ِسّع -  44

خ١ٕٗ  3111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141156 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  إٌبـ اثٛ ػٍٝ ِسّع ًِٓفٝ -  45

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142252 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثؽا١ُ٘ ض١ٍفٗ اثؽا١ُ٘ ػج١ؽ -  46

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131414 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141214 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  االِبَ ػجعاهلل يبٌر ثٕبء -  47

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  136653 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ؼضب اٌك١ع ػٌٛ اٌك١ع ِسّٛظ -  48

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12611 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌّال ِسّع قؼع فٛؾٜ -  49

خ١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  25214 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػجعٖ ِسّع اٌّزٌٛٝ اثٛا١ٌؿ٠ع ازّع -  50

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  132326 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فبًَ اٌّؼبْٝ اثٛ فإاظ ِسّع -  51

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  33252 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػؽفبد ا١ٌٍٓف ػجع ق١ّؽ -  52

خ١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  33252 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  نجبٔٗ ػؽفبد ػجعا١ٌٍٓف ق١ّؽ -  53

خ١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  36311 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌعقٛلٝ ِسّع ٠ٛقف ١ٌٚع -  54

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141214 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فٍفً ػجعاٌس١ّع اٌهسبد اٌكؼ١ع ِسّع -  55

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 رؼع٠ً رُ  21131415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  131422 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌمبظؼ ػجع اٌؼبي ػجع اٌفُبٌٝ نٛلٝ ن١ّبء -  56

خ١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142113 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  خّؼٗ ػٍٝ ضٓبة اٌهسبد ِسّع -  57

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131416 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142134 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قبٌُ ػجعاٌؼؿ٠ؿ ؼَب ِسّع اقبِخ -  58

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131416 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141314 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٌٍٕمً اٌع٘ت اثٛ -  59

خ١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً     

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131416 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141314 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثٛاٌع٘ت ٠ٛقف اثؽا١ُ٘ ِؼٌٛ اثؽا١ُ٘ -  60

خ١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142211 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػالَ اٌكؼ١ع اٌع٠ٓ ١َبء وبًِ -  61

خ١ٕٗ  13111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142416 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسدٛة االِبَ ِسّع اٌك١ع خّبي -  62

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  123211 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اقٓفبٔٛـ ١ِطبئ١ً اقٓفبٔٛـ قبِر -  63

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  131234 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قٛلٝاٌع ِسّع اٌعقٛلٝ زبؾَ -  64

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142231 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػجعاٌّمًٛظ اٌك١ع ػجعاٌّمًٛظ ضبٌع -  65

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  51122 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  يمؽ ِسّع ِسّع اثؽا١ُ٘ -  66

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  32512 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِٛافٝ اٌك١ع ازّع ِٙب -  67

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  132163 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زه١م اٌؼدّٝ اٌؽاؾق ػجع يجؽٜ -  68

خ١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  132163 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٌٍّمبٚالد اٌؼدّٝ ِىزت -  69

خ١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  111115 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ضبْؽ ِسّع ًِٓفٝ اقبِخ -  70

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131421 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  132215 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػٍٝ ِسّع ًِٕٛؼ قؼع -  71

خ١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131421 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  113113 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فؽغٍٝ ِسؽٚـ ػبظي ازّع -  72

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131421 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  111633 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ػ١ٓخ ػٍٝ اٌك١ع -  73

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131421 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  131541 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ًِٓفٝ ِسّع ًِٓفٝ اٌك١ع ازّع -  74

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131422 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141664 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ًِٕٛؼ ػجعاٌدٛاظ ِسّع ٔبيؽ -  75

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131422 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  125212 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  يالذ ِسّع آٌبئٝ زبرُ زكٓ -  76

خ١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131422 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  111651 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػّؽ زكٓ زّعاْ ظا١ٌب -  77

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131422 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  32121 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ضبٌع ِسّع ا٠ّٓ -  78

خ١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131423 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  31331 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  خبظ ازّع اٌك١ع ِسّع -  79

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131423 ، بؼ٠صر ٚفٟ  31331 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  نالْٗ خبظ ازّع اٌك١ع ِسّع -  80

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131423 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  116534 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِٕعٚؼ ِسّع زٍّٝ ِسّع -  81

خ١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131423 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  131414 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ًِٓفٝ غبؾٜ ازّع ضبٌع -  82

خ١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131423 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142221 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ْج١ص اٌهؽث١ٕٝ ِسّع ِسّع -  83

خ١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131423 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142413 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌمبَٝ ػٍٝ ٠ٛقف قّؽ -  84

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131423 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  63541 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌع٠ٓ ًٔؽ ي١ع١ٌخ -  85

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131423 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  112223 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌؼبي ػجع إٌّؼُ ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع ازّع -  86

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131424 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  126311 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ا١ٌٍٓف ػجع ازّع ِسّع ازّع -  87

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131424 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  116651 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع اٌهؽث١ٕٝ ػٌٛ زكٓ -  88

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131424 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  135111 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ًِٓفٝ ازّع خّؼخ ؼَب -  89

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131424 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  141625 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  االنٛذ ػجعاٌفزبذ ِسّٛظ انؽف -  90

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131424 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142214 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػجعاٌؽاؾق زكٓ اثؽا١ُ٘ نسزٛ -  91

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131424 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  133165 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اقّبػ١ً اٌؼؿ٠ؿ ػجع ِسّع اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  92

خ١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131424 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  142663 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌجسؽاٜٚ ض١ًٍ ِسّع ًِٓفٝ قّؽ -  93

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131422 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  121433 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌّٛافٝ اٌمبظؼ ػجع ػبْف ػالء -  94

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131431 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  111151 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  إٌّؿالٜٚ اٌسٝ ػجع ػٍٝ ازّع قبِٝ -  95

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ ًرؼع٠ رُ  21131431 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  121332 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زك١ٓ ٍْجٗ زك١ٓ ِسّع -  96

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  21131431 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  131154 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌك١ع اٌغٕٝ ػجع زبِع ػّؽ -  97

خ١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 114122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثعٜٚ اٌّغبؾٜ أٛؼػبظي -  1

إٌّؽ ض١ٍفٗ زكٓ قب١ِٗ/ اٌٟ اٌّبٌه اقُ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبػ١ً اٌعِؽظال اقّبػ١ً ا٠ٙبة -  2

اٌّزٌٛٝ ِسّٛظ ِسّع ١ٌٍٝ/ ثٍّه ؾا٘ؽ أثٛ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142216    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼٕبٔٝ ازّع ق١ٍّبْ ١ٌٍٝ -  3

اٌؼ١ٕٓ أثٛ ِسّع ِسّع أزّع/ ثٍّه نؽث١ٓ ْؽ٠ك اٌّال ٠كٓ ْٗ نبؼع ٍْطب ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يمؽ اٌّزٌٛٝ ِسّٛظ ِسّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ -  4

ػجٛظ اٌسكب١ٔٓ ا١ٌٍٓف ػجع ق١ّر/ ثٍّه اٌعؼ٠ٓ ِكدع ثدٛاؼ ـ ٔجؽٚح ِؽوؿ ظؼ٠ٓ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌط١ُؽ اٌؼهؽٜ اٌك١ع ْبؼق -  5

اإلِبَ ئثؽا١ُ٘ اٌسٝ ػجع قٕبء/ ثٍّه ظ١ِؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142213    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌس١ٍُ فزسٝ ِسّع فزسٝ -  6

اٌس١ٍُ ػجع فزسٝ ضبٌع/ ثٍّه ٔجؽٚح ِؽوؿ وفؽاٌد١ٕٕخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زج١ت ػجعاٌىؽ٠ُ ًِٕٛؼ خٛؼج -  7

نٍجٝ اٌك١ع اٌك١ع زّعٜ ربِؽ/ ثٍّه اٌفؽظٚـ ؽػجعإٌبي خّبي ل ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142115    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهؽث١ٕٝ اٌؽاؾق ػجع ِسّع ٔج٠ٛٗ -  8

زه١م اٌكؼ١ع ِسّع/  ثٍّه اهلل ػٌٛ ثدٛاؼ ػبؼف اٌكالَ ػجع نبؼع إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٝ ػجعاٌؽاؾق نٛلٝ ازّع -  9

ػٍٝ ِسّٛظ زبِع ئثؽا١ُ٘/ ثٍّه اٌهؽلٝ ظ١ِبِ ْؽ٠ك ثدع٠ٍخ اٌزمٜٛ ِكدع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142213    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهسبد خبظ ؾوٝ ؾوٝ ِسكٓ -  10

نٍجٝ ًِٓفٝ ٘بنُ أَ/ ثٍّه ا٢ٌٝ ثبٌّدؿؼ إٌبيؽ ػجع خّبي نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼ٠بْ ازّع إًٌؽ خّبي نبوؽ ازّع -  11

اٌؿا٘ٝ ٠ٛقف اٌٍّه ػجع/ ثٍّه اٌّؼًؽح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زؽة ض١ًٍ ػجعٖ ِكؼع ػجعٖ -  12

ئثؽا١ُ٘ اٌك١ع فؽاج ِسّٛظ/ ثٍّه اٌؿ٠ٕٝ ػؿثخ ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142214    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثىؽ ِسّع اٌجبؾ زكٓ -  13

اٌعقٛلٝ ازّع ِسّع/ ثٍّه ثًبؼ 21 اٌسف١ؽ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لّؽ ِسّع ػ١ٓخ زّؿح ِسّع -  14

اٌكالَ ػجع اٌك١ع اهلل ػجع/ ثٍّه خًّخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142123    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّٙعٜ اثؽا١ُ٘ ِسّع ِإِٓ -  15

ػٍٝ ازّع ِسّع غوؽٜ/  ثٍّه اٌطبِف اٌعٚؼ اثٛإٌدب ِعؼقخ اِبَ لٌٕٛد١ً إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142215    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػثّبْ ػٍٝ ِسّع ؼث١غ ؼِؿٜ -  16

ازّع ِسّٛظ اثؽا١ُ٘/ ثٍّه ثًبؼ 21 اٌسف١ؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 131464    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ أٛؼ ِسّع ربِؽ(  131464ربثغ ) -  17

اٌمٜٛ ػجع فزسٝ فبّْخ/ ثٍّه اٌدًّ قب١ِخ ثزمك١ُ خّبي ِسّع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 131361    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ػجع اٌكالَ ػجع ِسّع ِسّٛظ -  18

ِسّع اقّبػ١ً آٌب٘ؽٖ/  ثٍّه خ١ٙبْ نبؼع ِٓ اًٌجبزٝ ِكدع نبؼع 11 إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142223    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ اٌكؼ١ع ِسّع اٌكؼ١ع نى١ت -  19

ػٍٝ اٌكؼ١ع ِسّع اٌكؼ١ع/ ثٍّه اٌؼؿ ثؽق ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعاٌسف١ظ ًِٕٛؼ اٌجسؽاٜٚ -  20

ؾا٘ؽ ِسّع رٛف١ك/ ثٍّه اٌكزبِٛٔٝ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142226    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسدٛة اثؽا١ُ٘ ِسّع ِسّع ؾ٠ٕت -  21

نىؽٜ ِسّٛظ إًٌّف ػجع ِسّع/ ثٍّه اٌدبِؼخ ثسٝ اٌُسٝ ثؽج خ١ٙبْ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع األٔعٌف نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142213    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌّؼبْٝ ازّع ؼفؼذ ِسّع اقّبػ١ً -  22

نبوؽ اثٛاٌسكٓ انؽف/ ثٍّه اٌطبؾٔعاؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، ظفؽ ربخؽ ، ضفبخٝ ازّع ػًبَ ِسّع -  23

ػجعاٌؼ١ٍُ ػجعاٌٙبظٜ ِسّع يالذ/ ثٍّه اثٛػؽيٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 132221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع لبقُ اٌؼؿ٠ؿ ػجع لبقُ -  24

اٌكالَ ػجع زبِع خ١ًّ/ ثٍّه 6422 ؼلُ ػمبؼ ِب٠ٛ 15 ِع٠ٕٗ خًّٗ/ اٌٝ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؽز١ُ ِسّع زبِع زك١ٓ -  25

اٌؽز١ُ ػجع ِسّع زبِع/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ِسّع ِسّٛظ ِسّع -  26

ض١ًٍ ِسّٛظ ِسّع ِسّٛظ/  اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142216    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نؼالْ ٠ٛقف ػجعاٌفزبذ ِسّع -  27

ِسّع ؾوٝ ِدعٜ ِسّع/  ثٍّه ِب٠ٛ 15 ِٕٓمخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 121111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نبفغ ِسّع ٘بنُ اقّبػ١ً زكبَ -  28

نبفغ ِسّع ٘بنُ اقّبػ١ً/  ثٍّه اٌجسؽ نبؼع اٌكزبِٛٔٝ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 121111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بنُ اقّبػ١ً زكبَ -  29

نبفغ ِسّع ٘بنُ اقّبػ١ً/  ثٍّه اٌجسؽ نبؼع اٌكزبِٛٔٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  ْاٌؼٕٛا رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 131464    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ أٛؼ ِسّع ربِؽ -  30

ًَّٕٛؼح آَضؽ َؼئ١ك١ًب ََِساًل ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ َّع نبِؼع ثبٌ ًَّ قب١ِخ ثَزمك١ُ َخّبي َِس  َٔهبِ َػٓ اٌَمٜٛ َػجع َفزسٝ فبّْخ/ ثٍّه اٌَد

َظل١ٍٙخ 131464 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع 2261 ثَؽَلُ أِٚظع ٚئػالْ َظػب٠خ َِىَزت  . 

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142234    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّغبؾٜ ػٍٝ اٌّغبؾٜ زٕبْ -  31

ِؽخبْ ػٍٝ ػجعٖ قؼ١ع/ ثٍّه ثكبِ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعؼثٗ ظاٚظ اٌؼؽالٝ ِسّع -  32

اٌّؽنعٜ ِسّع اٌٛازع ػجع ق١ّؽ/ ثٍّه ذ/ 3143 ؼلُ لٓؼخ(  أ)  اٌثبٌثخ اٌّدبٚؼح ِب٠ٛ 15 خًّخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثعٜٚ وّبي ٠سٝ اٌك١ع -  33

ا١ًٌبظ ِسّٛظ يبثؽ قسؽ/ ثٍّه ثٍدبٜ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142235    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌغفبؼ ػجعاٌس١ّع اٌهسبد ػجعاٌس١ّع -  34

اٌغفبؼ ػجع اٌس١ّع ػجع اٌهسبد/ ثٍّه اٌهؽل١خ اٌّكزؼّؽح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142223    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّؽقٝ قؼع وّبي ؼا١ٔب -  35

أزّع زبِع ِسّٛظ ِسّع/ ثٍّه ثٓؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 52136    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثؽثؽ ض١ًٍ فؽج ِسّع -  36

ثؽثؽ ض١ًٍ فؽج ِسّع ِسّع/  ثٍّه اًٌعؼ ِكزهفٝ نبؼع 3ٖإًٌّٛؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142233    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِسّع ثالي ِسّع -  37

ؼُِبْ ئثؽا١ُ٘ ِسّع ثالي/ ثٍّه ٔجؽٚح ِؽوؿ ٔهب ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142231    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌّمًٛظ اٌك١ع ػجعاٌّمًٛظ ضبٌع -  38

اٌهسبد ِكٍُ اٌك١ع/ ثٍّه اٌجسؽ نبؼع ٔجؽٚح ِؽوؿ ٔهب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 133133    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌٍٓف ػجع ِسّع وبًِ ِسّع -  39

اٌج١ٍٝ اٌؼ١ٍُ ػجع ػٍٝ/ ثٍّه ؾ٠بْ آٌٍّجبد لإ٠خ اٌدؿائؽ ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142231    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌّمًٛظ قؼع قؼع ػجعاٌّٛخٛظ -  40

يسًر اٌّمًٛظ ػجع قؼع قؼع/ ثٍّه اٌّعاؼـ نبؼع ٔجؽٚح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142231    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕبٜٚ ػجعاهلل وبًِ ػفذ -  41

زفٕبٜٚ اهلل ػجع وبًِ ٚز١ع/ ثٍّه اٌكزبِٛٔٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142232    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، غبؾٜ ِطزبؼ غبؾٜ ِطزبؼ -  42

غبؾٜ ِطزبؼ غبؾٜ/ ثٍّه لؽال ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142232    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ازّع قّبذ -  43

ػ١ٓخ ِسّع اٌّسكٓ ػجع/ ثٍّه قٕعٚة ١ِٕخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142236    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، االٌجبْ ٌّٕزدبد اٌهؽث١ٕٝ -  44

يبٌر اٌغ١ّ أثٛ اٌهؽث١ٕٝ ِسّع/ ثٍّه اٌّؼًؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 114133    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼ١ٕٓ اثٛ ِسّع يالذ وّبي -  45

َُّدّغ ِػؿثخ ثٕبز١خ آَضؽ َؼئ١ك١ًب ََِساًل ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ِِف ِثٍمبـ َرجغ اٌ َّع َيالذ ُأقبِخ/ ثٍّه ِثٍمبـ َِؽَوؿ ضب  اٌَؼٕج١ٓ َأثٛ َِس

َظل١ٍٙخ 114133 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع 2113 ٌكٕخ 2341 ثَؽَلُ أِٚظع ِٛانٝ َِؿَؼػخ َٔهبِ َػٓ  .  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 131263    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع ِكؼع اثؽا١ُ٘ -  46

زكٓ ِسّع ِكؼع اثؽا١ُ٘/  اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142241    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٓب اٌك١ع ػٌٛ ازّع -  47

ئثؽا١ُ٘ زكٓ ػ١ٓخ ِٕٝ/ ثٍّه اٌىج١ؽ اٌغ١ّ ئيالذ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 114133    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼ١ٕٓ اثٛ ِسّع يالذ وّبي(  114133 ربثغ ) -  48

اٌؼ١ٕٓ أثٛ ِسّع يالذ أقبِخ/ ثٍّه ضبِف ثٍمبـ رجغ اٌّدّغ ػؿثخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142241    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاهلل اٌك١ع اثؽا١ُ٘ اٌك١ع -  49

ظاٚظ اٌك١ّغ ػجع اٌؽاؾق ػجع/ ثٍّه اٌسؽ٠خ نبؼع ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142244    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبْٝ ازّع اٌكؼ١ع ٔكّخ -  50

ا١ٌٍثٝ اٌؼبي ػجع ِسّع أزّع/ ثٍّه فٍك١ٓٓ نبؼع ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142245    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدّبي ػٌٛ ازّع ِسّع ازّع -  51

ِدب٘ع اٌم١بـ ػالء/ ثٍّه اٌؽؾق أَ رجغ اٌؼدٛؾ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142246    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٛؼًِٕ ػّؽ ػجعاٌمبظؼ اثٛثىؽ ِسّع -  52

اٌدٕعٜ ػثّبْ ًِٓفٝ ػٍٝ/  ثٍّه اٌكؼبظٖٚ ػؽفٗ ازّع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142243    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌسكٓ اثٛ ِسّع ػٍٝ ِسّٛظ -  53

ثعؼ أزّع ِسّٛظ ػ١ٓبد/ ثٍّه ثٍمبـ ْؽ٠ك ػىبنخ نبؼع 41 ٍْطب ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142242    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌٍثٝ اٌسك١ٕٝ ػجعاٌفزبذ ِسّع وؽ٠ُ -  54

قبٌُ أزّع زكٓ ِسّٛظ زكٓ/ ثٍّه ثبٌسك١ٕخ ثه زك١ٓ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع اٌؼّؽٜ ػٍٝ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142233    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػ٠ُٛخ ػجعاٌفزبذ ؾوؽ٠ب ال٠ك -  55

ػ٠ُٛخ اٌفزبذ ػجع ؾوؽ٠ب ِسّع/ ثٍّه ا٠ٌٍٛٓخ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142241    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌدٛاظ ٚخعٜ ا٠ّٓ ازّع -  56

إًٌّٛؼح ػجعاٌجبؼٜ ِسّع ازّع/  ثٍّه اٌدًّ قب١ِٗ نبؼع 41 ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142242    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يمؽ ازّع ػجعاٌؽؤف ؼث١غ ػج١ؽ -  57

١٘ىً اٌط١ؽ اثٛ اهلل زّع ٔظّٝ/ ثٍّه ١٘ىً نّ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 123451    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌطٌٛٝ ثع٠ؽ ازّع ِسّع -  58

اٌكؼ١ع ازّع فبّْٗ/  ثٍّه ض١ّف ١ِذ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142254    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدٕب٠ٕٝ ِسّٛظ اٌهٕبٜٚ ِسّع ا١ِؽ -  59

اٌدٕب٠ٕٝ ِسّٛظ اٌهٕبٜٚ ِسّع/ ثٍّه نٙب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 134362    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، االقّٕذ ٌزدبؼح ػبِؽ ١٘ثُ -  60

اٌجغعاظٜ ا١ٌٍٓف ػجع ِسّع ا١ٌٍٓف ػجع/ ثٍّه 1622 ؼلُ ػمبؼ ِب٠ٛ 15 ِٕٓمخ ًّخخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142256    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجس١ؽٜ ِسّع ٍْجخ ػجعاٌؼؿ٠ؿ ٌجٕٝ -  61

ؾؼؾٚؼح ؼنعٜ ِؽنٛظ ِسّع/ ثٍّه اٌعثٛـ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142253    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ ِسّٛظ قؼع ِسّٛظ ِسّع -  62

اٌس١ٍُ ػجع اٌكؼ١ع ِسّع ِسّٛظ/ ثٍّه(  اٌّكزهبؼ٠ٓ أِبَ)  األِٓ ضٍف ـ األًِ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142252    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ض١ٍفٗ اثؽا١ُ٘ ػج١ؽ -  63

اقّبػ١ً اٌهسبد ٔبيؽ ػج١ؽ/  ثٍّه اٌعٔبث١ك ِٛلف ثدٛاؼ اٌعؼاقبد ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 133335    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌه١ص ِسّع اثؽا١ُ٘ ٔٛؼاْ -  64

إٌسبـ ثع٠ؽ ؼَب/  ثٍّه ا١ٌّبٖ ِسٓٗ ضٍف اٌدالء نبؼع ِٓ اثٛػّؽ نبؼع 12 إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142251    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ِسّٛظ فؽج اثؽا١ُ٘ -  65

ثط١ذ ؾ٠عاْ أزّع اٌؼبي ػجع/ ثٍّه ػبؼف اٌكالَ ػجع نبؼع ِٓ اٌّزفؽع ؾ٠عاْ أزّع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142251    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٕدبة ِسّع اثؽا١ُ٘ ػٍٝ -  66

قٕدبة ِسّع ئثؽا١ُ٘ ػٍٝ ؼاِٝ/ ثٍّه ظِٕخ ِسٍخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142255    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكؼ١ع اٌسك ػجع اٌك١ع ِؽٖٚ -  67

اٌهبفؼٝ اٌىِٛٝ اٌّكّٛع ػجع ٔؼ١ُ/  ثٍّه اٌكزبِٛٔٝ لٍجهٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142252    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ اٌّٙعٜ ِسّع ٘هبَ اٌّٙعٜ -  68

ِسّٛظ اٌّٙعٜ ِسّع ٘هبَ/ ثٍّه ِؿاذ ١ِذ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142263    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ زكٓ اثؽا١ُ٘ -  69

اثؽا١ُ٘ فإاظ ازّع/  ثٍّه أدبق ِسٍخ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142253    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وهه ًِٓفٝ ًِٓفٝ فٛؾٜ نٛلٝ زٕبْ -  70

اٌّؽقٝ ػجبـ اٌع٠ٓ ػؿ اٌك١ع/ ثٍّه ض١ّف ثعؼ ١ِذ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 111312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع اثؽا١ُ٘ اٌك١ع -  71

 زكٓ قبٌُ/ ثٍّه اٌٛؼظ خؿ٠ؽٖ ٔبظٜ اِبَ اٌكؼ٠ٛٗ اثؽاج اٌكف١ٍٗ اٌّهب٠ٗ إًٌّٛؼٖ ثبٌؼٕٛاْ اضؽ ؼئ١كٟ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

111312 ربثغ ثؽلُ ٚل١ع 3131 ثؽلُ اٚظع خ١ٕٙب اٌف ٚضّكْٛ ٚازع51111 لعؼٖ ثؽاقّبي ٚوبف١ٗ ِٓؼُ ٔهبِ ػٓ اٌمّ   

 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 111312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ؽا١ِه ٚردبؼح ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ االِجبثٝ ِإقكخ -  72

 ٔبظٜ اِبَ اٌكؼ٠ٛٗ اثؽاج اٌكف١ٍٗ اٌّهب٠ٗ إًٌّٛؼٖ ثبٌؼٕٛاْ اضؽ ؼئ١كٟ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ

 3131 ثؽلُ اٚظع خ١ٕٙب اٌف ٚضّكْٛ ٚازع51111 لعؼٖ ثؽاقّبي ٚوبف١ٗ ِٓؼُ ٔهبِ ػٓ اٌمّ زكٓ قبٌُ/ ثٍّه اٌٛؼظ خؿ٠ؽٖ

111312 ربثغ ثؽلُ ٚل١ع   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 111312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، االِجبثٝ ِسّع ازّع اثؽا١ُ٘ اٌك١ع -  73

/ ثٍّه اٌٛؼظ خؿ٠ؽٖ ٔبظٜ بَاِ اٌكؼ٠ٛٗ اثؽاج اٌكف١ٍٗ اٌّهب٠ٗ إًٌّٛؼٖ ثبٌؼٕٛاْ اضؽ ؼئ١كٟ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 ربثغ ثؽلُ ٚل١ع 3131 ثؽلُ اٚظع خ١ٕٙب اٌف ٚضّكْٛ ٚازع51111 لعؼٖ ثؽاقّبي ٚوبف١ٗ ِٓؼُ ٔهبِ ػٓ اٌمّ زكٓ قبٌُ

111312  

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٓؽ ازّع اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ِدعٜ ٍِىخ -  74

ق١ٍّبْ ًِٓفٝ ئ٠ّبْ/ ثٍّه اٌمع٠ُ اٌزؽػخ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142264    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ اٌهؽث١ٕٝ فإاظ ِسّع -  75

ئثؽا١ُ٘ اٌهؽث١ٕٝ فإاظ/ ثٍّه اٌىج١ؽ اٌّكدع ثدٛاؼ ـ اٌهٛاِٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142261    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼؿ٠ؿ اثٛاٌفزٛذ رٛف١ك ِسّع -  76

ِسّٛظ ِسّع ازّع قبِر/  ثٍّه اٌمع٠ُ ثعٚاٜ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142261    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽزبد زكب١ٔٓ زٍّٝ اِبي -  77

وسٍخ اٌك١ع نؼجبْ اٌك١ع/ ثٍّه ثٓؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 134521    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهٕبٜٚ ؼُِبْ قٕع اثؽا١ُ٘ ِسّع -  78

ٔبيؽ نؽ٠ف زكٓ زىّذ/  ثٍّه قٕعٚة ١ِٕخ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142261    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ضبٌع ػجعاٌفزبذ ػبظي ِسّع -  79

اٌدٛ٘ؽٜ ض١ؽٜ ًِٓفٝ ئ٠ّبْ/ ثٍّه اٌٛؼظ خؿ٠ؽح ٔبظٜ أِبَ ـ اٌكف١ٍخ اٌّهب٠خ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبْٝ اقّبػ١ً ِسّع اقّبػ١ً -  80

آٌٍّت ػجع ئثؽا١ُ٘ آٌٍّت ػجع/ ثٍّه اٌّؼًؽح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

81  - (  ربؼ٠ص ٚفٟ 111312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، االِجبثٝ ِسّع ازّع ازّع اثؽا١ُ٘ اٌك١ع( 111312 ربثغ

اٌمّ زكٓ قبٌُ/ ثٍّه اٌٛؼظ خؿ٠ؽٖ ٔبظٞ اِبَ اٌكؼٛظ٠ٗ اثؽاج اٌكف١ٍٗ اٌّهب٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ فٚي،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142266    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌج١ِٛٝ اٌك١ع اٌع٠كٓٝ ِسّع -  82

اٌج١ِٛٝ اٌك١ع اٌع٠كٓٝ/ ثٍّه اٌسّؽاء اٌؼؿثخ ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ْج١ص اٌهؽث١ٕٝ ِسّع ِسّع -  83

اٌهؽث١ٕٝ ِسّع ِسّع ؼَب/  ثٍّه ظِٕخ ِسٍخ ١ِٕخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142215    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾ٠ع اثٛ ِسّٛظ غبؾٜ ازّع -  84

ؾ٠ع أثٛ ِسّٛظ غبؾٜ/ ثٍّه اٌسؽ٠خ نبؼع ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 21262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبػ١ً ػثّبْ اقّبػ١ً ٘بٌخ -  85

ًَّٕٛؼح َِؽَوؿ اٌَسَدؽ َأ٠ٚم ثٕبز١خ اٌىبِئٓ اٌَفؽع َنٓت َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ َّع اٌَغٕٝ َػجع/ ثٍّه اٌ َرأن١ؽ ٍََْت ثَّٛخت َٚغٌِه ػ١ع َأز  . 

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 21262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػثّبْ اقّبػ١ً ٘بٌخ -  86

ًَّٕٛؼح َِؽَوؿ اٌَسَدؽ َأ٠ٚم ثٕبز١خ اٌىبِئٓ اٌَفؽع َنٓت َرُ ،   َّع اٌَغٕٝ َػجع/ ثٍّه اٌ َرأن١ؽ ٍََْت ثَّٛخت َٚغٌِه ػ١ع َأز  . 

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 34532    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ نّف ِسّٛظ ِسّٛظ ؼفؼذ -  87

ََّسً َنٓت َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف ًَّٕٛؼحا َِؽَوؿ َْٕبذ ثٕبز١خ اٌىبِئٓ ا٢َضؽ اٌَؽئ١كٝ اٌ  َٚغٌه اٌع٠ٓ َنّف َِسّٛظ َِسّٛظ/ ثٍّه ٌ

َرأن١ؽ ٍََْت ثَّٛخت  . 

 

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٝ ًِٓفٝ زكٓ ػجعاٌالٖ -  88

اٌهؽلبٜٚ ًِٓفٝ ًِٓفٝ زكٓ/  ثٍّه اٌؼؿ ثؽق ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142214    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف ق١ٍّبْ ػجعاٌؼؿ٠ؿ ق١ٍّبْ ٘بنُ اَ -  89

ق١ٍّبْ ازّع ِسّٛظ ٌّؼٝ/ ثٍّه اٌدع٠ع اٌدبِغ اِبَ اٌؽَٚٗ لؽ٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼهؽٜ ِسّع ػٓب ا١ِؽ -  90

ِسّٛظ ػ١ٓخ أزّع ِسّع/ ثٍّه زبٌخ ق١عٜ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 112515    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وسٍخ اثٛ ِسّع اٌهؽث١ٕٝ اٌك١ع -  91

ػٍٛاْ ػٍٝ ؼَٛاْ ػٍٝ/  ثٍّه اٌؼجبقٝ نبؼع ِٓ اٌكّه قٛق نبؼع 4 ؼلُ ػمبؼ إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٝ ًِٓفٝ زكٓ ًِٓفٝ ِسّع -  92

اٌهؽلبٜٚ ًِٓفٝ ًِٓفٝ زكٓ/  ثٍّه اٌؼؿ ثؽق ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142223    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌسك١ٓ ِسّٛظ خّبي ِسّع -  93

ػجعاٌؼبي اٌك١ع ْب٘ؽ/  ثٍّه خًّٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػثّبْ ِسّع اٌغؽ٠ت ؼنب -  94

اٌد١ًٍ ػجع اٌعقٛلٝ زٕبْ/ ثٍّه ثبٌعؼاقبد اٌس١ّع ػجع اٌك١ع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍْجخ اٌّؼبْٝ اثٛ نىؽٜ ِسّع -  95

اٌّؼبْٝ أثٛ نىؽٜ ٍْجخ/ ثٍّه ٔجؽٚح ِؽوؿ اٌد١ٕٕخ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؽفبػٝ اٌعقٛلٝ ِسّع ازّع ِسّع -  96

ػٍٝ ازّع ٌج١ت ؼاثسٗ/ ثٍّه اٌجعٚٞ ِٕه١ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142216    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼَٛٝ اٌعقٛلٝ ْب٘ؽ غؿاي -  97

ًِٕٛؼ اٌؼ١ٕٓ أثٛ ِسّع ٘جٗ/ ثٍّه اٌمع٠ُ ثعاٜٚ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142213    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ِسّع زكٓ زكٓ ِسّع -  98

زكٓ زكٓ فؽج ؼنب/ ثٍّه اٌؼ١بظ٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠بقٓٝ ثع٠ؽ ػجعاٌفزبذ ثبقُ -  99

اٌعقٛلٝ ػ١ع قؼع/ ثٍّه ثعٚاٜ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 رؼع٠ً رُ 21131413 ربؼ٠ص ٚفٟ 142263    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ْؼ١ّخ ػجعٖ ًِٓفٝ اقّبػ١ً ْبؼق -  100

نجبٔخ ًٔؽ ػٍٝ يجر/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ازّع أف ػالء -  101

اٌؼدّٝ ئثؽا١ُ٘ ِسّع/ ثٍّه اٌكٍطبٔخ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع نب١٘ٓ اٌع٠ٓ ػؿ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 141214    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ِسّع اٌكؼ١ع ازّع -  102

اثؽا١ُ٘ ؼن١ع ؼاغت قبِر/  ثٍّه اٌع٘ب٠ّٗ نبؼع ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 112632    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لبث١ً ًٔؽ ِسّع زكٓ ؼنب -  103

ِسّع نجبٔٗ اٌع٠ٓ يالذ قبِٝ/  ثٍّه اٌؽغعاء ثؽج ِب٘ؽ ازّع نبؼع إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ػجعاٌغٕٝ ازّع ٘هبَ -  104

ِسّع اٌغٕٝ ػجع أزّع/ ثٍّه زعؼ ث١ّذ لالظح نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142226    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قالَ ؼَٛاْ ؼِؿٜ قؼبظ -  105

ؼؾق ِسّٛظ اٌؽز١ُ ػجع أزّع/ ثٍّه اٌع٠ٓ وؽ٠ُ ثكبِ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 31334    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قؼفبْ ِسّع ػجعاٌسى١ُ ػجعاٌك١ّغ اٌك١ع -  106

ػٍٝ ثعؼ ئثؽا١ُ٘/ ثٍّه ثكٕع٠ٍخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 135514    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌطؽثٍٓٝ ػثّبْ اٌفزبذ ػجع يفبء -  107

زّٛظٖ ِسّع اٌجع٠غ ػجع ِٝ/  ثٍّه االظاة و١ٍخ نبؼع ِٓ ا١ِٓ اٌكزبؼ ػجع نبؼع 14 إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142233    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعاٌؽؤف ِسّع ازّع -  108

قبٌُ ِسّع ِسّٛظ زبفظ/ ثٍّه اٌسؽَ ثسٌٛ األػظُ اٌجسؽ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع اٌمع٠ُ اٌؽٜ نبؼع 2 ٍْطب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 114321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظ٠ٚعاؼ ازّع ِسّع اٌكؼ١ع ِسّع اقبِخ -  109

ََّسً َ٘ػا ئٌغبء َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ َرأن١ؽ ٍََْت ثَّٛخت َٚغٌِه اٌ  . 

 رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 114321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظ٠ٚعاؼ ازّع ِسّع اٌكؼ١ع ِسّع اقبِخ -  110

أزّع ِسّع اٌكؼ١ع ِسّع/ ثٍّه ػبؼف اٌكالَ ػجع نبؼع ِٓ اٌّزفؽع اٌع٠ٓ نّف لبثً نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

،  ْاٌؼٕٛا رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142231    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌمبظؼ ِسّع ِسّٛظ فزسٝ -  111

قجغ ػٍٝ اٌكؼ١ع ِسّع/ ثٍّه ا٢ٌٝ ثبٌّدؿؼ(  اٌفؽظٚـ)  اهلل ػٌٛ ِٛي ضٍف ـ اٌجسؽاٜٚ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142232    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػّؽ زك١ت ق١ّؽ ِسّع -  112

ق١ٍّبْ ْٗ ٠بق١ٓ ِسّع/ ثٍّه اٌسؽ٠خ نبؼع ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 132316    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظ ِب٘ؽ ق١ّؽ -  113

ػٍٝ اٌك١ع ازّع ِسّع/ ثٍّه اًٌعؼ ِكزهفٝ ل إًٌّٛؼٖ/اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142314    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌطٌٛٝ ِسّع ٔبظؼ ازّع -  114

ػٍٝ ػجعاٌكالَ ١ٌٍٝ/ ثٍّه اٌدّٙٛؼ٠ٗ نبؼع ِٓ ػجعاٌغفبؼ نبؼع 2 ٚ 1 ؼلُ ِسً ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ز١ّع ِسّع ػجعا١ٌٍٓف ازّع ِسّع -  115

خّؼخ اٌك١ع اهلل ػجع ِسّع/ ثٍّه األٌٚٝ ثبٌّدبٚؼح ِب٠ٛ 15 خًّخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142231    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼؽالٝ ػٌٛ ِسّع ػٌٛ -  116

األِهبْٝ ِسّع اٌكؼ١ع ئثؽا١ُ٘/ ثٍّه ْٕبذ ِٛلف أِبَ ـ اٌعؼاقبد و١ٍخ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142315    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛإًٌؽ ػجعاٌس١ّع اٌّؽقٝ ًِٕٛؼ ِبخع -  117

اٌّؽقٝ ًِٕٛؼ ػجعاٌس١ّع/  ثٍّه قؽقٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع اثؽا١ُ٘ ػٍٝ ِسّع زبرُ -  118

ؾوٝ أزّع ًِٓفٝ/ ثٍّه اٌدع٠عح ثزٛؼ٠ً ض١ٍفخ ػٍٝ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142234    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف فبؼٚق ا٠ّٓ -  119

ِزٌٛٝ ٠ٛقف فبؼٚق ِسّع/ ثٍّه خًّخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ربؼ٠ص ٚفٟ 114321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظ٠ٚعاؼ ازّع ِسّع اٌكؼ١ع ِسّع اقبِخ(  114321 ربثغ ) -  120

 ًِٓفٝ/ ثٍّه ػبؼف اٌكالَ ػجع نبؼع ِٓ اٌّزفؽع غبؾٜ أزّع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411

ؾ٠ع أثٛ اٌّؽقٝ ئثؽا١ُ٘  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ اثؽا١ُ٘ ٌٓفٝ ٠كؽٜ ِسّٛظ -  121

اٌسؿ٠ٓ اٌّؽقٝ اٌّؽقٝ ِسّع/  ثٍّه اٌكؽ٠غ آٌؽ٠ك ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼؽالٝ ِسّع ؼث١غ ِسّع قّبء -  122

اٌؽضبٜٚ ِسّع ِسّع ِسّٛظ/ ثٍّه اٌجسؽ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع زبٌخ ق١عٜ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142231    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛرٛؼؾ اٌهبفؼٝ -  123

اٌكؼ١ع اٌؼبْٝ ػجع اثؽا١ُ٘ ازّع/ ثٍّه إًٌّٛؼٖ نؽق زٟ اِبَ اٌد١م نبؼع رٕظ١ُ 31 ؼلُ ػمبؼ ،    

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142235    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌج١ٍٝ ػٍٝ ازّع ػٍٝ ػج١ؽ -  124

ِؽاظ اٌجبلٝ ػجع زكٓ ػبظي/ ثٍّه اٌٛوبٌخ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142313    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبٌر ِسّع نؽ٠ف قبِر -  125

اثؽا١ُ٘ اٌك١ع ضبٌع ؼَب/  ثٍّه اٌؿؼاػخ نبؼع ِٓ ِزفؽع ػعْ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ؼَٛاْ ِسّٛظ ف١ًً ٘هبَ -  126

ِسّع ؼَٛاْ اِبي/  ثٍّه اٌجٍزبخٝ ِكبوٓ نبؼع 23 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142233    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌٙبظٜ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ -  127

ٙبظٜاٌ ػجع ئثؽا١ُ٘ ِسّٛظ/ ثٍّه ٔجؽٚح ِؽوؿ ثبٔٛة ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142236    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽ٠ٛظ ٠ٛقف ِؽ٠ٛظ ٘بٔٝ -  128

ِؽ٠ٛظ ٠ٛقف ِؽ٠ٛظ نؼجبْ/ ثٍّه إًٌبؼٜ ثكبِ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 132563    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽج ِسّع نٕعٜ ِسّع -  129

وبًِ ػجبـ وبًِ/  ثٍّه قؼ١ع ثٛؼ نبؼع ِٓ إٌدبؼ نبؼع11 إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 124215    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبي نسزٛ ِسّع ازّع -  130

ًَّٕٛؼح آَضؽ َؼئ١ك١ًب ََِساًل ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ َُّىؽِخ َِىُخ نبِؼع 1 ثبٌ ِِؼخ ثسٝ اٌ َّع ُِكَؼع َنؽ٠ف/ ثٍّه اٌدب  َٔهبِ َػٓ َرٛف١ك َِس

َظل١ٍٙخ 124215 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع 2113 ٌكٕخ 3241 ثَؽَلُ أِٚظع ػبِخ َرٛؼ٠عاد َِىَزت  .  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 121111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ خّؼخ ِسّع ازّع -  131

ًَّٕٛؼح َفؽع ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ َٓفٝ نبِؼع ِِٓ َفؽػٝ نبِؼع 4 ثبٌ  ِؼَب ُأقبِخ/ ثٍّه اإلخِزّبػ١خ اٌُهئْٛ ثَزمك١ُ اٌَجسؽاٜٚ ًُِ

َّع اٌجبلٝ َػجع َظل١ٍٙخ 121111 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع 2113 ٌكٕخ 3213 َِس  .   

 رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 124215    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبي نسزٛ ِسّع ازّع(  124215 ربثغ ) -  132

رٛف١ك ِسّع ِكؼع نؽ٠ف/ ثٍّه اٌدبِؼخ ثسٝ اٌّىؽِخ ِىخ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً  

 رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 124215    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبي نسزٛ ِسّع ازّع(  124215 ربثغ ) -  133

ُٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ًَّٕٛؼح َؼئ١ك١ًب ََِساًل ٌَ َّع نبِؼع 32 ثبٌ ِ٘ؽ أز َّع/ ثٍّه ِب  َٔهبِ َػٓ اٌَؽز١ُ َػجع اٌَك١ع َِس

َُّٕظّخ ٚاٌَمؽاؼاد اٌَمٛا١ٔٓ ُزعٚظ فٝ َٚرًع٠ؽ ئقز١ؽاظ َِىَزت َظل١ٍٙخ 124215 ثَؽَلُ ُٚل١ع 2111/ 1/ 11 فٝ ُأفِززر ٌَٙب اٌ  .  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 135161    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قؽزبْ زكٓ ِسّع زكٓ -  134

 قٛثؽ ٔهبِ ػٓ آٌبٌت/ ثٍّه اٌكٛظاْ نبؼع 313ػمبؼ اٌؼدٛؾٖ لكُ اٌد١ؿٖ ثبٌؼٕٛاْ اضؽ ؼئ١كٟ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

اٌد١ؿٖ   ثؽلُ ٚل١ع   ثؽلُ اٚظع 2111/ 1/ 31 ِٓ اػزجبؼا خ١ٕٙب االف ػهؽح 11111لعؼٖ ثؽاقّبي" ثمبٌٗ" ِبؼوذ . 

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 141156    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، إٌبـ اثٛ ػٍٝ ِسّع ًِٓفٝ -  135

إٌبـ اثٛ ازّع ػٍٝ ِسّع/  ثٍّه اٌكف١ٍٗ اٌّهب٠ٗ اثْٛٛق نبؼع 11 إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 111211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ت زكٓ قبٌُ يالذ ازّع -  136

زجً ا١ِٓ اٌك١ع اقالَ/  اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 111211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ت قبٌُ يالذ ازّع -  137

زجً ا١ِٓ اٌك١ع اقالَ/  اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142252    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ض١ٍفٗ اثؽا١ُ٘ ػج١ؽ -  138

اثؽا١ُ٘ اٌك١ع ػ١ٓبد/ اٌّبٌه اقُ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 111114    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ُؽ اٌؼبي ػجع اهلل ػجع ػبظي -  139

ض١ُؽ ػ١ٓٗ فّٙٝ ِسّع اٌكالَ ػجع/  ثٍّه زكٕٝ خٛاظ نبؼع نؽث١ٓ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نؽ٠ف ػجعاٌؼبْٝ ػجعاهلل ؼَب -  140

أزّع ا١ٌٍٓف ػجع ِسّع اٌكالَ ػجع/ ثٍّه اٌّسٓخ نبؼع ا٠ٌٍٛٓخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142313    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجؽثؽٜ ػجعاٌؽزّٓ ِسّع يجؽٜ -  141

اٌؼ١ٍُ ػجع ِسّع ٚ٘عاْ/ ثٍّه األٌف ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نب١٘ٓ ازّع ازّع خّبي ازّع -  142

ػٍٝ ػجعاٌٛ٘بة اٌكؼ١ع ػّؽٚ/  ثٍّه ػٛف ثٓ ػجعاٌؽزّٓ نبؼع ِب٘ؽ ازّع نبؼع إًٌّٛؼح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ِسّع ًِٓفٝ ِسّع -  143

اٌٙٛاؼٜ اٌّؽقٝ ِسّع ػ١ٓخ/ ثٍّه اٌؼِّٛٝ اٌهبؼع يجسٝ ػؿثخ ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 121111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ خّؼخ ِسّع ازّع(  121111 ربثغ ) -  144

 اٌجبلٝ ػجع ؼَب أقبِخ/ ثٍّه اإلخزّبػ١خ اٌهئْٛ ثزمك١ُ اٌجسؽاٜٚ ًِٓفٝ نبؼع ِٓ فؽػٝ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ

 ِسّع

 رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼدّٝ ِسّع ؼنبظ ِسّع ْب٘ؽ ضٍٛظ -  145

ػٍفٗ اٌك١ع قٕع ِسّع/  ثٍّه اٌدع٠ع االر٠ٛف نبؼع ِٓ ػجعا١ٌّّٙٓ ازّع نبؼع 62 إًٌّٛؼح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 142316    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قالِخ اٌعقٛلٝ آٌسبٜٚ ػجعاهلل -  146

قالِخ اٌعقٛلٝ آٌسبٜٚ/ ثٍّه اٌّؼًؽح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131415 ربؼ٠ص ٚفٟ 33252    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػؽفبد ا١ٌٍٓف ػجع ق١ّؽ -  147

ا١ٌٍٓف ػجع ػ١ع اٌكؼ١ع/  ثٍّه اٌع٠ٕٝ اٌّؼٙع ثدٛاؼ ظ١ِؽٖ وفؽ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131415 ربؼ٠ص ٚفٟ 33252    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نجبٔٗ ػؽفبد ػجعا١ٌٍٓف ق١ّؽ -  148

ا١ٌٍٓف ػجع ػ١ع اٌكؼ١ع/  ثٍّه اٌع٠ٕٝ اٌّؼٙع ثدٛاؼ ظ١ِؽٖ وفؽ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131415 ربؼ٠ص ٚفٟ 25214    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعٖ ِسّع اٌّزٌٛٝ اثٛا١ٌؿ٠ع ازّع -  149

اٌهسبد ضٓبة خّبي قؼبظ/  ثٍّه اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131415 ربؼ٠ص ٚفٟ 142314    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع اٌسّبظٜ ِكؼع اٌك١ع -  150

ِسّع اٌؽزّٓ ػجع ؼئ١خ/ ثٍّه اٌسف١ؽ ِبَٝ أثٛ 55 ،:   ٌـزأن١ؽا  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131415 ربؼ٠ص ٚفٟ 132326    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فبًَ اٌّؼبْٝ اثٛ فإاظ ِسّع -  151

فبًَ اٌّؼبْٝ اثٛ فإاظ ِسّع/  ثٍّه اٌكٍطبٔٗ نبؼع إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131415 ربؼ٠ص ٚفٟ 141111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٌٛ ػجعاٌكالَ ػجعاٌٛازع ِسّع -  152

ؾا٘ؽ ِسّٛظ ػبظي ِسّع/  ثٍّه قٕعٚة اٌىج١ؽ اٌدبِغ ِدّغ إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131415 ربؼ٠ص ٚفٟ 122253    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ أٛؼ ؼُِبْ اٌك١ع -  153

ػٍٝ أٛؼ ؼُِبْ اٌك١ع/  اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رؼع٠ً رُ 21131415 ربؼ٠ص ٚفٟ 142313    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبػ١ً اثؽا١ُ٘ زبِع اٌعقٛلٝ اثؽا١ُ٘ -  154

ئقّبػ١ً ئثؽا١ُ٘ زبِع ْبؼق/ ثٍّه(  إٌّٛؼح اٌّع٠ٕخ فٕعق)  اٌؼؿ٠ؿ ػجع ثٓ ػّؽ نبؼع خًّخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131415 ربؼ٠ص ٚفٟ 142315    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌسجهٝ قؼع فإاظ ا٠ّبْ -  155

اٌّؽقٝ اهلل ػجع ٠ٛقف ِسّع/  ثٍّه ِهبٌٝ اٌكؼ١ع ػّبؼح ػٕزؽ ١ِذ ِٛلف ضٍف اٌدّٙٛؼ٠ٗ نبؼع ٍْطب ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131415 ربؼ٠ص ٚفٟ 142112    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجك٠ٛٓكٝ ِسّع ػٍٝ يبٌر -  156

 ػٍٝ ٚػهك ٠ٛقف ػجعاٌس١ّع ا١ِٕٗ ُٚ٘(  اٌجك٠ٛٓكٝ ِسّع ػٍٝ)  اٌّؽزَٛ ٚؼثخ/  اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 ٚفبّْٗ ِسّع ػٍٝ ٔبيف ِٚسّٛظ ِسّع ػٍٝ ٔبيف ِٚسّع ِسّع ػٍٝ ٔبيف ٚيبٌر ِسّع ػٍٝ ِٚٙب ِسّع ػٍٝ ِٕٚٝ ِسّع

ػً ٔبيف ِٚٙب ِسّع ػٍٝ ٔبيك  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131415 ربؼ٠ص ٚفٟ 142316    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌزٙبِٝ فزسٝ ِسّع اقالَ -  157

نٍجٝ أزّع قٝاٌّؽ ػؿح/ ثٍّه اٌّؼًؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131415 ربؼ٠ص ٚفٟ 142311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌفزٛذ اثٛ ِسّع ربِؽ اٌفزٛذ اثٛ -  158

ػٍٝ ثعؼ اٌؼؿ٠ؿ ػجع ٘هبَ/ ثٍّه ٔجؽٚح ِؽوؿ ر١ؽح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416 ربؼ٠ص ٚفٟ 142322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجعؼاٜٚ اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  159

اٌفزٛذ أثٛ اٌؼؿ٠ؿ ػجع ػؿد ؼثبة/ ثٍّه ثٓؽح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416 ربؼ٠ص ٚفٟ 131521    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌغػائ١خ اٌّٛاظ ٌزؼجئخ ا٠ًٌٛٓ -  160

َّع/ ثٍّه اٌُدّٙٛؼ٠خ نبِؼع 21 ِثٍمبـ ثٕبز١خ آَضؽ َؼئ١ك١ًب ََِساًل ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف َّع اٌَسى١ُ َػجع َِس ٠ًَٛٓ َِس  َػٓ اٌ

َظل١ٍٙخ 131521 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع 2113 ٌكٕخ 3235 ثَؽَلُ أِٚظع َٚرؼِجئخ َِىؽٚٔخ ًََِٕغ  . 

 ربؼ٠ص ٚفٟ 131521    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا٠ًٌٛٓ ِسّع ػجعاٌسى١ُ ِسّع ػجعاهلل(  131521 ربثغ ) -  161

ا٠ًٌٛٓ ِسّع اٌسى١ُ ػجع ِسّع/ ثٍّه اٌدّٙٛؼ٠خ نبؼع 21 ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416 ربؼ٠ص ٚفٟ 142324    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نؼ١ت ِسّع ٚخعٜ اٌك١ع -  162

يبٌر ِسّع ِسّع اٌفذ/  ثٍّه ازّع ق١ع اثٛ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ربؼ٠ص ٚفٟ 114221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نب١٘ٓ اٌّؼبْٝ اثٛ زّٛظح ؼُِبْ(  114221 ربثغ ) -  163

ثٍّىٗ اٌٛوبٌٗ وفؽ نؽث١ٓ/ اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416 ربؼ٠ص ٚفٟ 142326    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظ زكٓ زكٓ ٠ّبْا -  164

اٌهؽث١ٕٝ اٌك١ع ٔدبذ ئ٠ٙبة/ ثٍّه اٌؼؿ ثؽق رجغ ػ١كٜٛ ػؿثخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416 ربؼ٠ص ٚفٟ 142313    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّٛظ اٌكؼ١ع ا٠ٙبة -  165

اٌهؽث١ٕٝ اهلل ػجع قؼبظ/ ثٍّه ا٢ٌٝ اٌدؿؼ أِبَ ـ ػبؼف اٌكالَ ػجع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416 ربؼ٠ص ٚفٟ 142321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع يبظق فؽاج ِسّٛظ -  166

اٌك١ع اثؽا١ُ٘ ِإٔف/  ثٍّه اٌدبِؼخ زٝ خجً ثٓ ِؼبغ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416 ربؼ٠ص ٚفٟ 142321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكّٕٛظٜ زكٓ ػثّبْ ػّؽ ػثّبْ -  167

اٌكّٕٛظٜ ػثّبْ ػّؽ ئٔزًبؼ/ ثٍّه اٌثٛؼح نبؼع ِٓ اٌّزفؽع أ٠ٛة اًٌبٌر ١ِعاْ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416 ربؼ٠ص ٚفٟ 114221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نب١٘ٓ اٌّؼبْٝ اثٛ زّٛظح ؼُِبْ -  168

ثٍّىٗ اٌٛوبٌٗ وفؽ نؽث١ٓ/ اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،    

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416 ربؼ٠ص ٚفٟ 114221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نب١٘ٓ اٌّؼبْٝ اثٛ زّٛظح ؼُِبْ -  169

اٌفؽع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416 ربؼ٠ص ٚفٟ 134521    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهٕبٜٚ ؼُِبْ قٕع اثؽا١ُ٘ ِسّع -  170

ٔبيؽ نؽ٠ف زكٓ زىّذ/  ثٍّه إٌبز١ٗ ظا٠ؽ نبؼع قٕعٚة ١ِٕخ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416 ربؼ٠ص ٚفٟ 142325    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعؼثٗ ػجعاٌغفبؼ ػٍٝ ِسّٛظ -  171

اٌسك١ٕٝ فزسٝ ػّؽٚ/  ثٍّه ا٢ظاة و١ٍخ نبؼع ؼث١غ نبؼع إًٌّٛؼح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131416 ربؼ٠ص ٚفٟ 142323    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف ؾا٠ع ػجعاٌؽزّٓ ِدعٜ -  172

يبٌر ًِٓفٝ أزّع ِسّٛظ/ ثٍّه غ١ُٕ رؽػخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142331    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظ زدبؾٜ ١ٌٍٝ -  173

ِدع خّؼٙبٌّٕجبٜٚ/  ثٍّه اٌعؼثٝ وَٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142323    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٌٛ ػجعاٌفزبذ ػجعاٌؼبْٝ ػجعاٌّؼٓٝ -  174

اٌهبفؼٝ ػٌٛ اٌّؼٓٝ ػجع ِٕبي/ ثٍّه يجسٝ ػؿثخ ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ربؼ٠ص ٚفٟ 141312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ت ػٍٝ ػٍٝ اٌكؼ١ع اٌهسبد ِسّع زكبَ(  141312 ربثغ ) -  175

ئثؽا١ُ٘ فّٙٝ ١ٌٓفخ/ ثٍّه اٌّؽٚؼ نبؼع ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411  

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظؼ٠ٚم اٌعقٛلٝ اٌّؽقٝ ِسّع زبرُ -  176

 اٌعقٛلٝ اٌّؽقٝ ِسّع/  ثٍّه اٌّسبفظخ رمك١ُ اٌعٌٚٝ اٌّكزهفٝ نبؼع ِٓ اٌؼدّٝ نبؼع 21 إًٌّٛؼح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف، 

  ظؼ٠ٚم

 رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 141312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ت ػٍٝ ػٍٝ اٌكؼ١ع اٌهسبد ِسّع زكبَ -  177

ُّؽٚؼ نبِؼع ِثٍمبـ ثٕبز١خ آَضؽ َؼئ١ك١ًب ََِساًل ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  َرٛؾ٠غ َٔهبِ َػٓ ئثؽا١ُ٘ َفّٙٝ ١ٌَٓفخ/ ثٍّه اٌ

َظل١ٍٙخ 141312 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع 2113 ٌكٕخ 3321 ثَؽَلُ أِٚظع ِغػائ١خ َِٛاظ  .  

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 135135    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٍٓٝ ِسّع ازّع إٌجٝ زكت ِسّٛظ -  178

اٌهؽث١ٕٝ ِسّع اٌهؽث١ٕٝ يالذ/  ثٍّه اٌسٓجٗ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142332    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ْبزْٛ ازّع اٌك١ع ازّع ٌجٕٝ -  179

زكٓ ازّع ِسّع زبرُ ثٍّه اثٛؼخ١ٍٗ ْؽ٠ك ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛٔف ػجعاٌؼؿ٠ؿ ٠ٛٔف ْبؼق -  180

اٌج١ٍٝ اٌع٠ٓ ٔٛؼ إٌّدٝ ػجع ٘بٌخ/ ثٍّه اٌمٕبْ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 142331    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼب٠عٜ ازّع زك١ٓ ِسّع ازّع -  181

اٌؼب٠عٜ ازّع زك١ٓ ِسّع/  ثٍّه قٍىب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142331    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌٛازع ِسّٛظ ِسّع زّبظح -  182

اًٌبٜٚ اٌٛازع ػجع ِسّٛظ ِسّع/ ثٍّه اٌىؽِب ١ِذ رجغ قؽقك ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142333    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجك١ٛٔٝ اثؽا١ُ٘ زك١ٓ ٔب٘ع -  183

اٌك١ع اٌّؼٓٝ ػجع فبؼٚق ًِٓفٝ/ ثٍّه ثبٌّدؿؼ اٌجه١ّٓؽ رجغ اٌّؼؽَ ثسٌٛ 63 لٓؼخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142343    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١بق رغبْ ازّع ازّع فٛؾٜ -  184

ِسّع يبظق فؽاج ِسّٛظ/ ثٍّه ٚ٘جٗ وٛاف١ؽ ثدٛاؼ اٌدًّ قب١ِٗ رمك١ُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 51122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يمؽ ِسّع ِسّع اثؽا١ُ٘ -  185

يمؽ ِسّع ِسّع اثؽا١ُ٘/  ثٍّه االضُؽ اٌعؼة نبؼع يبٌر نبؼع غّؽ ١ِذ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142333    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبٌر ِسّع ٍْسخ ػجعاٌس١ّع يالذ -  186

ٍْسخ اٌس١ّع ػجع ِسّع/ ثٍّه اٌثٛؼح نبؼع ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142334    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ّف ِسّع اٌك١ع ِسّع -  187

إٌٙعاٜٚ قالَ زبِع ٌج١ت/ ثٍّه ثمٌٕٛد١ً ؾغٍٛي قؼع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

188  - (  21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 136554    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وجهٗ ِسّع ؼَٛاْ ِسّٛظ ػؿِٝ( 136554 ربثغ

ثّىٍخ ػ١ٓخ اٌه١ص وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 124122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ق١ع ازّع نٛلٝ ٘هبَ -  189

ازّع فزٛذ ؼَب/  ثٍّه اٌّكدع نبؼع اٌط١ٍح ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142335    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعاٌس١ّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ ِسّع -  190

ئثؽا١ُ٘ ِسّع ثالي يجؽح/ ثٍّه ٔجؽٚح ِؽوؿ ٔهب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

191  - (  رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 56251    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدجبٌٝ ؼ٠بٌ فزسٝ ِسّع ٔدٜٛ( 56251 ربثغ

اٌدجبٌٝ ؼ٠بٌ فزسٝ ِسّع ٔدٜٛ/ثٍّه قبٌُ يالذ ل ِٓ اٌدّٙٛؼ٠ٗ ل ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142346    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٍهٗ قبٌُ قؼع قٙبَ -  192

ازّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ ازّع ِسّع/ ثٍّه اٌجسؽاٚٞ ل2 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142332    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌسبفظ ِسّع ػجعاٌجع٠غ ِسّٛظ ٔبظؼ -  193

ػجعاٌسبفظ ِسّع ػجعاٌجع٠غ ِسّٛظ/ ثٍّه اٌط١بؼ٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142341    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٌعِٕبٜٚا اٌك١ع ازّع ِسّع -  194

اٌعِٕبٜٚ ٠ٛقف اٌك١ع ازّع/ ثٍّه اٌزدبؼ قٛق اٌمجٍٝ ا١ًٌبظ٠ٓ ل2 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142336    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١بي ض١ًٍ ػجعاٌجبلٝ ِسّع ًِٓفٝ -  195

ِسّع اٌٙبظٜ ػجع اٌك١ع أزّع/ ثٍّه ٠بق١ٓ رٛف١ك نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142345    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِهبٌٝ ػؿ اٌّزٌٛٝ ازّع -  196

ا١ٌّؽ ِسّع زك١ٓ ِسّع/ ثٍّه األنؽاف ثؽج ػجعٖ ِسّع اإلِبَ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع اًٌع٠ك نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142341    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ازّع اٌك١ع انؽف -  197

ِٓبٚع ِسّع ِسّٛظ ِٝ/ ثٍّه ث١ٙخ قٛق ثدٛاؼ ـ اٌّكزهفٝ وٛثؽٜ ئِزعاظ ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 113131    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌهبفٝ ثىؽ اثٛ ِسّع ا٠ّٓ -  198

ًَّٕٛؼح آَضؽ َؼئ١ك١ًب ََِساًل ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  َٔهبِ َػٓ اٌِؼال َأثٛ اٌِؼال َأثٛ لبِقُ ضبٌِع/ ثٍّه ثِدع٠ٍخ اٌٙب٠ٚف نبِؼع ثبٌ

َٓٙؽاد َأػالف ٚئَبفبد َٚرؼِجئخ َضٍّْ ًََِٕغ ُِ 2113 ٌكٕخ 3354 ثَؽَلُ أِٚظع و١ّب٠ٚخ ٚ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 113131    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌهبفٝ ثىؽ اثٛ ِسّع ا٠ّٓ -  199

َظل١ٍٙخ 113131 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  . 

 رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 113131    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌهبفٝ ثىؽ اثٛ ِسّع ا٠ّٓ(  113131 ربثغ ) -  200

ُٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ًَّٕٛؼح َفؽع ٌَ  ُٚل١ع َػَٕجؽ اٌك١ع اٌَك١ع/ ثٍّه َْؽ١ْؽ ثَزمك١ُ ْبٌِت َأثٝ ثٓ ػٍٝ نبِؼع 23 ثبٌ

َظل١ٍٙخ 113131 ربِثغ ثَؽَلُ  . 

 رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 113131    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌهبفٝ ثىؽ اثٛ ِسّع ا٠ّٓ(  113131 ربثغ ) -  201

اٌؼال أثٛ اٌؼال أثٛ لبقُ ضبٌع/ ثٍّه ثدع٠ٍخ ا٠ٌٛٙف نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142342    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ِسّع اٌٙبظٜ زكٓ ا٠خ -  202

ػٌٛ ػٍٝ ِسؽَ ئ٠ّبْ/ ثٍّه ػجبظح ي١ع١ٌخ ثدٛاؼ ـ اٌؼجٛؼ ِكبوٓ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 56251    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدجبٌٝ فزسٝ ِسّع ٔدٜٛ -  203

 3322 ثؽلُ ٚاٚظع اٌدجبٌٝ قؼع ِسّع ٔدٛٞ/ ثٍّه قبٌُ يالذ نبؼع ِٓ اٌدّٙٛؼ٠ٗ ل ٍْطب ثبٌؼٕٛاْ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

56251 ربثغ ثؽلُ ٚل١ع  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 142344    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٌٍّمبٚالد ػّبنخ ِإقكخ -  204

ػّبنخ ِسّع نسبرخ قبِٝ/ ثٍّه(  ػّبنخ ػّبؼح)  اٌجغً أِبَ ـ اٌك٠ٛف لٕبح نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131421 ربؼ٠ص ٚفٟ 142351    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌك١ّغ ؼَب ِسّع ثبهلل اٌّؼزؿ -  205

اٌك١ّغ ػجع ؼَب ِسّع/ ثٍّه ٘دؽـ ػؿثخ ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131421 ربؼ٠ص ٚفٟ 142355    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعاٌؼبي ؽا١ُ٘اث اٌهٕبٜٚ -  206

ِسّع اٌؼبي ػجع ئثؽا١ُ٘ ِسّع/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 21131421 ربؼ٠ص ٚفٟ 135543    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثك١ً فؽ٠ٚؿ اٌكؼٛظ اثٛ خؽخف(  135543 ربثغ ) -  207

اٌّغبؾٜ فّٙٝ ٠كؽٜ/ ثٍّه اٌسؽ٠خ ْؽ٠ك ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131421 ربؼ٠ص ٚفٟ 135543    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثك١ً فؽ٠ٚؿ اٌكؼٛظ اثٛ خؽخف -  208

ُّغبؾٜ َفّٙٝ ٠ُكؽٜ/ ثٍّه اٌُسؽ٠خ َْؽ٠ك ِثٍمبـ ثٕبز١خ آَضؽ َؼئ١ك١ًب ََِساًل ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  خبؼح1ِد َٔهبِ َػٓ اٌ

َظل١ٍٙخ 135543 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع 2113 ٌكٕخ 3411 ثَؽَلُ أِٚظع َِفؽٚنبد  .  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131421 ربؼ٠ص ٚفٟ 111633    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػ١ٓخ ػٍٝ اٌك١ع -  209

ِسّٛظ اٌك١ع ِسّع ضبٌع/   ثٍّه اٌطبؾٔعاؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131421 ربؼ٠ص ٚفٟ 142353    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع غبُٔ ػبظي ِسّع -  210

زكٓ ِسّع غبُٔ ػبظي/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 رؼع٠ً رُ 21131421 ربؼ٠ص ٚفٟ 142352    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٕبْ ػجعاٌٙبظٜ ػجعاٌؼبي ٌٓفٝ ٌٓفٝ -  211

ػٕبْ اٌٙبظٜ ػجع اٌؼبي ػجع ٌٓفٝ/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131421 ربؼ٠ص ٚفٟ 142356    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اثؽا١ُ٘ ازّع اٌهسبد -  212

ازّع اثؽا١ُ٘ ازّع اثؽا١ُ٘/ ثٍّه اٌسّؽاء اٌؼؿثٗ ثٙٛد ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131421 ربؼ٠ص ٚفٟ 142341    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبي اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ِسّع ٕ٘ع -  213

اٌسعاظ ػجعٖ أزّع نؽ٠ف/ ثٍّه نٙب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131421 ربؼ٠ص ٚفٟ 142351    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ ؾ٠ٓ ؼُِبْ ا٠ّٓ ن١ّبء -  214

اٌّٙعٜ يبٌر زبِع ػّؽ/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131421 ربؼ٠ص ٚفٟ 142354    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌمٕبٜٚ ِسّع ِسّع ِسكٓ -  215

اٌمٕبٜٚ ِسّع ِسّع ػالء/ ثٍّه اٌمٕبٜٚ ػّبؼح ثه زك١ٓ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131421 ربؼ٠ص ٚفٟ 142342    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ًٌبظ اٌهؽث١ٕٝ ازّع ازّع ا١ًٌبظ -  216

ا١ًٌبظ اٌهؽث١ٕٝ أزّع أزّع/ ثٍّه اٌدع٠ع ظ١ِؽح وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142362    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاًٌّع ًِٓفٝ ِسّع ازّع -  217

ػجعاًٌّع ًِٓفٝ ِسّع/  ثٍّه اٌّؼًؽح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾغٍٛي ػٍٝ اٌك١ع ٔد١ت ِسّع ػجعٖ -  218

ؾغٍٛي ػٍٝ اٌك١ع ٔد١ت ِسّع/  ثٍّه اٌجؽاِْٛ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142353    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ اٌٌّٛٝ خبظ ػجعاٌىؽ٠ُ ازّع -  219

ػٍٝ اٌٌّٛٝ خبظ ػجعاٌىؽ٠ُ/  ثٍّه ؽِٚز ثدٛاؼ ؾغٍٛي قؼع نبؼع إًٌّٛؼح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142352    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾغ١ّؽ اٌك١ع ِسّع اٌك١ع ِسّع -  220

ؾغ١ّؽ اٌك١ع ازّع ا٠ّبْ/  ثٍّه اٌُٙؽ٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 111651    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػّؽ زكٓ زّعاْ ظا١ٌب -  221

اٌهؽث١ٕٝ اٌك١ع ػجعٖ ػجعاٌس١ّع/  ثٍّه ػبؼف ػجعاٌكالَ نبؼع ِٓ ػجعاٌٙبظٜ نبؼع إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142366    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌسٝ ًِٕٛؼ ػؿاٌع٠ٓ ِسّع -  222

ػجعاٌسٝ ًِٕٛؼ خّبي/  ثٍّه االٔعٌف نبؼع 21 ػمبؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ػجعاٌؽزّٓ زكٕٝ ػجعاهلل -  223

ػٍٝ ػجعاٌؽزّٓ زكٕٝ/  ثٍّه اٌع٠ٓ نٙبة زف١ؽ ثًبؼ 21 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142361    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدٕم اٌكؼ١ع ػٍٝ اثؽا١ُ٘ -  224

اٌد١ٕم اٌكؼ١ع ػٍٝ اثؽا١ُ٘/  ثٍّه اًٌسبثٗ ثؽج ِجبؼن ِع٠ٕخ ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142351    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔٛفً اثؽا١ُ٘ زكٓ ػجعاهلل ِسّع -  225

ٔٛفً ئثؽا١ُ٘ زكٓ اهلل ػجع/ ثٍّه ظ١ِؽح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142364    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ضٓبة ػّؽ اقبِخ -  226

ْٗ وّبي عٜزّ أزّع/ ثٍّه اٌؼجٛؼ ِكبوٓ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142362    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بٔٝ ِسّع ٠ٛقف ازّع ٠ٛقف -  227

ِسّع ؼؾق أزّع/ ثٍّه ا٢ٌٝ ثبٌّدؿؼ ثبرب نبؼع ِٓ اٌّزفؽع اٌط١ؽ ٠ٕبث١غ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142365    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ ػجعاٌؼؿ٠ؿ -  228

اٌؼدّٝ ِسّع ازّع ضبٌع/  ثٍّه اٌؼبَ اٌّكزهفٝ نبؼع 23 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142361    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌعظاِٛٔٝ ازّع ِسّع ازّع -  229

اٌكجغ ازّع ِسّع ػجعاٌطبٌك ػّؽٚ/  ثٍّه اٌّبٌىٝ ػجعاٌس١ّع نبؼع 26 إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142363    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌعقٛلٝ اقّبػ١ً ػجعاٌؼ١ٍُ اقالَ -  230

اثٛؾ٠ع ِسّٛظ ػجعٚ قؼع/  ثٍّه فٍك١ٓٓ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 142363    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼؿ٠ؿ ِسّع اٌكؼ١ع قؼع -  231

ػ١ع اٌؼؿ٠ؿ ػجع ِسّع اٌكؼ١ع/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142315    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌفمٝ ثعؼ ػجعاٌس١ّع اٌكؼ١ع فبّْٗ -  232

ػ٠ُٛٗ اٌك١ع قؼع ِدعٜ/ ثٍّه اٌؽَب زٍٛأٝ ثدٛاؼ اٌدبِؼٗ زٝ اٌؿػفؽاْ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ػجعاٌس١ّع ؼَب زّبظٖ -  233

ػجعاٌس١ّع ازّع اقبِٗ/ ثٍّه اٌهٛٔٗ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼؿ٠ؿ ؼؾق ػٌٛ -  234

قالَ أزّع ِسّع ِسّع ٠بقؽ/ ثٍّه ْٗ أثٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 21411    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، االنؽَ ٠ٛقف ِسّع ػ٠ٛف ِسّع -  235

ُٗ اٌَفؽع َ٘ػا ُػٕٛاْ َرؼع٠ً َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف ًَّٕٛؼح ـ:  َٚخؼٍ ِٙالي ُثؽج اٌِك٠ٛف َلٕبح نبِؼع 23 اٌ ٌَٛٝ اٌَس١ّع َػجع/ ثٍّه اٌ ِّز  اٌ

َّع اٌَس١ّع َػجع ُّدبٚؼح ِثٍمبـ َِؽَوؿ َخًّخ ثٕبز١خ آَضؽ َفؽع ئفِززبذ َرُ،  اٌِهٕبٜٚ َِس األٌٚٝ اٌ    

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 21411    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، االنؽَ ٠ٛقف ِسّع ػ٠ٛف ِسّع -  236

َّع/ ثٍّه ق 1214/  ذ 1335 ِب٠ٛ 15 ثَزمك١ُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع 2113 ٌكٕخ 3452 ثَؽَلُ أِٚظع ِ٘الي َؾوؽ٠ب َأز

َظل١ٍٙخ 21411  . 

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خ٠ٛعح اٌك١ع زكٓ زّعٜ ِسّع -  237

اٌس١ٍُ ػجع ِسّع اهلل ػجع ثبقُ/ ثٍّه ِب٘ؽ ٚأزّع خ١ٙبْ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع إٌم١ٓٝ ِكدع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142313    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌدٛاظ ِسّع يالذ ق١ع -  238

ِسّع ِسّع زبِع ازّع/  ثٍّه زك١ٓ ْٗ ِعؼقخ ضٍف اٌز٠ّٛٓ رمك١ُ قٕعٚة ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص فٟٚ 31331    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خبظ ازّع اٌك١ع ِسّع -  239

خبظ ازّع اٌك١ع ػّؽٚ/  اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 31331    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نالْٗ خبظ ازّع اٌك١ع ِسّع -  240

خبظ ازّع اٌك١ع ػّؽٚ/  اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 111422    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اًٌبٜٚ اٌج١ٍٝ قؼع ازّع -  241

اٌك١ع يبٌر ِسّع اٌجعٜٚ/  ثٍّه ٔجؽٖٚ ِؽوؿ ٔهب اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 121621    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّزٌٛٝ اٌجعٜٚ قؼع ِسّع(  121621 ربثغ ) -  242

ِسّع اٌّزٌٛٝ اٌجعٜٚ ػّبظ/ ثٍّه ِط١ّؽ ػؿثخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً  

 رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 133323    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌفبؼ اٌسك١ٕٝ ازّع اٌسفٕٝ ازّع ِسّع -  243

إٌٙعاٜٚ ػٍٝ ِسّع اٌػوٝ ِسّع/ ثٍّه ػىبنٗ نبؼع ٍْطب/ اٌٟ اٌؼٕٛاْ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142323    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌغفبؼ ؼفؼذ ٚخ١ٗ ازّع -  244

اٌس٠ٛعٜ ِسّع اٌؼؿ٠ؿ ػجع اٌك١ع/ ثٍّه اٌدبِؼخ زٝ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 63541    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدع٠عح اٌع٠ٓ ًٔؽ ي١ع١ٌخ(  63541 ربثغ ) -  245

اٌّد١ع ػجع أزّع اٌع٠ٓ ًٔؽ اٌؽزّٓ ػجع/ ثٍّه ثٛؼقؼ١ع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 131414    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٝ غبؾٜ ازّع ضبٌع -  246

ػٌٛ اٌّزٌٛٝ ِسّٛظ ػًبَ/ اٌٟ اٌّبٌه اقُ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ  

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّٛخٝ ػجعاٌس١ّع آٌٍسبٜٚ قٍٜٛ -  247

اٌسعاظ اٌكؼ١ع ِسّع اٌكؼ١ع/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142316    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٝ ػجبـ اٌك١ع ِسبؼة -  248

أ١ِٓ ِسّع أ١ِٓ/ ثٍّه اٌثٛؼح نبؼع ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 63541    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ ًٔؽ ي١ع١ٌخ -  249

اٌّد١ع ػجع ازّع اٌع٠ٓ اٌؽزًّٕٕؽ ػجع/  ثٍّه ثٛؼقؼ١ع نبؼع ِٓ اظؼ٠ف نبؼع إًٌّٛؼٖ/  اٌٝ اٌفؽع ٘ػا ػٕٛاْ رؼعي ،    

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 63541    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ ًٔؽ ي١ع١ٌخ -  250

زج١ت ػجعاٌس١ٍُ ٔٙٝ/  اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼعي ،    

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 63541    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ ًٔؽ ي١ع١ٌخ -  251

زج١ت اٌس١ٍُ ػجع ٔٙٝ/ ثٍّه اٌّطزٍّ نبؼع ،    

 رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 21411    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، االنؽَ ٠ٛقف ِسّع ػ٠ٛف ِسّع(  21411 ربثغ ) -  252

٘الي ؾوؽ٠ب أزّع/ ثٍّه ق 1214/  ذ 1335 ِب٠ٛ 15 ثزمك١ُ األٌٚٝ اٌّدبٚؼح خًّخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً  

 رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142313    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زدبؾٜ اثٛ زدبؾٜ ِسّع اٌك١ع انؽف -  253

ًِٕٛؼ اٌك١ع ئثؽا١ُ٘ قب١ِخ/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌّزؼبي ِسّع ثعؼ زٍّٝ ِسّٛظ ١٘ثُ -  254

اٌجٕٙكٝ أ١ِٓ ِسّع أ١ِٓ/ ثٍّه اٌثٛؼح نبؼع ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 121621    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّزٌٛٝ اٌجعٜٚ قؼع ِسّع -  255

ِسّع اٌّزٌٛٝ اٌجعٜٚ ػّبظ/ ثٍّه ثعٜٚ أثٛ ػؿثخ ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 121621    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّزٌٛٝ اٌجعٜٚ قؼع ِسّع -  256

َّؽ ِػؿثخ ِثٍمبـ ثٕبز١خ آَضؽ َؼئ١ك١ًب ََِساًل ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ِّزٌٛٝ اٌَجعٜٚ ِػّبظ/ ثٍّه ِِط١ َّع اٌ  َِٛانٝ َِؿَؼػخ َٔهبِ َػٓ َِس

َظل١ٍٙخ 121621 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع 2113 ٌكٕخ 3521 أِٚظع  .  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142324    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِدب٘ع ِسّع ِدب٘ع ػجعاٌكزبؼ ٘جٗ -  257

ئثؽا١ُ٘ اٌؼؿ٠ؿ ػجع فبؼٚق/ ثٍّه اٌسدؽ أ٠ٚم ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142314    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌطُؽ اٌهبفؼٝ ِكؼع ِسّع -  258

زّٛظح ػ١ٓخ اٌس١ّع ػجع أؾ٘بؼ/ ثٍّه اٌؿػفؽاْ ثسٝ خ١ٙبْ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131423 ربؼ٠ص ٚفٟ 142321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِدب٘ع ِسّٛظ ِسّع زّعٜ ِسّع -  259

اٌهؽ٠فخ ِسّع اٌجبلٝ ػجع ؼَب ِسّع/ ثٍّه 3 ؼلُ ِىزت اٌدالء نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142331    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌكالَ ؼخت انٛاق ازّع -  260

زدبؾٜ اٌك١ع ا١ٌٍٓف ػجع أزّع/ ثٍّه اٌسؽ١ِٓ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع اٌفؽح اٌكؼ١ع نبؼع 21 ٍْطب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142333    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اِبَ ِسّع اٌك١ع قؼع -  261

اٌهؽث١ٕٝ اٌسكب١ٔٓ ِسّع ًِٓفٝ/  ثٍّه اٌفؽظٚـ ِع٠ٕخ اًٌسٗ نبؼع إًٌّٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 131251    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٕبء ِٚٛاظ ٚاٌج٠ٛبد ٌٍسعا٠ع ؼنعٜ ِإقكخ/ اٌٝ رؼعي -  262

 ػجع ِٕٚٝ اٌطبٌك ػجع اثؽا١ُ٘ اقّبػ١ً اثؽا١ُ٘/ ثٍّه اٌجسؽ ْؽا١ٔف اٌمجبة وفؽ/ اٌٝ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ

ازّع ق١ع اٌمبظؼ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 131251    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكؼ١ع ازّع ؼنعٜ ازّع -  263

ازّع ق١ع اٌمبظؼ ػجع ِٕٚٝ اٌطبٌك ػجع اثؽا١ُ٘ اقّبػ١ً اثؽا١ُ٘/ ثٍّه اٌجسؽ ْؽا١ٔف اٌمجبة وفؽ/ اٌٝ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظؼ٠ٚم زبِع زك١ٓ ِسّع اثؽا١ُ٘ -  264

ظؼ٠ٚم زبِع زك١ٓ ِسّع زك١ٓ/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142331    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٕٛؼ اثؽا١ُ٘ خّبي اثؽا١ُ٘ خّبي -  265

ِسّع اٌهؽث١ٕٝ ػٓب/  ثٍّه ػبؼف ػجعاٌكالَ نبؼع ِٓ اٌكٕزؽاي نبؼع 32 إًٌّٛؼح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142332    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّك١ؽٜ ػجعٖ اٌك١ع ػجعٖ ٚالء -  266

ِسّع اٌكؼ١ع ِٕبي/ ثٍّه اٌؼؿ٠ؿ ػجع أزّع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142333    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قبٌُ اٌّؽقٝ اٌؼ١ٕٓ اثٛ اٌّؽقٝ ؼاِٝ -  267

ػٍٝ رٛف١ك اٌؼ١ْٛ أثٛ/ ثٍّه إٌؿ٘خ ثّع٠ٕخ نؽق زٝ أِبَ ـ لبقُ ؼنبظ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142326    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجك٠ٛٓكٝ زك١ٓ ازّع زك١ٓ -  268

اٌجك٠ٛٓكٝ زك١ٓ أزّع/ ثٍّه ثسم١ؽح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142332    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع اقّبػ١ً ػٍٝ ازّع -  269

ئثؽا١ُ٘ ًِٓفٝ ِسّع/ ثٍّه اٌزؽػخ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142325    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ اٌّؽقٝ اثؽا١ُ٘ ِؽقٝ -  270

ئثؽا١ُ٘ اٌّؽقٝ ئثؽا١ُ٘ ِسّع/ ثٍّه ػبؼف اٌكالَ ػجع نبؼع ِٓ اٌّزفؽع اٌع٠ٓ نّف لبثً نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142331    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌك١ع ػجعاٌكالَ اٌك١ع ػالء -  271

اٌجالِ اٌٙبظٜ ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع ْٗ/ ثٍّه ِؽ٠ُ ثؽج(  اٌدبِؼخ زٝ)  ثبٌؿػفؽاْ اإل٠ّبْ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142336    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًّ٘ ػٍٝ ػٓب ؼفؼذ ِسّع -  272

قٕع وّبي زبفظ اقالَ/ ثٍّه نسبرٗ ِسّٛظ ل1 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 141451    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع نسبرٗ ِسّع -  273

 قدً ِىزت رجغ ٚل١ع اٌؼكبي ازّع زك١ٓ ِسّع/  ثٍّه اٌثٛؼٖ نبؼع اخب ِؽوؿ قّٕٛظ ١ِٕخ ثٕبز١خ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

1اخب ردبؼٜ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يالذ قؼع ازّع ؼخت ػٍٝ -  274

يالذ قؼع أزّع ؼخت/ ثٍّه اٌمّبل قالِْٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142323    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾ٠ع اثٛ اٌسفٕبٜٚ يالذ ِسّع -  275

يبظق اٌهسبد يبظق/ ثٍّه اٌزؽػخ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع إًٌّٛؼٜ خؼفؽ أثٛ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131424 ربؼ٠ص ٚفٟ 142334    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اِبَ ِسّع اٌك١ع ِٙب -  276

ئثؽا١ُ٘ اٌك١ع ئػزّبظ/ ثٍّه ا٢ٌٝ اٌّدؿؼ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ثؽ٘بَ اثؽا١ُ٘ اٌك١ع -  277

ثؽ٘بَ اٌك١ع ثؽ٘بَ ئثؽا١ُ٘/ ثٍّه ثكبِ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143114    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌه١ص ػ١ٓٗ يجسٝ ٔج٠ٛخ -  278

زكب١ٔٓ ِسّع ِسّع قبٌّٗ/  ثٍّه اٌؽزّٓ ِدّغ ضٍف اٌّثٍث نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143113    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ِسّع زك١ٓ ػجعاٌفزبذ -  279

اٌدٕعٜ ئثؽا١ُ٘ ِسّع ِسّع ِسّٛظ/ ثٍّه اٌدالء ٚنبؼع ق١ٍُ اٌك١ع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143112    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕبع ػجعاٌؼؿ٠ؿ اثؽا١ُ٘ اقبِٗ -  280

اثؽا١ُ٘ ػٍٝ ػّؽٚ/  ثٍّه اًٌمٍٝ خٛ٘ؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ربؼ٠ص ٚفٟ 123315    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهبػؽ ِؼؽٚف ِؼؽٚف ِؼؽٚف ِسّع(  123315 ربثغ ) -  281

 فؽ٠ع ِسّع ِسبقٓ/ ثٍّه ٚإٌٛؼ اٌٙعٜ نبؼع ِٓ اٌّزؼفؽع اٌفبؼٚق نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422

اٌٙبظٜ ػجع ػبؼف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143116    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؿوٝ اٌك١ع اٌهسبد ِطزبؼ ازّع -  282

اٌكجبػٝ ِسّٛظ اٌكجبػٝ/ ثٍّه اٌجعٜٚ ِٕهأح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 123315    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌزدبؼ٠خ اٌهبػؽ ِإقكخ -  283

ًَّٕٛؼح َفؽع ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ُّزَفؽع اٌفبؼٚق نباِؼع 21 ثبٌ ُٙعٜ نبِؼع ِِٓ اٌ َّع َِسبِقٓ/ ثٍّه ٚإٌٛؼ اٌ  َػجع ػبِؼف َفؽ٠ع َِس

َظل١ٍٙخ 123315 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع 2113 ٌكٕخ 3514 ثَؽَلُ أِٚظع اٌٙبظٜ  .   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 113513    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّؿازٝ ِسّٛظ ِسّع ػٍٝ ِسّع -  284

ًَّٕٛؼح َفؽع ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف ُّزَفؽع َأ١ِٓ اٌَكزبؼ َػجع نبِؼع ثبٌ َّع اٌَك١ع/ ثٍّه اٌؼبَ آظاة نبِؼع ِِٓ اٌ َّع َِس  قبٌُِ َِس

َّطَؿْ َظل١ٍٙخ 113513 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع 2113 ٌكٕخ 3512 ثَؽَلُ أِٚظع ا١ٌَع٠ٚخ ٚاٌِؼَعظ ا٢الد ٌِزدبؼح و   

 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 113513    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّؿازٝ ِسّٛظ ِسّع ػٍٝ ِسّع(  113513 ربثغ ) -  285

قبٌُ ِسّع ِسّع اٌك١ع/ ثٍّه اٌؼبَ آظاة نبؼع ِٓ اٌّزفؽع أ١ِٓ اٌكزبؼ ػجع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ  

 رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ ػٍُ زكٓ ِسّع زكٓ اٌؼؽالٝ ؼأعا -  286

 ئثؽا١ُ٘ أزّع/ ثٍّه آٌجٝ اٌّؽوؿ ثدٛاؼ ـ ٚإٌٛؼ اٌٙعٜ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع إًٌّٛؼ٠خ رؽػخ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ

 أزّع

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143112    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ اٌكؼ١ع ػجبـ ؾ٠ٕت -  287

اٌجٙٛرٝ ِسّع فبؼٚق ِسّع/ ثٍّه ػجعٖ ِسّع اإلِبَ نبؼع 1 ٍْطب ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143115    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ازّع زّعٜ ازّع -  288

ئقّبػ١ً يبثؽ يجبذ/ ثٍّه اٌؼؿ ثؽق ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143112    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبي ػجعاٌّؼٓٝ ػؿِٝ خّبي -  289

ػجعاٌؼبي ػجعاٌّؼٓٝ ػؿِٝ ازّع/  ثٍّه ثكبِ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لٛد اثٛؾ٠ع ِسّع ازّع -  290

ػٍٝ ػجعاهلل ؼؾق ثكّخ/  ثٍّه ثع٠ٓ ،:   اٌـزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143114    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ضُؽ اٌك١ع ازّع ِٕٙب -  291

ؾا٘ؽ ِسّع ِسّع ق١ّؽ/  ثٍّه لم زكٓ ػّبؼح ثٍمبـ ْؽ٠ك اٚي ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكٓٛزٝ ازّع اٌك١ع ازّع اقالَ -  292

نب١٘ٓ أزّع اٌّزٌٛٝ أًِ/ ثٍّه قٕعٚة ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143115    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ فزسٝ ِسّٛظ -  293

اٌج١بٌ اٌهسبد ػجعٖ فزسٝ/ ثٍّه قٕعٚة قىخ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع قالِخ اٌّزٌٛٝ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌط١ّكٝ يبٌر اٌك١ع ِسّٛظ اٌط١ّكٝ -  294

ثٍّىٗ خالي أثٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ؾوٝ ػٌٛ ِسّع -  295

ِسّع ازّع ِدعٜ ازّع/  ثٍّه اٌدؿا٠ؽ اٌمٕٓخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143113    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ؽربخ ، نٍّٛي ِسّع ِسّع اقبِخ -  296

نٍّٛي ِسّع ِسّع أقبِخ/ ثٍّه اٌؽزّخ ثؽج اٌدع٠عح ثزٛؼ٠ً ؾغٍٛي قؼع نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 143113    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ٔؼ١ُ ػجعاٌسبفظ ٔؼّبْ قبٌُ -  297

اٌد١ّؿٜ نسبرخ أزّع زك١ٕٓ قٛؾاْ/ ثٍّه ا٢ظاة و١ٍخ نبؼع ِٓ اٌّزفؽع ػمً نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131431 ربؼ٠ص ٚفٟ 143113    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ػجعٖ ِسّع ازّع -  298

ػٍٛاْ اٌك١ع ػجعٖ ِسّع/ ثٍّه اٌدع٠ع اٌزؽػخ وفؽ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131431 ربؼ٠ص ٚفٟ 143122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، الن١ٓ ِسّع ػٌٛ ثهؽٜ -  299

ػٓٛح ِسّع اٌسّبظٜ ِٕعٚ/ ثٍّه اٌمبظؼ ػجع ِٕهأح ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131431 ربؼ٠ص ٚفٟ 143112    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع اثؽا١ُ٘ اٌّؼعاٜٚ ؼ٠ُ -  300

نؼجبْ ػٍٝ قؼع زّبظٖ/ ثٍّه اٌّؽٖٚ خًّٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131431 ربؼ٠ص ٚفٟ 143121    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهٕبٜٚ اٌك١ع ِكؼٛظ ازّع -  301

اثؽا١ُ٘ ػ١ٓٗ خّبي/ ثٍّه اٌدٛاظ٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131431 ربؼ٠ص ٚفٟ 143123    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾوٝ زبِع اٌك١ع فبّْخ -  302

اٌّغبؾٜ اٌؼعٜٚ ِسّع ؼَب/ ثٍّه اٌكالَ زٝ ثٍمبـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131431 ربؼ٠ص ٚفٟ 143121    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع ِسّع يجسٝ -  303

اٌٙبظٜ ػجع قؼع ؼا١ٔب/ ثٍّه اٌهٍمبِٝ زٍٛأٝ ثدٛاؼ اٌسٛاؼ نبؼع إًٌّٛؼح ،:   اٌـزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌهبِ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 121111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بنُ اقّبػ١ً زكبَ -  1

فٕبظق ِكزٍؿِبد رٛؼ٠عاد ِىزت/  إٌهبِ ٔٛع اٌٝ ٠ُبف  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 121111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نبفغ ِسّع ٘بنُ اقّبػ١ً زكبَ -  2

فٕبظق ِكزٍؿِبد رٛؼ٠عاد ِىزت/  إٌهبِ ٔٛع اٌٝ ٠ُبف:  اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 132221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع لبقُ اٌؼؿ٠ؿ ػجع لبقُ -  3

ِٓؼُ/ ٠ُبف:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 131361   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ػجع اٌكالَ ػجع ِسّع ِسّٛظ -  4

اٌؼكىؽ٠ٗ ٚاٌّالثف اٌّّٙبد ػعا ف١ّب)  خب٘ؿٖ ِالثف ردبؼح ِىزت/  اٌٝ إٌهبِ رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ  ) 

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142164   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبػ١ً اٌعقٛلٝ رٛف١ك ِسّع -  5

ٚاػالف ٚظاخٕٝ ز١ٛأٝ ٚأزبج ِؿاؼع ِكزٍؿِبد ردبؼٖ/ اٌٟ إٌهبِ ِكّٟ رؼعي:  اٌزأن١ؽ  

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 134252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ِزٌٛٝ ػ١ع زكٓ -  6

وٙؽثبئ١خ اظٚاد ردبؼح/  ٠ُبف  

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 131312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ اٌهؽث١ٕٝ قؼع -  7

 ردبؼح 2 إٌهبِ ١ٌىْٛ 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ ِىزت ٠ُبف:  اٌزأن١ؽ ٚيف

 اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ رٕظّٙب اٌزٝ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٕظُ ْجمب 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ ٚاقز١ؽاظ اضهبة

ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 131312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهؽث١ٕٝ اٌسك١ٕٝ ق١ّؽ قؼع -  8

 اضهبة ردبؼح 2 إٌهبِ ١ٌىْٛ 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 13 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ ِىزت ٠ُبف:  اٌزأن١ؽ

 ػٍٝ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ رٕظّٙب اٌزٝ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٕظُ ْجمب 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 فمؽحٚاٌ 13 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ ٚاقز١ؽاظ

ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 24151   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١كٝ اثؽا١ُ٘ اٌّزٌٛٝ   زك١ٓ -  9

ِؿاؼع ِٚكزٍؿِبد اػالف ردبؼح/  اٌٝ إٌهبِ رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 122552   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّزٌٛٝ ِسّع ػجبـ ِسّع ا٠ٙبة -  10

2113/ 2/ 21 ِٓ اػزجبؼا اٌغ١ؽ ٌعٜ اػالف اَبفبد ٚر١ًٕغ ث١ٓؽ٠خ ٌٚمبزبد اظ٠ٚٗ ث١غ ِؽوؿ/ اٌٝ إٌهبِ رؼعي:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ض١ٍفٗ اثؽا١ُ٘ ػج١ؽ -  11

اٌؼكىؽ٠خ ٚاٌّّٙبد اٌّالثف ػعا ف١ّب ِالثف ردبؼح:  اٌزأن١ؽ  

 إٌهبِ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 114121   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؼؽٚف ِٛقٝ اٌٙبظٜ ػجع يالذ ِسّع -  12

ٚز١ٛأٝ ؾؼاػٝ أزبج ٚر١ًٕغ ردبؼح/  إٌهبِ ٔٛع اٌٝ ٠ُبف:  اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 134211   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌٛ٘بة ػجع ػٍٝ خّبي ٔكّخ -  13

ٌٙب إٌّظّخ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٛائر ْجمب 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 3 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ ٠ُبف:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 132133   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع قبٌُ زكٓ زك١ٓ ِسّع -  14

ٌٙب إٌّظّخ ٚاٌمؽاؼاد ٌٍٛائر ْجمب 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 3 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ ٠ُبف:  اٌزأن١ؽ  

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 134521   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهٕبٜٚ ؼُِبْ قٕع اثؽا١ُ٘ ِسّع -  15

اٌؼكىؽ٠ٗ ٚاٌّالثف اٌّّٙبد ػعا ف١ّب خب٘ؿٖ ِالثف ًِٕغ/  اٌٝ إٌهبِ رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 141512   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ اثٛ ِسّع ِسّع ِسّٛظ ِسّع -  16

ثم١ٍٗ ِؼعاد غ١بؼ لٓغ ٚرٛؼ٠ع ثم١ٍٗ ِؼعاد ي١بٔٗ/  اٌٝ إٌهبِ رؼعي:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 112312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع اٌع٠ٓ يالذ ِعزذ -  17

ٚاٌزًع٠ؽ االقز١ؽاظ زػف:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 122336   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؽزّٓ ػجع زكٓ فؽج ِسّع -  18

رًع٠ؽ/  ٔهبِ اَبفخ:  اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 112632   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لبث١ً ًٔؽ ِسّع زكٓ ؼنب -  19

ٚاٌزًع٠ؽ االقز١ؽاظ/  ٔهبِ زػف:  ١ؽاٌزأن  

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 131556   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼؽالٝ ازّع اٌهؽث١ٕٝ ازّع ا٠ّبْ -  20

ِىزجٗ/  اٌٝ إٌهبِ رؼعي:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 135514   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌطؽثٍٓٝ ػثّبْ اٌفزبذ ػجع يفبء -  21

غػائ١ٗ ِٛاظ ردبؼح/  اٌٝ إٌهبِ رؼعي:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 133143   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػ١ٓٗ ازّع ٔبظؼ ازّع -  22

ٚرٛؼ٠عاد ِمبٚالد ِىزت/  ٔهبِ اَبفخ   

 ربؼ٠ص ٚفٟ 114321   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظ٠ٚعاؼ ازّع ِسّع اٌكؼ١ع ِسّع اقبِخ(  114321 ربثغ ) -  23

ٚرًع٠ؽ ئقز١ؽاظ ِىزت ـ:  ئٌٝ رؼعي:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131411ُ  . 

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 132563   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽج ِسّع نٕعٜ ِسّع -  24

ِفؽٚنبد ردبؼح/  اٌٝ إٌهبِ رؼعي:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 141156   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، إٌبـ اثٛ ػٍٝ ِسّع ًِٓفٝ -  25

 رٕظّٙب اٌزٝ ٚإٌظُ ٌٍمٛا١ٔٓ ْجمب 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽٖ 13 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ/  اٌٝ إٌهبِ رؼعي:  اٌزأن١ؽ

ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِٗ ا١ٌٙئٗ . 

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 111114   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ُؽ اٌؼبي ػجع اهلل ػجع ػبظي -  26

اٌغ١ؽ ٌعٜ ٚاٌز١ًٕغ اٌزد١ًّ ِٚكزسُؽاد اٌطبيٗ ٚاالغػ٠ٗ اٌغػائ١ٗ اٌّىّالد ٚرٛؾ٠غ ردبؼح/  اٌٝ إٌهبِ رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ . 

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 132326   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فبًَ اٌّؼبْٝ اثٛ فإاظ ِسّع -  27

يس١ٗ اظٚاد ردبؼح/  اٌٝ إٌهبِ رؼعي:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 33252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نجبٔٗ ػؽفبد ػجعا١ٌٍٓف ق١ّؽ -  28

ِٛانٝ ِؿؼػخ/  اٌٝ إٌهبِ رؼعي:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 33252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػؽفبد ا١ٌٍٓف ػجع ق١ّؽ -  29

ِٛانٝ ِؿؼػخ/  اٌٝ إٌهبِ رؼعي:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 135114   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ػبظي ِسّع ازّع -  30

زع٠ثٗ ثٕبء ِٛاظ ردبؼح/  ػٍٝ إٌهبِ لًؽ:  اٌزأن١ؽ  

 رؼع٠ً ر21131416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142631   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد ِٛقٝ ِإقكخ -  31

ػبِٗ ٚرٛؼ٠عاد ِمبٚالد ِىزت/  إٌهبِ ١ٌىْٛ رٛؼ٠عاد/ ٔهبِ اَبفخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ . 

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142631   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظ٠بة ِٛقٝ ِسّع خّؼٗ ػّؽ -  32

ػبِٗ ٚرٛؼ٠عاد ِمبٚالد ِىزت/  إٌهبِ ١ٌىْٛ رٛؼ٠عاد/ ٔهبِ اَبفخ:  اٌزأن١ؽ . 

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 135135   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٍٓٝ ِسّع ازّع إٌجٝ زكت ِسّٛظ -  33

اقّبن ردبؼح/  اٌٝ إٌهبِ رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  بِإٌه رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 131314   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌد١بؼ قؼع ِسّع ِعزذ -  34

ػبِخ رٛؼ٠عاد ـ:  ئٌٝ رؼعي:  اٌزأن١ؽ  . 

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 56251   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدجبٌٝ فزسٝ ِسّع ٔدٜٛ -  35

اٌج١ٓؽ٠ٗ االظ٠ٚٗ/  ٔهبِ زػف:  اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 111115   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ضبْؽ ِسّع ًِٓفٝ اقبِخ -  36

ثبٌؼٌّٛٗ رد١ًّ ِكزسُؽاد رٛؾ٠غ/  إٌهبِ ٔٛع اٌٝ ٠ُبف:  اٌزأن١ؽ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 111633   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػ١ٓخ ػٍٝ اٌك١ع -  37

ِٕظفبد ردبؼح/  اٌٝ إٌهبِ رؼعي   

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 113113   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽغٍٝ ِسؽٚـ ػبظي ازّع -  38

 اٌزٝ ٚإٌظُ ٌٍمٛا١ٔٓ ْجمب 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽٖ 13 اٌّدّٛػٗ ػعا ٚرًع٠ؽف١ّب اقز١ؽاظ ِىزت/  اٌٝ إٌهبِ رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ

ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِٗ ا١ٌٙئخ رٕظّٙب . 

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34114   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّؽقٝ اٌسكب١ٔٓ ِسّع زكب١ٔٓ -  39

ِٓٛؼ ِعػُ ْجبلٝ ِطجؿ ـ:  ئٌٝ رؼعي:  اٌزأن١ؽ  . 

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 111651   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػّؽ زكٓ زّعاْ ظا١ٌب -  40

فؽانٗ/  اٌٝ إٌهبِ رؼع٠ً   

 ربؼ٠ص ٚفٟ 142536   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ ِسّٛظ ظؼ٠ٚم ِسّٛظ ًِٓفٝ ِإقكخ -  41

فٛاوٗ ث١غ/  إٌهبِ ٔٛع اٌٝ ٠ُبف:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131422ُ  

 إٌهبِ رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142536   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٕٛؼ ظِسّٛ ظؼ٠ٚم ِسّٛظ ًِٓفٝ -  42

فٛاوٗ ث١غ/  إٌهبِ ٔٛع اٌٝ ٠ُبف:  اٌزأن١ؽ ٚيف،   

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 32121   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ضبٌع ِسّع ا٠ّٓ -  43

فمّ اٌزًع٠ؽ/  ػٍٝ إٌهبِ لًؽ  

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 133323   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌفبؼ اٌسك١ٕٝ ازّع اٌسفٕٝ ازّع ِسّع -  44

االٔزؽٔذ ٚظْٚ اٌالقٍى١ٗ اٌىب١ِؽاد ػعا ف١ّب ِؽالجٗ وب١ِؽاد/ اٌٝ إٌهبِ رؼعي:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 131414   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٝ غبؾٜ ازّع ضبٌع -  45

اضهبة ردبؼٖ/  اٌٟ رؼعي:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 116534   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕعٚؼ ِسّع زٍّٝ ِسّع -  46

2111/ 1/ 1 ِٓ اػزجبؼا غػائ١ٗ ِٛاظ ردبؼح/  اٌٝ إٌهبِ رؼعي:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 31331   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نالْٗ خبظ ازّع اٌك١ع ِسّع -  47

 اٌزٝ ٚإٌظُ ٌٍمٛا١ٔٓ ْجمب 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽٖ 13 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ ِىزت/  اٌٝ إٌهب رؼعي:  اٌزأن١ؽ

1ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِٗ ا١ٌٙئٗ رٕظّٙب  

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 31331   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خبظ ازّع اٌك١ع ِسّع -  48

 رٕظّٙب ٌزٝا ٚإٌظُ ٌٍمٛا١ٔٓ ْجمب 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽٖ 13 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ ِىزت/  اٌٝ إٌهب رؼعي

1ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِٗ ا١ٌٙئٗ  

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142444   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ ازّع ِسّع ِسّٛظ -  49

إًٌبػ١ٗ إٌّظفبد ٚرؼجئخ ردبؼح/  اٌٝ إٌهبِ رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142663   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجسؽاٜٚ ض١ًٍ ِسّع ًِٓفٝ قّؽ -  50

ضؽظٚاد ردبؼح/  اٌٝ إٌهبِ رؼعي:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 126311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌٍٓف ػجع ازّع ِسّع ازّع -  51

غ١بؼِٛرٛق١ىالد لٓغ ردبؼح/  اٌٝ إٌهبِ رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 133311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعاٌٙبظٜ اٌك١ع ػجعاٌٙبظٜ ًِٓفٝ -  52

ػبِخ رٛؼ٠عاد/  ٠ُبف:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 116651   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اٌهؽث١ٕٝ ػٌٛ زكٓ -  53

 اٌزٝ ٚإٌظُ ٌٍمٛا١ٔٓ ْجمب 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽٖ 13 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ ِىزت/  اٌٝ إٌهبِ رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ

ٚاٌٛاؼظاد اًٌبظؼاد ػٍٝ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِٗ ا١ٌٙئٗ رٕظّٙب  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 121332   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ٍْجٗ زك١ٓ ِسّع -  54

اٌؼكىؽ٠خ ٚاٌّالثف اٌّّٙبد ػعا ف١ّب خب٘ؿح ِالثف ردبؼٜ/ اٌٝ رؼعي:  اٌزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142211   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٝ ػجعاٌؽاؾق نٛلٝ ازّع -  1

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142213   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهسبد خبظ ؾوٝ ؾوٝ ِسكٓ -  2

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ اٌّٙعٜ ِسّع ٘هبَ اٌّٙعٜ -  3

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142211   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠بقٓٝ ثع٠ؽ ػجعاٌفزبذ ثبقُ -  4

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142313   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبٌر ِسّع نؽ٠ف قبِر -  5

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 124215   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبي نسزٛ ِسّع ازّع(  124215 ربثغ ) -  6

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142332   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ْبزْٛ ازّع اٌك١ع ازّع ٌجٕٝ -  7

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142334   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ّف ِسّع اٌك١ع ِسّع -  8

ضبو: اٌزأن١ؽ  

9  - (  ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 136554   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وجهٗ ِسّع ؼَٛاْ ِسّٛظ ػؿِٝ( 136554 ربثغ

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142353   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ اٌٌّٛٝ خبظ ػجعاٌىؽ٠ُ ازّع -  10

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142326   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجك٠ٛٓكٝ زك١ٓ ازّع زك١ٓ -  11

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142332   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع اقّبػ١ً ػٍٝ ازّع -  12

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142213   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌس١ٍُ فزسٝ ِسّع فزسٝ -  13

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زج١ت ػجعاٌىؽ٠ُ ًِٕٛؼ خٛؼج -  14

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142241   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٓب اٌك١ع ػٌٛ ازّع -  15

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142255   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكؼ١ع اٌسك ػجع اٌك١ع ِؽٖٚ -  16

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142263   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ْؼ١ّخ ػجعٖ ًِٓفٝ اقّبػ١ً ْبؼق -  17

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ازّع أف ػالء -  18

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ؼَٛاْ ِسّٛظ ف١ًً ٘هبَ -  19

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142316   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌزٙبِٝ فزسٝ ِسّع اقالَ -  20

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛٔف ػجعاٌؼؿ٠ؿ ٠ٛٔف ْبؼق -  21

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142333   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبٌر ِسّع ٍْسخ ػجعاٌس١ّع يالذ -  22

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142351   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ ؾ٠ٓ ؼُِبْ ا٠ّٓ ن١ّبء -  23

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142354   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌمٕبٜٚ ِسّع ِسّع ِسكٓ -  24

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142311   لُثؽ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾغٍٛي ػٍٝ اٌك١ع ٔد١ت ِسّع ػجعٖ -  25

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142324   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِدب٘ع ِسّع ِدب٘ع ػجعاٌكزبؼ ٘جٗ -  26

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142333   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قبٌُ اٌّؽقٝ اٌؼ١ٕٓ اثٛ اٌّؽقٝ ؼاِٝ -  27

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143113   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نٍّٛي ِسّع ِسّع اقبِخ -  28

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142214   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثىؽ ِسّع اٌجبؾ زكٓ -  29

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142211   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لّؽ ِسّع ػ١ٓخ زّؿح ِسّع -  30

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142232   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ازّع قّبذ -  31

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142263   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛٔف اثؽا١ُ٘ زكٓ اثؽا١ُ٘ -  32

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142213   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ِسّع زكٓ زكٓ ِسّع -  33

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142233   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌٙبظٜ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ -  34

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجعؼاٜٚ اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  35

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142333   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجك١ٛٔٝ اثؽا١ُ٘ زك١ٓ ٔب٘ع -  36

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142343   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١بق رغبْ ازّع ازّع فٛؾٜ -  37

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142314   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌطُؽ اٌهبفؼٝ ِكؼع ِسّع -  38

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142321   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِدب٘ع ِسّٛظ ِسّع زّعٜ ِسّع -  39

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142331   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌكالَ ؼخت انٛاق ازّع -  40

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142333   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اِبَ ِسّع اٌك١ع قؼع -  41

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143113   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ٔؼ١ُ ػجعاٌسبفظ ٔؼّبْ قبٌُ -  42

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142231   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌّمًٛظ اٌك١ع ػجعاٌّمًٛظ ضبٌع -  43

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142251   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ِسّٛظ فؽج اثؽا١ُ٘ -  44

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼؽالٝ ِسّع ؼث١غ ِسّع قّبء -  45

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142231   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛرٛؼؾ اٌهبفؼٝ -  46

 ضبو

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142235   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌج١ٍٝ ػٍٝ ازّع ػٍٝ ػج١ؽ -  47

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142324   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نؼ١ت ِسّع ٚخعٜ اٌك١ع -  48

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142346   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٍهٗ قبٌُ قؼع قٙبَ -  49

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 21411   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، االنؽَ ٠ٛقف ِسّع ػ٠ٛف ِسّع(  21411 ربثغ ) -  50

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142313   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زدبؾٜ اثٛ زدبؾٜ ِسّع اٌك١ع انؽف -  51

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌّزؼبي ِسّع ثعؼ زٍّٝ ِسّٛظ ١٘ثُ -  52

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌط١ّكٝ يبٌر اٌك١ع ِسّٛظ اٌط١ّكٝ -  53

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ؾوٝ ػٌٛ ِسّع -  54

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼ٠بْ ازّع إًٌؽ خّبي نبوؽ ازّع -  55

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زؽة ض١ًٍ ػجعٖ ِكؼع ػجعٖ -  56

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142236   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، االٌجبْ ٌّٕزدبد اٌهؽث١ٕٝ -  57

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142253   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وهه ًِٓفٝ ًِٓفٝ فٛؾٜ نٛلٝ زٕبْ -  58

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142211   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؽفبػٝ اٌعقٛلٝ ِسّع ازّع ِسّع -  59

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142216   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼَٛٝ اٌعقٛلٝ ْب٘ؽ غؿاي -  60

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142236   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽ٠ٛظ ٠ٛقف ِؽ٠ٛظ ٘بٔٝ -  61

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌفزٛذ اثٛ ِسّع ربِؽ اٌفزٛذ اثٛ -  62

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142331   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼب٠عٜ ازّع زك١ٓ ِسّع ازّع -  63

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142331   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌٛازع ِسّٛظ ِسّع زّبظح -  64

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142342   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ًٌبظ اٌهؽث١ٕٝ ازّع ازّع ا١ًٌبظ -  65

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142362   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاًٌّع ًِٓفٝ ِسّع ازّع -  66

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142321   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظؼ٠ٚم زبِع زك١ٓ ِسّع اثؽا١ُ٘ -  67

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142331   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٕٛؼ اثؽا١ُ٘ خّبي اثؽا١ُ٘ خّبي -  68

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142332   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّك١ؽٜ ػجعٖ اٌك١ع ػجعٖ ٚالء -  69

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142215   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػثّبْ ػٍٝ ِسّع ؼث١غ ؼِؿٜ -  70

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 131464   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ أٛؼ ِسّع ربِؽ(  131464ربثغ ) -  71

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142231   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌّمًٛظ قؼع قؼع ػجعاٌّٛخٛظ -  72

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142231   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕبٜٚ ػجعاهلل وبًِ ػفذ -  73

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142262   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٓؽ ازّع اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ِدعٜ ٍِىخ -  74

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142264   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ اٌهؽث١ٕٝ فإاظ ِسّع -  75

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٝ ًِٓفٝ زكٓ ًِٓفٝ ِسّع -  76

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142223   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌسك١ٓ ِسّٛظ خّبي ِسّع -  77

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نؽ٠ف ػجعاٌؼبْٝ ػجعاهلل ؼَب -  78

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142313   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجؽثؽٜ ػجعاٌؽزّٓ ِسّع يجؽٜ -  79

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142313   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّٛظ اٌكؼ١ع ا٠ٙبة -  80

ضبو: اٌزأن١ؽ  

81  - (  رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 56251   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدجبٌٝ ؼ٠بٌ فزسٝ ِسّع ٔدٜٛ( 56251 ربثغ

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142341   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبي اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ِسّع ٕ٘ع -  82

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142352   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾغ١ّؽ اٌك١ع ِسّع اٌك١ع ِسّع -  83

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142331   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌك١ع ػجعاٌكالَ اٌك١ع ػالء -  84

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142336   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًّ٘ ػٍٝ ٓبػ ؼفؼذ ِسّع -  85

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لٛد اثٛؾ٠ع ِسّع ازّع -  86

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142211   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌط١ُؽ اٌؼهؽٜ اٌك١ع ْبؼق -  87

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142232   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، غبؾٜ ِطزبؼ غبؾٜ ِطزبؼ -  88

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 114133   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼ١ٕٓ اثٛ ِسّع يالذ وّبي(  114133 ربثغ ) -  89

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142251   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٕدبة ِسّع اثؽا١ُ٘ ػٍٝ -  90

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػثّبْ ِسّع اٌغؽ٠ت ؼنب -  91

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع اثؽا١ُ٘ ػٍٝ ِسّع زبرُ -  92

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142234   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف فبؼٚق ا٠ّٓ -  93

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142326   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظ زكٓ زكٓ ا٠ّبْ -  94

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142335   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعاٌس١ّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ ِسّع -  95

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142366   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌسٝ ًِٕٛؼ ػؿاٌع٠ٓ ِسّع -  96

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّٛخٝ ػجعاٌس١ّع آٌٍسبٜٚ قٍٜٛ -  97

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142316   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٝ ػجبـ اٌك١ع ِسبؼة -  98

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143114   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ضُؽ اٌك١ع ازّع ِٕٙب -  99

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143113   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ػجعٖ ِسّع ازّع -  100

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142211   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يمؽ اٌّزٌٛٝ ِسّٛظ ِسّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ -  101

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142226   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسدٛة اثؽا١ُ٘ ِسّع ِسّع ؾ٠ٕت -  102

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142242   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌٍثٝ اٌسك١ٕٝ ػجعاٌفزبذ ِسّع وؽ٠ُ -  103

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142256   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجس١ؽٜ ِسّع ٍْجخ ػجعاٌؼؿ٠ؿ ٌجٕٝ -  104

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142262   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼهؽٜ ِسّع ػٓب ا١ِؽ -  105

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142314   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌطٌٛٝ ِسّع ٔبظؼ ازّع -  106

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142314   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع اٌسّبظٜ ِكؼع اٌك١ع -  107

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142341   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌعِٕبٜٚ اٌك١ع ازّع ِسّع -  108

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142353   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع غبُٔ ػبظي ِسّع -  109

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ػجعاٌؽزّٓ زكٕٝ ػجعاهلل -  110

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142323   لُثؽ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌغفبؼ ؼفؼذ ٚخ١ٗ ازّع -  111

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 113513   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّؿازٝ ِسّٛظ ِسّع ػٍٝ ِسّع(  113513 ربثغ ) -  112

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ ػٍُ زكٓ ِسّع زكٓ اٌؼؽالٝ ؼأعا -  113

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142213   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌّؼبْٝ ازّع ؼفؼذ ِسّع اقّبػ١ً -  114

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ضفبخٝ ازّع ػًبَ ِسّع -  115

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142246   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٕٛؼ ػّؽ ػجعاٌمبظؼ اثٛثىؽ ِسّع -  116

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142243   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌسكٓ اثٛ ِسّع ػٍٝ ِسّٛظ -  117

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٝ ًِٓفٝ زكٓ ػجعاٌالٖ -  118

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142214   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف ق١ٍّبْ ػجعاٌؼؿ٠ؿ ق١ٍّبْ ٘بنُ اَ -  119

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ز١ّع ِسّع ػجعا١ٌٍٓف ازّع ِسّع -  120

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼدّٝ ِسّع ؼنبظ ِسّع ْب٘ؽ ضٍٛظ -  121

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142321   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظؼ٠ٚم اٌعقٛلٝ اٌّؽقٝ ِسّع زبرُ -  122

وضب: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142336   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١بي ض١ًٍ ػجعاٌجبلٝ ِسّع ًِٓفٝ -  123

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142361   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدٕم اٌكؼ١ع ػٍٝ اثؽا١ُ٘ -  124

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يالذ قؼع ازّع ؼخت ػٍٝ -  125

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143121   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهٕبٜٚ اٌك١ع ِكؼٛظ ازّع -  126

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142233   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِسّع ثالي ِسّع -  127

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142244   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبْٝ ازّع اٌكؼ١ع ٔكّخ -  128

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142245   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدّبي ػٌٛ ازّع ِسّع ازّع -  129

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142261   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽزبد زكب١ٔٓ زٍّٝ اِبي -  130

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142231   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼؽالٝ ػٌٛ ِسّع ػٌٛ -  131

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ِسّع ًِٓفٝ ِسّع -  132

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 121111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ خّؼخ ِسّع ازّع(  121111 ربثغ ) -  133

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142321   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكّٕٛظٜ زكٓ ػثّبْ ػّؽ ػثّبْ -  134

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142345   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِهبٌٝ ػؿ اٌّزٌٛٝ ازّع -  135

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142362   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بٔٝ ِسّع ٠ٛقف ازّع ٠ٛقف -  136

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142365   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ ػجعاٌؼؿ٠ؿ -  137

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142313   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌدٛاظ ِسّع يالذ ق١ع -  138

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143112   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبي ػجعاٌّؼٓٝ ػؿِٝ خّبي -  139

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143122   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، الن١ٓ ِسّع ػٌٛ ثهؽٜ -  140

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142224   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؽز١ُ ِسّع زبِع زك١ٓ -  141

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثعٜٚ وّبي ٠سٝ اٌك١ع -  142

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142235   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌغفبؼ ػجعاٌس١ّع اٌهسبد ػجعاٌس١ّع -  143

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142261   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ضبٌع ػجعاٌفزبذ ػبظي ِسّع -  144

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142265   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبْٝ اقّبػ١ً ِسّع اقّبػ١ً -  145

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

146  - (  ربؼ٠ص ٚفٟ 111312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، االِجبثٝ ِسّع ازّع ازّع اثؽا١ُ٘ اٌك١ع( 111312 ربثغ

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142325   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعؼثٗ ػجعاٌغفبؼ ػٍٝ ِسّٛظ -  147

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142342   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ِسّع اٌٙبظٜ زكٓ ا٠خ -  148

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 135543   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثك١ً فؽ٠ٚؿ اٌكؼٛظ اثٛ خؽخف(  135543 ربثغ ) -  149

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خ٠ٛعح اٌك١ع زكٓ زّعٜ ِسّع -  150

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143113   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ِسّع زك١ٓ ػجعاٌفزبذ -  151

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143112   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕبع ػجعاٌؼؿ٠ؿ اثؽا١ُ٘ اقبِٗ -  152

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبػ١ً اٌعِؽظال اقّبػ١ً ا٠ٙبة -  153

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142233   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػ٠ُٛخ ػجعاٌفزبذ ؾوؽ٠ب ال٠ك -  154

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142254   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدٕب٠ٕٝ ِسّٛظ اٌهٕبٜٚ ِسّع ا١ِؽ -  155

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142224   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ػجعاٌغٕٝ ازّع ٘هبَ -  156

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142226   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قالَ ؼَٛاْ ؼِؿٜ قؼبظ -  157

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142233   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعاٌؽؤف ِسّع ازّع -  158

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ربؼ٠ص ٚفٟ 141312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ت ػٍٝ ػٍٝ اٌكؼ١ع اٌهسبد ِسّع زكبَ(  141312 ربثغ ) -  159

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ  

 ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 113131   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌهبفٝ ثىؽ اثٛ ِسّع ا٠ّٓ(  113131 ربثغ ) -  160

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142361   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌعظاِٛٔٝ ازّع ِسّع ازّع -  161

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142363   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌعقٛلٝ اقّبػ١ً ػجعاٌؼ١ٍُ اقالَ -  162

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼؿ٠ؿ ؼؾق ػٌٛ -  163

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ربؼ٠ص ٚفٟ 123315   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهبػؽ ِؼؽٚف ِؼؽٚف ِؼؽٚف ِسّع(  123315 ربثغ ) -  164

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143116   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؿوٝ اٌك١ع اٌهسبد ِطزبؼ ازّع -  165

ضبو: ن١ؽاٌزأ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142216   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نؼالْ ٠ٛقف ػجعاٌفزبذ ِسّع -  166

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعؼثٗ ظاٚظ اٌؼؽالٝ ِسّع -  167

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142266   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌج١ِٛٝ اٌك١ع اٌع٠كٓٝ ِسّع -  168

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ْج١ص اٌهؽث١ٕٝ ِسّع ِسّع -  169

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142316   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قالِخ اٌعقٛلٝ آٌسبٜٚ ػجعاهلل -  170

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142344   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٌٍّمبٚالد ػّبنخ ِإقكخ -  171

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142351   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌك١ّغ ؼَب ِسّع ثبهلل اٌّؼزؿ -  172

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142355   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعاٌؼبي اثؽا١ُ٘ اٌهٕبٜٚ -  173

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142323   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾ٠ع اثٛ اٌسفٕبٜٚ يالذ ِسّع -  174

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142334   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اِبَ ِسّع اٌك١ع ِٙب -  175

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ثؽ٘بَ اثؽا١ُ٘ اٌك١ع -  176

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142234   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّغبؾٜ ػٍٝ اٌّغبؾٜ زٕبْ -  177

ضبو: أن١ؽاٌز ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142241   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌدٛاظ ٚخعٜ ا٠ّٓ ازّع -  178

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142242   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يمؽ ازّع ػجعاٌؽؤف ؼث١غ ػج١ؽ -  179

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142215   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾ٠ع اثٛ ِسّٛظ غبؾٜ ازّع -  180

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142231   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌمبظؼ ِسّع ِسّٛظ فزسٝ -  181

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142232   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػّؽ زك١ت ق١ّؽ ِسّع -  182

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142323   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف ؾا٠ع ػجعاٌؽزّٓ ِدعٜ -  183

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142331   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظ زدبؾٜ ١ٌٍٝ -  184

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142323   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٌٛ ػجعاٌفزبذ ػجعاٌؼبْٝ ػجعاٌّؼٓٝ -  185

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142363   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼؿ٠ؿ ِسّع اٌكؼ١ع قؼع -  186

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142315   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌفمٝ ثعؼ ػجعاٌس١ّع اٌكؼ١ع فبّْٗ -  187

ضبو: زأن١ؽاٌ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142321   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ػجعاٌس١ّع ؼَب زّبظٖ -  188

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143114   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌه١ص ػ١ٓٗ يجسٝ ٔج٠ٛخ -  189

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143123   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾوٝ زبِع اٌك١ع فبّْخ -  190

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143121   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع ِسّع يجسٝ -  191

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142223   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ اٌكؼ١ع ِسّع اٌكؼ١ع نى١ت -  192

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعاٌسف١ظ ًِٕٛؼ اٌجسؽاٜٚ -  193

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142241   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاهلل اٌك١ع اثؽا١ُ٘ اٌك١ع -  194

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ض١ٍفٗ اثؽا١ُ٘ ػج١ؽ -  195

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142211   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍْجخ اٌّؼبْٝ اثٛ نىؽٜ ِسّع -  196

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ اثؽا١ُ٘ ٌٓفٝ ٠كؽٜ ِسّٛظ -  197

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142313   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبػ١ً اثؽا١ُ٘ زبِع اٌعقٛلٝ اثؽا١ُ٘ -  198

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف ، اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142315   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌسجهٝ قؼع فإاظ ا٠ّبْ -  199

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ربؼ٠ص ٚفٟ 131521   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا٠ًٌٛٓ ِسّع ػجعاٌسى١ُ ِسّع ػجعاهلل(  131521 ربثغ ) -  200

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131416ُ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142332   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌسبفظ ِسّع ػجعاٌجع٠غ ِسّٛظ ٔبظؼ -  201

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142352   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٕبْ ػجعاٌٙبظٜ ػجعاٌؼبي ٌٓفٝ ٌٓفٝ -  202

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142356   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اثؽا١ُ٘ ازّع اٌهسبد -  203

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142325   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ اٌّؽقٝ اثؽا١ُ٘ ِؽقٝ -  204

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكٓٛزٝ ازّع اٌك١ع ازّع اقالَ -  205

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143115   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ فزسٝ ِسّٛظ -  206

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142216   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼٕبٔٝ ازّع ق١ٍّبْ ١ٌٍٝ -  207

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142223   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّؽقٝ قؼع وّبي ؼا١ٔب -  208

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142253   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ ِسّٛظ قؼع ِسّٛظ ِسّع -  209

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142261   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼؿ٠ؿ اثٛاٌفزٛذ رٛف١ك ِسّع -  210

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142315   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛإًٌؽ ػجعاٌس١ّع اٌّؽقٝ ًِٕٛؼ ِبخع -  211

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نب١٘ٓ ازّع ازّع خّبي ازّع -  212

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142321   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع يبظق فؽاج ِسّٛظ -  213

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142341   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ازّع اٌك١ع انؽف -  214

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142351   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔٛفً اثؽا١ُ٘ زكٓ ػجعاهلل ِسّع -  215

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 142364   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ضٓبة ػّؽ اقبِخ -  216

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 121621   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّزٌٛٝ اٌجعٜٚ قؼع ِسّع(  121621 ربثغ ) -  217

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143112   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ اٌكؼ١ع ػجبـ ؾ٠ٕت -  218

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143115   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ازّع زّعٜ ازّع -  219

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21131431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 143112   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع اثؽا١ُ٘ اٌّؼعاٜٚ ؼ٠ُ -  220

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ِكزؼٍّٗ غ١بؼ لٓغ ٌزدبؼح اٌؿلؿٚق: اٌٝ 142115 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131412ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1    

ٚاٌّمبٚالد ٌٍٕٙعقخ اٌثالثٝ: اٌٝ 142123 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131412ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2    

 ٌٍّمبٚالد ِٛظ٠ؽٔٛ ق١ٍىذ ثٝ أ اَ: اٌٝ 131464 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131412ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3

ٚاالػالْ ٚاٌعػب٠خ    

 ٚرٛؼ٠ع اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد اٌسكبَ: اٌٝ 121111 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131412ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  4

اٌفٕبظق ِكزٍؿِبد    

ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ اٌهؽث١ٕٝ قؼع: اٌٝ 131312 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131413ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  5    

ِسّع اثؽا١ُ٘ اٌفزبذ ػجع ػالء: اٌٝ 31622 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131414ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  6    

فؽ٠ٕعـ فبؼَ: اٌٝ 142162 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131411ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  7    

قز١ً ٘ب٠جؽ: اٌٝ 123114 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131411ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  8    

اٌسؽ٠ّٝ ٌالوككٛاؼ ١ِىف: اٌٝ 132111 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131413ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  9    

اثؽا١ُ٘ ًِٓفٝ اٌّزٌٛٝ اثؽا١ُ٘: اٌٝ 116663 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131411ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  10    

اٌس٠ٍٛبد ٌزٛؾ٠غ اال٠ّبْ: اٌٝ 141226 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131411ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  11    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ زػف: اٌٝ 132316 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131411ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  12    

اٌغػائ١ٗ اظٌٍّٛ آٌبؾج: اٌٝ 135514 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131411ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  13    

اٌغبؾ٠ٗ ا١ٌّبٖ ٌزدبؼٖ اٌسبخٗ: اٌٝ 32615 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131411ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  14    

ٚاٌزٛؼ٠عاد ٌٍّمبٚالد إٌبظؼ: اٌٝ 133143 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131411ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  15    

نجبٔٗ ػؽفبد ػجعا١ٌٍٓف ق١ّؽ: اٌٝ 33252 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131415ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  16    

ثؽاؾؼؾ: اٌٝ 141351 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131416ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  17  BROTHERS   

 اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد ِٛقٝ ِإقكخ: اٌٝ 142631 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131416ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  18

   ٚاٌزٛؼ٠عاد

ِب٠ّٛوٛظؾ: اٌٝ 131314 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131411ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  19  ( mimocodes )   

اٌك١بؼاد ٚي١بٔخ ٌزدبؼح ق١عؼا: ٝاٌ 141516 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131411ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  20    

 ٌالقز١ؽاظ و١ؽ ف١ذ أزؽٔبنٛٔبي: اٌٝ 141151 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131411ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  21

   ٚاٌزًع٠ؽ

اٌهؼت ي١ع١ٌٗ: اٌٝ 56251 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131412ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  22    

اٌغ١ؽ ٌسكبة ؼوبة ٌٍؽزالد اٌّٙكٗ: اٌٝ 142326 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131421ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  23    

إٌّؿ١ٌٗ ٌٍّٕظفبد ا٠ّٛ: اٌٝ 111633 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131421ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  24    

ِٛوب وٛوب: اٌٝ 132316 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131421ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  25    

اٌسع٠ث اٌجٕبء ِٛاظ ٌزدبؼح اًٌّؽ٠ٗ: اٌٝ 135114 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131421ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  26    

 ظؼ٠ٚم ِسّٛظ ًِٓفٝ ِإقكخ: اٌٝ 142536 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131422ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  27

ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ ِسّٛظ    

ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ اٌعٌزب: اٌٝ 142536 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131422ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  28    

ٌٍزًع٠ؽ إًٌّٛؼٖ: اٌٝ 32121 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131422ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  29    

االضهبة ٌزدبؼٖ اٌطبٌع: اٌٝ 131414 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131423ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  30    

نالْٗ خبظ ازّع اٌك١ع ِسّع: اٌٝ 31331 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131423ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  31    

ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ اٌىٙؽِبٔٗ: اٌٝ 31331 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131423ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  32    

اٌّٛرٛق١ىالد غ١بؼ لٓغ ٌزدبؼح إٌٙب: اٌٝ 126311 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر21131424ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  33    

 ٚرؼجئخ ٌزدبؼح اٌجعا٠ٗ ِإقكخ: اٌٝ 142444 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ زؼع٠ًث اٌزأن١ؽ ر21131424ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  34

إًٌبػ١ٗ إٌّظفبد    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األنطبو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

35121   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ،   غ١ُٕ اٌك١ع اٌس١ّع ػجع اقّبء -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد اٌزدبؼٜ اٌكدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهٓت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   133226:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽوبٖ ؾوٝ يجؽٜ نؽوخ   - 1

 ٚرًف١زٙب اٌهؽوخ زً رُ االثزعائ١خ إًٌّٛؼح ِسىّخ 151 ثؽلُ ػٕٗ ِٚهٙؽ ِكدً ثؼمع رُبِٓ نؽوخ زً ػمع ثّٛخت  اٌكدً

 ٔٙبئ١ب

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   133142:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٌٍس٠ٍٛبد اٌؽن١عٜ نؽوخ   - 2

اٌفؽع اٌغبء ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوخ زً رُ   

 ٚفٝ ،   136225:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،(   ٚنؽوبٖ اثؽا١ُ٘ اٌك١ع ربِؽ)  خبثؽ زكٓ اثؽا١ُ٘ اٌك١ع ٚؼثخ نؽوخ   - 3

 زً رُ 2113 ٌكٕٗ 111 ثؽلُ ػٕٗ ٚنٙؽ ِكدً ثؼمع رُبِٓ نؽوخ زً ػمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131413 ربؼ٠ص

ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوخ  

 رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   112336:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ زٛؼ٠خ ازّع اٌك١ع ق١ّؽ نؽوخ   - 4

ٔٙبئ١ب ٚزٍٙب اٌهؽوٗ زً رُ اٌزٛي١ٗ نؽوٗ فٍ ػمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11162:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽ٠ىخ زٓت اثٛ اقّبػ١ً ِسّٛظ اٌّزٌٛٝ نؽوخ   - 5

2112 ٌكٕخ 235 ؼلُ ِسىّٗ زىُ ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   14112:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ اٌؼظ١ُ ػجع ازّع زكبَ نؽوخ   - 6

2113 ٌكٕخ 1311 ثؽلُ اٌزبؼش ثبثذ ػمع ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   21131413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   111212:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽوبٖ ازّع اهلل ػجع خّؼخ نؽوخ   - 7

ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً رُ اٌهؽوٗ فٍ ػمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   133511:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىزٗ إًٌؽ اثٛ ِسّع ػجعاٌمبظؼ ِسّع ازّع نؽوخ   - 8

ُٗ َػمع ثَّٛخت َٚغٌه اٌَفؽع َ٘ػا ُنٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131411 َٙؽ اٌد١ؿح 2112 ٌكٕخ 2126 ثؽَلُ ُِكَدً ٍَُِطً ُِه ٚ 

ُٗ ُأوزَٛثؽ 6 ِردبؼٜ ِقدً َِىَزت ِِٓ يبِظؼ رأن١ؽ ٍََْت ٚثَّٛخت َػٕ  . 

قٕزؽؾ ٘بٚـ ١٘جؽثبي نؽوخ   - 9  ( Herbal House Centers )  ، ربؼ٠ص ٚفٝ ،   133511:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ 

ُٗ َػمع ثَّٛخت َٚغٌه اٌَفؽع َ٘ػا ُنٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131411 َٙؽ اٌد١ؿح 2112 ٌكٕخ 2126 ثؽَلُ ُِكَدً ٍَُِطً ُِه ٚ 

ُٗ ُأوزَٛثؽ 6 ِردبؼٜ ِقدً َِىَزت ِِٓ يبِظؼ رأن١ؽ ٍََْت ٚثَّٛخت َػٕ  . 

   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   21121:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽوبٖ اٌدٛاظ ػجع ِسّٛظ اٌدٛاظ ػجع نؽوخ   - 10

ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ  

 رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   21641:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوب٘ب يبٌر االِبَ اثؽا١ُ٘ ٠ّٕٝ نؽوخ   - 11

 اٌزبؼ٠ص ٚثبثذ ػٕٗ ِهٙؽ ٚغ١ؽ ِكدً غ١ؽ ػؽفٝ ػمع ثّٛخت بئ١بٔٙ ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ

2113 ٌكٕخ 1515 ثؽلُ  

ُٖ فٛؾٜ ِسّع أزّع نؽوخ   - 12  رُ   21131416 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11252:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ُٚنؽوب

2113 ٌكٕخ 161 ثؽلُ ِكدً ٍِطًٗ ػمع ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

ُٖ فٛؾٜ ِسّع أزّع نؽوخ   - 13  رُ   21131416 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11252:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ُٚنؽوب

2113 ٌكٕخ 161 ثؽلُ ِكدً ٍِطًٗ ػمع ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   21131416 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   26214:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽ٠ىزٗ ػ١ٓخ اثؽا١ُ٘ زّعٜ نؽوخ   - 14

ِِٓ َنؽوخ َزً َػمع ثَّٛخت َٚغٌِه َٔٙبئ١ًب َٚرًف١زٙب اٌَهؽوخ ٌَِسً ُنٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ ُٗ ُػؽفٝ َرُب  ٌكٕخ 114 َُِكدً ٍَُِطً

ًَّٕٛؼح 2113 َٙؽ اٌ ُِه ٚ ُٗ َػٕ  . 

 

 نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   16213:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ اٌؿ٠ٓ زبفظ ػؿ٠ؿٖ   - 15

ٔٙبئ١ب ٚفُٙب زٍٙب رُ اٌهؽوٗ زً ػمع ثّٛخت  اٌكدً  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   16213:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ اٌؿ٠ٓ زبفظ ػؿ٠ؿٖ   - 16

ٔٙبئ١ب ٚفُٙب زٍٙب رُ اٌهؽوٗ زً ػمع ثّٛخت  اٌكدً  

 رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   116633:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ   - 17

ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً رُ ثك١ٓٗ رٛي١ٗ نؽوٗ فٍ ػمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   116633:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىٗ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ   - 18

ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً رُ ثك١ٓٗ رٛي١ٗ نؽوٗ فٍ ػمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   116633:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ   - 19

ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً رُ ثك١ٓٗ رٛي١ٗ نؽوٗ فٍ ػمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   116633:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ   - 20

ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً رُ ثك١ٓٗ رٛي١ٗ نؽوٗ فٍ ػمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   116633:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىٗ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ   - 21

ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً رُ ثك١ٓٗ رٛي١ٗ نؽوٗ فٍ ػمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   21131411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   116633:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ   - 22

ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً رُ ثك١ٓٗ رٛي١ٗ نؽوٗ فٍ ػمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 ٚفٝ ،   23123:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،(   اثؽا١ُ٘ ٚاض١ٗ اٌعِٕبٜٚ اٌك١ع ِسّع)  ٌٍطؽظٚاد اٌعِٕبٜٚ نؽوخ   - 23

 ػٍٝ ًِعق ٍِطًٗ ػمع ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131412 ربؼ٠ص

2113 ٌكٕخ 2211 ثؽلُ رٛل١ؼبرٗ  

 رُ   21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   23123:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽ٠ىٗ اٌعِٕبٜٚ ٠ٛقف اٌك١ع ازّع نؽوخ   - 24

 ٌكٕخ 2211 ثؽلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ًِعق ٍِطًٗ ػمع ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ

2113 

 ٚفٝ ،   23123:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،(   اثؽا١ُ٘ ٚاض١ٗ اٌعِٕبٜٚ اٌك١ع ِسّع)  ٌٍطؽظٚاد اٌعِٕبٜٚ نؽوخ   - 25

 ػٍٝ ًِعق ٍِطًٗ ػمع ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   21131412 ربؼ٠ص

2113 ٌكٕخ 2211 لُثؽ رٛل١ؼبرٗ  

 رُ   21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   23123:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىٗ اٌعِٕبٜٚ ٠ٛقف اٌك١ع ازّع نؽوخ   - 26

 ٌكٕخ 2211 ثؽلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ًِعق ٍِطًٗ ػمع ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ

2113 

 رُ   21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   24136:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىزٗ اٌّالن ػجع قبِٝ ؼِٚبٔٝ نؽوٗ   - 27

ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   21131412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   24136:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىزٗ اٌّالن ػجع قبِٝ ؼِٚبٔٝ نؽوٗ   - 28

ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   21131421 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   53216:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽ٠ىزٗ فؽ٠ع اثؽا١ُ٘ ػجعاٌسى١ُ نؽوخ   - 29

2113 ٌكٕخ 43561 ثؽلُ اٌزبؼ٠ص ثبثذ ػمع ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً اٌم١ع ا\ٖ نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   21131421 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   53216:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽ٠ىزٗ زبِع ِسّع فإاظ ثع٠ؽ نؽوخ   - 30

2113 ٌكٕخ 43561 ثؽلُ اٌزبؼ٠ص ثبثذ ػمع ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً اٌم١ع ا\ٖ نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131422 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   65235:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٌٍزدبؼٖ فؽغٍٝ ٚػبظي ٚخعٜ   - 31

1332ٌك1211ٕٗ ؼلُ اٌزبؼ٠ص ِثجذ زً ػمع ٌّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً ٚرُ فٍ ػمع ثّٛخت نٓت  اٌكدً  

 ٓتن/ِسٛ رُ   21131422 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   65235:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٌٍزدبؼٖ فؽغٍٝ ٚػبظي ٚخعٜ   - 32

1332ٌك1211ٕٗ ؼلُ اٌزبؼ٠ص ِثجذ زً ػمع ٌّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً ٚرُ فٍ ػمع ثّٛخت نٓت  اٌكدً  

 رُ   21131423 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   115413:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ يمؽ ٍْؼذ ِسّع نؽوخ   - 33

ُٗ ُػؽفٝ َثك١ٓخ َرٛي١خ َنؽوخ َزً َػمع ثَّٛخت َٚغٌِه َٔٙبئ١ًب َٚرًف١زٙب اٌَهؽوخ ٌَِسً ُنٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  ثَؽَلُ َُِكدً ٍَُِطً

ًَّٕٛؼح 2113 ٌكٕخ 212 َٙؽ اٌ ُٛن ِٚ ُٗ َػٕ  . 

 رُ   21131423 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   122155:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىٙب اٌهؽث١ٕٝ ِسّع فبّْخ نؽوخ   - 34

2113ٌكٕٗ ا/1516 ثؽلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ًِعق نؽوٗ زً ػمع ثّٛخت اٌم١ع نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   21131423 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   122155:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىٙب اٌهؽث١ٕٝ ِسّع فبّْخ نؽوخ   - 35

2113ٌكٕٗ ا/1516 ثؽلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ًِعق نؽوٗ زً ػمع ثّٛخت اٌم١ع نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ   21131423 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   26336:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽوبٖ ػٍٝ ِسّٛظ اٌك١ع نؽوخ   - 36

2113 ٌكٕخ ء/6626 ثؽلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ًِعق ػمع ثّٛخت ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   26325:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽوب٘ب ٘بنُ فزسٝ فبرٓ نؽوٗ   - 37

ٔٙبئ١ب ٚزٍٙب اٌهؽوٗ فٍ رُ رُبِٓ نؽوٗ فٍ ػمع ثّٛخً  اٌكدً  

 نٓت/ِسٛ رُ   21131431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   26325:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽوب٘ب ٘بنُ فزسٝ فبرٓ نؽوٗ   - 38

ٔٙبئ١ب ٚزٍٙب اٌهؽوٗ فٍ رُ رُبِٓ نؽوٗ فٍ ػمع ثّٛخً  اٌكدً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ 21131414،   ربؼ٠ص ٚفٟ 135521، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ لعاذ ِسّع ػجعاٌؽزّٓ ازّع نؽوخ -  1

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً   

 رؼع٠ً رُ 21131414،   ربؼ٠ص ٚفٟ 135521، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽ٠ىخ اٌفزبذ ػجع يبٌر ػؿد ًِٓفٝ -  2

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ   

 رُ 21131414،   ربؼ٠ص ٚفٟ 135521، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ ػجعاٌفزبذ يبٌر ػؿد ًِٓفٝ نؽوخ -  3

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً   

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  4

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    

 رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  5

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  6

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  7

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  8

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    

 رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  9

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  10

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  11

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  12

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  13

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  14

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  15

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  16

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  17

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  18

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  19

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  20

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  21

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  22

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 63211، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  23

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    

 رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 133545، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ػ١ع ربِؽ نؽوخ -  24

خ١ٕٗ  351111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ   

 رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 133545، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚاٌس١ٛا١ٔخ اٌؿؼاػ١خ ٌٍز١ّٕخ رىٕٛخؽ٠ٓ نؽوخ -  25

خ١ٕٗ  351111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 124522، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ ٠ٛٔف ِزٌٛٝ ضبٌع نؽوخ -  26

خ١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 124522، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽ٠ىٗ ٠ٛٔف ِزٌٛٝ ضبٌع نؽوخ -  27

خ١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131423،   ربؼ٠ص ٚفٟ 115413، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ يمؽ ٍْؼذ ِسّع نؽوخ -  28

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131423،   ربؼ٠ص ٚفٟ 133143، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبؤٖ اٌك١ع ِسّع يالذ نؽوخ -  29

خ١ٕٗ  1211151.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131422،   ربؼ٠ص ٚفٟ 116412، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىزٗ ق١ّؽ ضبٌع -  30

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131422،   ربؼ٠ص ٚفٟ 116412، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىزٗ ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  31

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 21131422،   ربؼ٠ص ٚفٟ 116412، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽوبٖ اهلل ا١ِؽػجع نؽوخ -  32

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 135521    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ لعاذ ِسّع ػجعاٌؽزّٓ ازّع نؽوخ -  1

اٌفزبذ ػجع يبٌر ػؿد ِسّع/ ثٍّه قؽا٠ب اثٛ ػجعاٌؽزّٓ ِٕهأٖ ظوؽٔف ثٕبز١خ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً   

 رؼع٠ً رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 135521    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىخ اٌفزبذ ػجع يبٌر ػؿد ًِٓفٝ -  2

اٌفزبذ ػجع يبٌر ػؿد ِسّع/ ثٍّه قؽا٠ب اثٛ ػجعاٌؽزّٓ ِٕهأٖ ظوؽٔف ثٕبز١خ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ   

 رُ 21131414 ربؼ٠ص ٚفٟ 135521    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ ػجعاٌفزبذ يبٌر ػؿد ًِٓفٝ نؽوخ -  3

اٌفزبذ ػجع يبٌر ػؿد ِسّع/ ثٍّه قؽا٠ب اثٛ ػجعاٌؽزّٓ ِٕهأٖ ظوؽٔف ثٕبز١خ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً   

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 124522    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ ٠ٛٔف ِزٌٛٝ ضبٌع نؽوخ -  4

اٌَفؽع َ٘ػا ئٌغبء َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   . 

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 124522    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٗ ٠ٛٔف ِزٌٛٝ ضبٌع نؽوخ -  5

اٌَفؽع َ٘ػا ئٌغبء َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   . 

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 124522    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ ٠ٛٔف ِزٌٛٝ ضبٌع نؽوخ -  6

ِ٘ؽح ٌٍَهؽوخ َفؽع ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  َّع نبِؼع َأ 31 ثبٌمب ُّغ َنٛلٝ َأز ِ٘ؽح اأَلٚي ثبٌَزَد  ِردبؼٜ ِقدً َرجغ ُٚل١ع اٌِدع٠عح ثبٌمب

ِ٘ؽح  . اٌمب

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131412 ربؼ٠ص ٚفٟ 124522    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٗ ٠ٛٔف ِزٌٛٝ ضبٌع نؽوخ -  7

ِ٘ؽح ٌٍَهؽوخ َفؽع ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  َّع نبِؼع َأ 31 ثبٌمب ُّغ َنٛلٝ َأز ِ٘ؽح اأَلٚي ثبٌَزَد  ِردبؼٜ ِقدً َرجغ ُٚل١ع اٌِدع٠عح ثبٌمب

ِ٘ؽح  . اٌمب

 ربؼ٠ص ٚفٟ 114211    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ زكٓ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ػجعاٌؽزّٓ ِسّٛظ نؽوخ -  8

/ ثٍّه َْٕبذ َْؽ٠ك َأٚي َقٕعٚة َرجغ اٌَسٍٛأٝ ِػؿثخ ثٕبز١خ َفؽع ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411

َّع َنٍجٝ اٌَك١ع ُٚل١ع 2113 ٌكٕخ 3333 ثَؽَلُ أِٚظع َٚأػالف ظاِخٕٝ َز١ٛأٝ ئٔزبج ُِكَزٍَؿِبد ٌِزدبؼح َِطَؿْ َٔهبِ َػٓ َنٍجٝ َأز   

 ربؼ٠ص ٚفٟ 114211    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ زكٓ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ػجعاٌؽزّٓ ِسّٛظ نؽوخ -  9

َظل١ٍٙخ 114211 ربِثغ ثَؽَلُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411  . 

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 132354    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ آٌبِٝ ٔبيؽ -  10

اٌدع٠عٖ رٛؼ٠ً 11ػمبؼ اٌّىؽِٗ ِىٗ ل2 إًٌّٛؼٖ اٌٟ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 132354    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، االفًُ اٌزىٌٕٛٛخ١ٗ اٌسٍٛي نؽوخ -  11

اٌدع٠عٖ رٛؼ٠ً 11ػمبؼ اٌّىؽِٗ ِىٗ ل2 إًٌّٛؼٖ اٌٟ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف ، اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 132354    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ آٌبِٝ ٔبيؽ -  12

اٌدع٠عٖ رٛؼ٠ً 11ػمبؼ اٌّىؽِٗ ِىٗ ل2 إًٌّٛؼٖ اٌٟ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رؼع٠ً رُ 21131411 ربؼ٠ص ٚفٟ 132354    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، االفًُ اٌزىٌٕٛٛخ١ٗ اٌسٍٛي نؽوخ -  13

اٌدع٠عٖ رٛؼ٠ً 11ػمبؼ اٌّىؽِٗ ِىٗ ل2 إًٌّٛؼٖ اٌٟ رؼعي ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 116412    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ ق١ّؽ ضبٌع -  14

 ػٍٝ/ ثٍّه اٌمب٘ؽح اٌجكبر١ٓ اٌّؼؽاج ِع٠ٕٗ اٌؽئ١كٝ اٌّؽوؿ نبؼع 12/3/  ثبٌؼٕٛاْ اضؽٜ ِسبفظخ فٝ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

اٌمب٘ؽح     ثؽلُ ٚل١ع    ثؽلُ اٚظع ػٍٝ اٌزٛاة ػجع   

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 116412    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  15

 اٌمب٘ؽح اٌجكبر١ٓ اٌّؼؽاج ِع٠ٕٗ اٌؽئ١كٝ اٌّؽوؿ نبؼع 12/3/  ثبٌؼٕٛاْ اضؽٜ ِسبفظخ فٝ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف، 

اٌمب٘ؽح     ثؽلُ ٚل١ع    ثؽلُ اٚظع ػٍٝ اٌزٛاة ػجع ػٍٝ/ ثٍّه   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131422 ربؼ٠ص ٚفٟ 116412    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ اهلل ا١ِؽػجع نؽوخ -  16

/ ثٍّه اٌمب٘ؽح اٌجكبر١ٓ اٌّؼؽاج ِع٠ٕٗ اٌؽئ١كٝ اٌّؽوؿ نبؼع 12/3/  ثبٌؼٕٛاْ اضؽٜ ِسبفظخ فٝ فؽع افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

اٌمب٘ؽح     ثؽلُ ٚل١ع    ثؽلُ اٚظع ػٍٝ اٌزٛاة ػجع ػٍٝ   

 ربؼ٠ص ٚفٟ 142361    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ اٌد١ٕعٜ ِسّع ػجعاٌٛ٘بة ِسّٛظ ١ٌٚع نؽوخ -  17

ًَّٕٛؼح ٌٍَهؽوخ عَفؽ ئفِززبذ َرُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21131431  َضٍْف ـ(  اٌِد١ٕٕخ زٌٛ)  َأقَؼع نبِؼع 25 ثبٌ

َّع َِسّٛظ/ ثٍّه ثِدع٠ٍخ إٌَدب َأثٛ َِعَؼقخ َظل١ٍٙخ 142361 ربِثغ ثَؽَلُ ُٚل١ع 2113 ٌكٕخ 3614 ثَؽَلُ أِٚظع اهلل َضٍف اٌَك١ع َخجؽ َأز  . 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌهبِ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اقّعح ٚردبؼح ؾؼاػ١خ زبيالد ٚرٛؾ٠غ ردبؼح/  ٠ُبف  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ لعاذ ِسّع ػجعاٌؽزّٓ ازّع نؽوخ -  1

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 135521   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، 1 ؾؼاػ١خ ِٚطًجبد  

 اقّعح ٚردبؼح ؾؼاػ١خ زبيالد ٚرٛؾ٠غ ردبؼح/  ٠ُبف  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىخ اٌفزبذ ػجع يبٌر ػؿد ًِٓفٝ -  2

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 135521   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، 1 ؾؼاػ١خ ِٚطًجبد  

 اقّعح ٚردبؼح ؾؼاػ١خ زبيالد ٚرٛؾ٠غ ردبؼح/  ٠ُبف  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ ػجعاٌفزبذ يبٌر ػؿد ًِٓفٝ نؽوخ -  3

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 135521   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، 1 ؾؼاػ١خ ِٚطًجبد  

   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌهؽوخ غؽٌ ِٓ ٚاٌزًع٠ؽ االقز١ؽاظ اٌغبء  رُبِٓ نؽوخ ، اٌك١كٝ ػٍٝ اٌههزبٜٚ اثٕبء نؽوخ -  4

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 123354  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  5

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  6

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  7

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ك١ٓخث رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  8

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  9

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  10

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

ثك١ٓخ رٛي١خ  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  11

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  12

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  13

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  14

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

ثك١ٓخ رٛي١خ  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  15

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  16

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  17

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  18

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

ثك١ٓخ رٛي١خ  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  19

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  20

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  21

رُبِٓ نؽوخ:  ن١ؽاٌزأ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  22

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

 رُبِٓ

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  23

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  
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 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  24

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  25

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  26

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

 رُبِٓ

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  27

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  28

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  29

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  30

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

 رُبِٓ

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  31

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  32

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  33

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  34

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

 رُبِٓ

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  35

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  36

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  37

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  38

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

ثك١ٓخ رٛي١خ  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  39

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  
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 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  40

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  41

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  42

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

ثك١ٓخ رٛي١خ  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  43

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  44

ثك١ٓخ رٛي١خ:  ن١ؽاٌزأ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  45

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  46

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

ثك١ٓخ رٛي١خ  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  47

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  48

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  49

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  50

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

ثك١ٓخ رٛي١خ  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  51

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  52

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  53

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ ظقؼب نؽوخ -  54

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

 رُبِٓ

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  55

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  56

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  57

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  58

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ؽلُث ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

 رُبِٓ

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  59

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  60

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  61

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  62

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

 رُبِٓ

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  63

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  64

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  65

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  66

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

 رُبِٓ

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  67

رُبِٓ نؽوخ:  ؽاٌزأن١ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  68

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  69

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  70

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

 رُبِٓ

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  71

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  72

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  73

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  74

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

 رُبِٓ

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  75

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  76

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  77

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ؼحردب ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  78

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

 رُبِٓ

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  79

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  80

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  81

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ  

 اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ زبِع اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  82

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ يفٚ،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد

 رُبِٓ

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  83

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌعاض١ٍخ اٌؽزالد ٚرٕظ١ُ اٌك١بؼاد ردبؼح ـ:  ئٌٝ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  84

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٚاٌزٛؼ٠عاد  

 ٚفٟ 21121   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اقّبن نٝ اٌٟ رؼعي  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ اٌدٛاظ ػجع ِسّٛظ اٌدٛاظ ػجع نؽوخ -  85

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص  

 ِكزٍؿِبد ردبؼح ـ:  ٠ُبف  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ زكٓ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ػجعاٌؽزّٓ ِسّٛظ نؽوخ(  114211 ربثغ ) -  86

   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٌٍزعاٚي(  ي٠ٛب فبد فٛي)  اٌع٘ٓ وبٍِخ ِجثٛلخ ي٠ٛب ر١ًٕغ ٚزعح،  ٚأػالف ٚظاخٕٝ ز١ٛأٝ ئٔزبج

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 114211  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ١ٕغرً ٚزعح،  ٚأػالف ٚظاخٕٝ ز١ٛأٝ ئٔزبج ِكزٍؿِبد ردبؼح ـ:  ٠ُبف  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚاٌزدبؼح ٌالػالف اٌمبئع نؽوخ -  87

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 114211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،.  ٌٍزعاٚي(  ي٠ٛب فبد فٛي)  اٌع٘ٓ وبٍِخ ِجثٛلخ ي٠ٛب

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚاٌز١ًٕغ ٚاٌزغ١ٍف ٚاٌزؼجئخ ٚاٌززد١ٙؿ اٌزٛؼ٠ع ٚاَبفخ ٚاٌزًع٠ؽ االقز١ؽاظ ٔهبِ ضػف  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ ق١ّؽ ضبٌع -  88

 اٌطبيخ ٚاالغػ٠خ االْفبي ٚاغػ٠خ ٚآٌّٙؽاد آٌج١خ ٚاالػهبة ٚاٌج١ٓؽ٠خ اٌجهؽ٠خ آٌج١خ ِٚكزسُؽاد ٌٍالظ٠ٚخ اٌغ١ؽ ٌعٜ

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 116412   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌمبْٔٛ ثٗ ِكّٛذ ٘ٛ ف١ّب ٚاٌزٛؾ٠غ

رُبِٓ نؽوخ  

 ٚاٌزؼجئخ ٚاٌززد١ٙؿ اٌزٛؼ٠ع ٚاَبفخ ٚاٌزًع٠ؽ االقز١ؽاظ ٔهبِ ضػف  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  89

 االْفبي ٚاغػ٠خ ٚآٌّٙؽاد آٌج١خ ٚاالػهبة ٚاٌج١ٓؽ٠خ اٌجهؽ٠خ آٌج١خ ِٚكزسُؽاد ٌٍالظ٠ٚخ اٌغ١ؽ ٌعٜ ٚاٌز١ًٕغ ٚاٌزغ١ٍف

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 116412   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌمبْٔٛ ثٗ ِكّٛذ ٘ٛ ف١ّب ٚاٌزٛؾ٠غ اٌطبيخ ٚاالغػ٠خ

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚاٌزغ١ٍف ٚاٌزؼجئخ ٚاٌززد١ٙؿ اٌزٛؼ٠ع ٚاَبفخ ٚاٌزًع٠ؽ االقز١ؽاظ ٔهبِ ضػف  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ اهلل ا١ِؽػجع نؽوخ -  90

 ٚاالغػ٠خ االْفبي ٚاغػ٠خ ٚآٌّٙؽاد آٌج١خ ٚاالػهبة ٚاٌج١ٓؽ٠خ اٌجهؽ٠خ آٌج١خ ِٚكزسُؽاد ٌٍالظ٠ٚخ اٌغ١ؽ ٌعٜ ٚاٌز١ًٕغ

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 116412   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌمبْٔٛ ثٗ ِكّٛذ ٘ٛ ف١ّب ٚاٌزٛؾ٠غ اٌطبيخ

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽ٠ىزٗ غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ -  1

رُبِٓ نؽوخ: اٌزأن١ؽ  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽ٠ىٙب خّؼخ عزبِ اثؽا١ُ٘ قؼبظ نؽوخ -  2

رُبِٓ نؽوخ: اٌزأن١ؽ ٚيف  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع نؽوخ -  3

رُبِٓ نؽوخ  

 ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63211   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽوبٖ غبُٔ قؼ١ع ٚؼثخ نؽوخ -  4

رُبِٓ نؽوخ: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 116633   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽوبٖ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ -  5

ثك١ٓخ رٛي١خ: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 116633   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽ٠ىٗ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ -  6

ثك١ٓخ رٛي١خ: اٌزأن١ؽ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 116633   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽوبٖ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ -  7

ثك١ٓخ رٛي١خ: اٌزأن١ؽ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 132354   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽوبٖ آٌبِٝ ٔبيؽ -  8

ثك١ٓخ رٛي١خ  

 ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 132354   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، االفًُ اٌزىٌٕٛٛخ١ٗ اٌسٍٛي نؽوخ -  9

ثك١ٓخ رٛي١خ: اٌزأن١ؽ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 16213   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽوبٖ اٌؿ٠ٓ زبفظ ػؿ٠ؿٖ -  10

ثك١ٓخ رٛي١خ  

 ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 65235   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٌٍزدبؼٖ فؽغٍٝ ٚػبظي ٚخعٜ -  11

رُبِٓ نؽوخ: اٌزأن١ؽ  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 122155   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽ٠ىٙب اٌهؽث١ٕٝ ِسّع فبّْخ نؽوخ -  12

ثك١ٓخ رٛي١خ: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21131431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 26325   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽوب٘ب ٘بنُ فزسٝ فبرٓ نؽوٗ -  13

رُبِٓ نؽوخ: اٌزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 يبٌر ػؿد ًِٓفٝ: اٌٝ 135521 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  ثك١ٓخ رٛي١خ  21131414:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

ٚنؽ٠ىخ اٌفزبذ ػجع  

 غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ: اٌٝ 63211 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  ثك١ٓخ رٛي١خ  21131412:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2

 ٚنؽ٠ىزٗ

 غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ: اٌٝ 63211 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  رُبِٓ نؽوخ  21131412:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3

 ٚنؽ٠ىزٗ

 غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ: اٌٝ 63211 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  رُبِٓ نؽوخ  21131412:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  4

 ٚنؽ٠ىزٗ

 غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ: اٌٝ 63211 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  ثك١ٓخ رٛي١خ  21131412:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  5

 ٚنؽ٠ىزٗ

 غبُٔ قؼ١ع ازّع نؽوخ: اٌٝ 63211 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  رُبِٓ نؽوخ  21131412:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  6

 ٚنؽ٠ىزٗ

 ِزٌٛٝ ضبٌع نؽوخ: اٌٝ 124522 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  ثك١ٓخ رٛي١خ  21131412:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  7

ٚنؽوبٖ ٠ٛٔف  

ٚنؽ٠ىزٗ ق١ّؽ ضبٌع: اٌٝ 116412 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  رُبِٓ نؽوخ  21131422:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  8  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع: اٌٝ 116412 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  رُبِٓ نؽوخ  21131422:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  9

 ٚنؽ٠ىزٗ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األنطبو   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

(  اٌهؽوخ ِٓ زمٛلٗ وبفخ اقزالِخ ثؼع ٔٙبئ١ب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج)   نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  لعاذ ِسّع ػجعاٌؽزّٓ ازّع -  1

135521   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 1 ثبٌهؽوخ زمٛلٗ وبفخ اقزالِٗ ثؼع اٌهؽوخ ِٓ ِٛيٝ نؽ٠ه ٚضؽٚج  

(  اٌهؽوخ ِٓ زمٛلٗ وبفخ اقزالِخ ثؼع ٔٙبئ١ب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج)   نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  لعاذ ِسّع ػجعاٌؽزّٓ ازّع -  2

135521   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 1 ثبٌهؽوخ زمٛلٗ وبفخ اقزالِٗ ثؼع اٌهؽوخ ِٓ ِٛيٝ نؽ٠ه ٚضؽٚج  

(  اٌهؽوخ ِٓ زمٛلٗ وبفخ اقزالِخ ثؼع ٔٙبئ١ب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج)   نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  لعاذ ِسّع ػجعاٌؽزّٓ ازّع -  3

135521   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 1 ثبٌهؽوخ زمٛلٗ وبفخ اقزالِٗ ثؼع اٌهؽوخ ِٓ ِٛيٝ نؽ٠ه ٚضؽٚج  

 اٌهؽوخ ايٛي ث١غ زك اٌهؽوخ ِع٠ؽ/ اٌٝ ٠ُبف  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اٌك١كٝ اٌههزبٜٚ ِست اٌع٠ٓ وؽ٠ُ -  4

123354   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، ِٕفؽظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ  

  21131412:  ربؼ٠ص ،( .  َٔٙبئ١ًب اٌَهؽوخ ِِٓ َضؽج)   ِزُبِٓ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  ؾا٠ع ػجعاٌس١ّع ِسّع اٌع٠ٓ ثعؼ ازّع -  5

133545   ثؽلُ    

  21131412:  ربؼ٠ص ،( .  َٔٙبئ١ًب اٌَهؽوخ ِِٓ َضؽج)   ِزُبِٓ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  ؾا٠ع ػجعاٌس١ّع ِسّع اٌع٠ٓ ثعؼ ازّع -  6

133545   ثؽلُ    

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ،( .  َٔٙبئ١ًب اٌَهؽوخ ِِٓ َضؽج)   ِزُبِٓ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  ِكٍُ ق١ٍّبْ ِسّع اٌك١ع -  7

133545 

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ،( .  َٔٙبئ١ًب اٌَهؽوخ ِِٓ َضؽج)   ِزُبِٓ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  ِكٍُ ق١ٍّبْ ِسّع اٌك١ع -  8

133545 

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ،( .  ثبٌَهؽوخ ِظضٛي)   ِزُبِٓ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  ؾا٠ع ػجعاٌس١ّع ِسّع اٌع٠ٓ ثعؼ ازّع -  9

133545 

 ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ،( .  ثبٌَهؽوخ ِظضٛي)   ِزُبِٓ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  ؾا٠ع ػجعاٌس١ّع ِسّع اٌع٠ٓ ثعؼ ازّع -  10

  133545  

133545   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ،( .  ثبٌَهؽوخ ِظضٛي)   ِزُبِٓ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  ِكٍُ ق١ٍّبْ ِسّع اٌك١ع -  11  

133545   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ،( .  ثبٌَهؽوخ ِظضٛي)   ِزُبِٓ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  ِكٍُ ق١ٍّبْ ِسّع اٌك١ع -  12  

ِّؼبْ ٚاٌَزٛلغ اإلظاؼح َزك ٌٍٓؽفبْ  فؽع ِع٠ؽ  رُبِٓ وخنؽ  ثعٜٚ ػٍٝ اٌجعٜٚ ٚائً -  13 .  اإلظاؼ٠خ اٌِدٙبد َخ١ّغ َأِبَ َفَمّ ُِدَز

142312   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ،  

ِّؼبْ ٚاٌَزٛلغ اإلظاؼح َزك ٌٍٓؽفبْ  فؽع ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ثعٜٚ ػٍٝ اٌجعٜٚ ٚائً -  14 .  اإلظاؼ٠خ اٌِدٙبد َخ١ّغ َأِبَ َفَمّ ُِدَز

142312   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ،  

ِّؼبْ ٚاٌَزٛلغ اإلظاؼح َزك ٌٍٓؽفبْ  فؽع ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػجعاٌؼؿ٠ؿ ػجعاٌسبفظ ق١ّؽ ازّع -  15  اٌِدٙبد َخ١ّغ َأِبَ َفَمّ ُِدَز

142312   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ،.  اإلظاؼ٠خ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ِّؼبْ ٚاٌَزٛلغ اإلظاؼح َزك ٌٍٓؽفبْ  فؽع ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػجعاٌؼؿ٠ؿ ػجعاٌسبفظ ق١ّؽ ازّع -  16  اٌِدٙبد َخ١ّغ َأِبَ َفَمّ ُِدَز

142312   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ،.  اإلظاؼ٠خ  

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، ٔٙبئ١ب اٌهؽوٗ ِٓ ضؽخذ  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  زك١ٓ ا١ٌٍٓف ػجع ػجبـ ٌج١جٗ -  17

21121 

ُٗ ٚئظاؼرٙبَٔٙبئ١ًب اٌَهؽوخ ِِٓ َضؽج)   نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  يمؽ ػٍٝ ٍْؼذ ِسّع -  18 َٛفبر  21131423:  ربؼ٠ص ،( .  ٌ

115413   ثؽلُ     

:  ربؼ٠ص ،( .  َٔٙبئ١ًب ٚئظاؼرٙب اٌَهؽوخ ِِٓ َضؽَخذ)   نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ٔبؼ اٌهسبد ِسّع ػٍٝ ٔبٔكٝ -  19

132624   ثؽلُ    21131423  

:  ربؼ٠ص ،( .  َٔٙبئ١ًب ٚئظاؼرٙب اٌَهؽوخ ِِٓ َضؽَخذ)   نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٔبؼ اٌهسبد ِسّع ػٍٝ ٔبٔكٝ -  20

132624   ثؽلُ    21131423  

:  ربؼ٠ص ،( .  َٔٙبئ١ًب ٚئظاؼرٙب اٌَهؽوخ ِِٓ َضؽَخذ)   نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػبِؽ اٌطج١ؽٜ اٌكؼ١ع ؼَب ػّؽٚ -  21

132624   ثؽلُ    21131423  

:  ربؼ٠ص ،( .  َٔٙبئ١ًب ٚئظاؼرٙب اٌَهؽوخ ِِٓ َضؽَخذ)   نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ػبِؽ اٌطج١ؽٜ اٌكؼ١ع ؼَب ػّؽٚ -  22

132624   ثؽلُ    21131423  

:  ربؼ٠ص ،( .  َٔٙبئ١ًب ٚئظاؼرٙب اٌَهؽوخ ِِٓ َضؽَخذ)   ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  زكٓ ق١ٍّبْ قالِخ ِسّٛظ -  23

132624   ثؽلُ    21131423  

:  ربؼ٠ص ،( .  َٔٙبئ١ًب ٚئظاؼرٙب اٌَهؽوخ ِِٓ َضؽَخذ)   ِزُبِٓ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  زكٓ ق١ٍّبْ قالِخ ِسّٛظ -  24

132624   ثؽلُ    21131423  

   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ،( .  ثبٌَهؽوخ ِظضٛي)   نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ٔبؼ اٌهسبد ِسّع ػٍٝ ٔبٔكٝ -  25

132624 

   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ،( .  ثبٌَهؽوخ ِظضٛي)   نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٔبؼ اٌهسبد ِسّع ػٍٝ ٔبٔكٝ -  26

132624 

   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ،( .  ثبٌَهؽوخ ِظضٛي)   نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػبِؽ اٌطج١ؽٜ اٌكؼ١ع ؼَب ػّؽٚ -  27

132624 

   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ،( .  ثبٌَهؽوخ ِظضٛي)   نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ػبِؽ اٌطج١ؽٜ اٌكؼ١ع ؼَب ػّؽٚ -  28

132624 

   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ،( .  ثبٌَهؽوخ ِظضٛي)   ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  زكٓ ق١ٍّبْ قالِخ ِسّٛظ -  29

132624 

   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ،( .  ثبٌَهؽوخ ِظضٛي)   ِزُبِٓ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  زكٓ ق١ٍّبْ قالِخ ِسّٛظ -  30

132624 

ُٗ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ٔبؼ اٌهسبد ِسّع ػٍٝ ٔبٔكٝ -  31 ُٗ،  َُِٕفؽًظا اٌَهؽوخ َػٓ ٚاٌَزٛل١غ اإلظاؼح َزك ٌَ ًُِ َزك ٌَٚ  اٌَزؼب

ُٗ،  ٚاٌَؽ٘ٓ ٚاإللِزؽاٌ اٌُسى١ِٛخ اٌِدٙبد وبفخ َِغ ًُِ َزك ٌَٚ  ثاقُ َٚرس١ًٍٙب اٌه١ىبد ٚئيعاؼ اٌِسكبثبد َٚفزر اٌجٕٛن َِغ اٌَزؼب

132624   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ،.  اٌَهؽوخ  

ُٗ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٔبؼ اٌهسبد ِسّع ػٍٝ ٔبٔكٝ -  32 ُٗ،  َُِٕفؽًظا اٌَهؽوخ َػٓ ٚاٌَزٛل١غ اإلظاؼح َزك ٌَ ًُِ َزك ٌَٚ  اٌَزؼب

ُٗ،  ٚاٌَؽ٘ٓ ٚاإللِزؽاٌ اٌُسى١ِٛخ اٌِدٙبد وبفخ َِغ ًُِ َزك ٌَٚ  ثاقُ َٚرس١ًٍٙب اٌه١ىبد ٚئيعاؼ اٌِسكبثبد َٚفزر اٌجٕٛن َِغ اٌَزؼب

132624   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ،.  اٌَهؽوخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ُٗ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ِٓرُب نؽوخ  ػبِؽ اٌطج١ؽٜ اٌكؼ١ع ؼَب ػّؽٚ -  33 ُٗ،  َُِٕفؽًظا اٌَهؽوخ َػٓ ٚاٌَزٛل١غ اإلظاؼح َزك ٌَ  َزك ٌَٚ

ًُِ ُٗ،  ٚاٌَؽ٘ٓ ٚاإللِزؽاٌ اٌُسى١ِٛخ اٌِدٙبد وبفخ َِغ اٌَزؼب ًُِ َزك ٌَٚ  َٚرس١ًٍٙب اٌه١ىبد ٚئيعاؼ اٌِسكبثبد َٚفزر اٌجٕٛن َِغ اٌَزؼب

132624   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ،.  اٌَهؽوخ ثاقُ  

ُٗ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ػبِؽ اٌطج١ؽٜ اٌكؼ١ع ؼَب ػّؽٚ -  34 ُٗ،  َُِٕفؽًظا اٌَهؽوخ َػٓ ٚاٌَزٛل١غ اإلظاؼح َزك ٌَ  َزك ٌَٚ

ًُِ ُٗ،  ٚاٌَؽ٘ٓ ٚاإللِزؽاٌ اٌُسى١ِٛخ اٌِدٙبد وبفخ َِغ اٌَزؼب ًُِ َزك ٌَٚ  َٚرس١ًٍٙب اٌه١ىبد ٚئيعاؼ اٌِسكبثبد َٚفزر اٌجٕٛن َِغ اٌَزؼب

132624   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ،.  اٌَهؽوخ ثاقُ  

ُٗ  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  زكٓ ق١ٍّبْ قالِخ ِسّٛظ -  35 ُٗ،  َُِٕفؽًظا اٌَهؽوخ َػٓ ٚاٌَزٛل١غ اإلظاؼح َزك ٌَ ًُِ َزك ٌَٚ  اٌَزؼب

ُٗ،  ٚاٌَؽ٘ٓ ٚاإللِزؽاٌ اٌُسى١ِٛخ اٌِدٙبد وبفخ َِغ ًُِ َزك ٌَٚ  ثاقُ َٚرس١ًٍٙب اٌه١ىبد ٚئيعاؼ اٌِسكبثبد َٚفزر اٌجٕٛن غَِ اٌَزؼب

132624   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ،.  اٌَهؽوخ  

ُٗ  ِزُبِٓ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  زكٓ ق١ٍّبْ قالِخ ِسّٛظ -  36 ُٗ،  َُِٕفؽًظا اٌَهؽوخ َػٓ ٚاٌَزٛل١غ اإلظاؼح َزك ٌَ ًُِ َزك ٌَٚ  اٌَزؼب

ُٗ،  ٚاٌَؽ٘ٓ ٚاإللِزؽاٌ اٌُسى١ِٛخ اٌِدٙبد وبفخ َِغ ًُِ َزك ٌَٚ  ثاقُ َٚرس١ًٍٙب اٌه١ىبد ٚئيعاؼ اٌِسكبثبد َٚفزر اٌجٕٛن َِغ اٌَزؼب

132624   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ،.  اٌَهؽوخ  

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٔٙبئ١ب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ٠ٛقف ٠ؼمٛة ثهؽٜ ٔج١ً -  37

116412 

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٔٙبئ١ب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ٠ٛقف ٠ؼمٛة ثهؽٜ ٔج١ً -  38

116412 

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٔٙبئ١ب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ٠ٛقف ٠ؼمٛة ثهؽٜ ٔج١ً -  39

116412 

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٔٙبئ١ب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اهلل ػجع ػؿ٠ؿ اهلل ػجع ا١ِؽ -  40

116412 

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٔٙبئ١ب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اهلل ػجع ػؿ٠ؿ اهلل ػجع ا١ِؽ -  41

116412 

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٔٙبئ١ب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  هنؽ٠ ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اهلل ػجع ػؿ٠ؿ اهلل ػجع ا١ِؽ -  42

116412 

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٔٙبئ١ب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  43  

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٔٙبئ١ب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  44  

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٔٙبئ١ب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  45  

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٚاظاؼرٙب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ٠ٛقف ٠ؼمٛة ثهؽٜ ٔج١ً -  46

116412 

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٚاظاؼرٙب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ٠ٛقف ٠ؼمٛة ثهؽٜ ٔج١ً -  47

116412 

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٚاظاؼرٙب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ٠ٛقف ٠ؼمٛة ثهؽٜ ٔج١ً -  48

116412 

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٚاظاؼرٙب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اهلل ػجع ػؿ٠ؿ اهلل ػجع ا١ِؽ -  49

116412 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٚاظاؼرٙب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اهلل ػجع ػؿ٠ؿ اهلل ػجع ا١ِؽ -  50

116412 

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٚاظاؼرٙب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اهلل ػجع ػؿ٠ؿ اهلل ػجع ا١ِؽ -  51

116412 

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٚاظاؼرٙب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  52

116412 

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٚاظاؼرٙب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  53

116412 

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، ٚاظاؼرٙب اٌهؽوخ ِٓ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  54

116412 

 اٌهؽوخ ٚرّث١ً ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٚٗ ثبٌهؽوخ ظضً  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ٠ٛقف ٠ؼمٛة ثهؽٜ ٔج١ً -  55

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، زى١ِٛخ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد اِبَ  

 اٌهؽوخ ٚرّث١ً ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٚٗ ثبٌهؽوخ ظضً  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ٠ٛقف ٠ؼمٛة ثهؽٜ ٔج١ً -  56

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، زى١ِٛخ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد اِبَ  

 اٌهؽوخ ٚرّث١ً ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٚٗ ثبٌهؽوخ ظضً  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ٠ٛقف ٠ؼمٛة ثهؽٜ ٔج١ً -  57

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، زى١ِٛخ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد اِبَ  

 اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٚٗ ثبٌهؽوخ ظضً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اهلل ػجع ػؿ٠ؿ اهلل ػجع ا١ِؽ -  58

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، زى١ِٛخ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد  

 اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٚٗ ثبٌهؽوخ ظضً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اهلل ػجع ػؿ٠ؿ اهلل ػجع ا١ِؽ -  59

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، زى١ِٛخ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد  

 اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٚٗ ثبٌهؽوخ ظضً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اهلل ػجع ػؿ٠ؿ اهلل ػجع ا١ِؽ -  60

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، زى١ِٛخ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد  

 اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٚٗ ثبٌهؽوخ ظضً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  61

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، زى١ِٛخ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد  

 اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٚٗ ثبٌهؽوخ ظضً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  62

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، زى١ِٛخ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد  

 اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٚٗ ثبٌهؽوخ ظضً  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  63

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، زى١ِٛخ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  اٌك١كٝ ػٍٝ اٌههزبٜٚ اثٕبء نؽوخ -  1

123354 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  اٌك١كٝ ػٍٝ اٌههزبٜٚ اثٕبء نؽوخ -  2

123354 

    21131414:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ لعاذ ِسّع ػجعاٌؽزّٓ ازّع نؽوخ -  3

135521   ثؽلُ  

 ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىخ اٌفزبذ ػجع يبٌر ػؿد ًِٓفٝ -  4

  135521  

   21131414:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ ػجعاٌفزبذ يبٌر ػؿد ًِٓفٝ نؽوخ -  5

135521   ثؽلُ   

  ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ػ١ع ربِؽ نؽوخ -  6

 133545  

    21131412:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚاٌس١ٛا١ٔخ اٌؿؼاػ١خ ٌٍز١ّٕخ رىٕٛخؽ٠ٓ نؽوخ -  7

133545   ثؽلُ  

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ ٠ٛٔف ِزٌٛٝ ضبٌع نؽوخ -  8

124522 

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٗ ٠ٛٔف ِزٌٛٝ ضبٌع نؽوخ -  9

124522 

:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ زكٓ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ػجعاٌؽزّٓ ِسّٛظ نؽوخ -  10

114211   ثؽلُ    21131411  

 رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ زكٓ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ػجعاٌؽزّٓ ِسّٛظ نؽوخ(  114211 ربثغ ) -  11

114211   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ  

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚاٌزدبؼح ٌالػالف اٌمبئع نؽوخ -  12

114211 

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ تاٌعزٍ يالذ ازّع نؽوخ -  13

116633 

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٗ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ -  14

116633 

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ -  15

116633 

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ -  16

116633 

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٗ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ -  17

116633 

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ اٌعزٍت يالذ ازّع نؽوخ -  18

116633 
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   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبؤٖ اٌك١ع ِسّع يالذ نؽوخ -  19

133143 

   21131423:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٙب ٔبؼ اٌهسبد ِسّع ػٍٝ ٔبٔكٝ نؽوخ -  20

132624   ثؽلُ   

  21131423:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٙب ٔبؼ اٌهسبد ِسّع ػٍٝ ٔبٔكٝ نؽوخ -  21

132624   ثؽلُ    

   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ يمؽ ٍْؼذ ِسّع نؽوخ -  22

115413 

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىزٗ ق١ّؽ ضبٌع -  23  

   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىزٗ ػٍٝ ِسّع ق١ّؽ ضبٌع -  24

116412 

116412   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽوبٖ اهلل ا١ِؽػجع نؽوخ -  25  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ادردع٠ع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

126363   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2231  2121/ 12/ 11 ززٝ قبؼٜ  نؽف نؽف ِسّٛظ اٌسٝ ػجع -  1  

63421   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2221  2111/ 2/ 21 ززٝ قبؼٜ  ِسّع ػٍٝ زك١ٓ ًِٓفٝ -  2  

63421   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2222  2116/ 2/ 21 ززٝ قبؼٜ  ِسّع ػٍٝ زك١ٓ ًِٓفٝ -  3  

63421   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2223  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ِسّع ػٍٝ زك١ٓ ًِٓفٝ -  4  

131661   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2231  2124/ 4/ 22 ززٝ قبؼٜ  اٌسُؽٜ اٌكؼ١ع اثؽا١ُ٘ ِسّع ؼث١غ -  5  

21416   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2236  2123/ 11/ 14 ززٝ قبؼٜ  ٍٝػ ِسّعػ١ٓٗ ِسّع -  6  

124421   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2231  2121/  11/  1 ززٝ قبؼٜ  ِزٌٛٝ اٌجعٜٚ ازّع اٌجعٜٚ -  7  

23311   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2232  2124/ 3/ 14 ززٟ قبؼٞ  اًٌفٓبٜٚ ػ١ٓخ اهلل ػجع ا١ٌٍٓف ػجع -  8  

23311   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2232  2124/ 3/ 14 ززٟ قبؼٞ  ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ اًٌفٓبٜٚ ِإقكخ -  9  

23311   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2232  2124/ 3/ 14 ززٟ قبؼٞ  اًٌفٓبٜٚ ػ١ٓخ اهلل ػجع ا١ٌٍٓف ػجع -  10  
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21161   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2246  2123/ 3/ 25 ززٝ قبؼٜ  اٌغٕعٚؼ زكٓ ِسّع اٌك١ع -  11  

66313   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3252  2113/ 1/ 11 ززٝ قبؼٜ  ؼؾق ض١ًٍ اثؽا١ُ٘ ا٠ّبْ -  12  

66313   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2251  2112/ 1/ 11 ززٝ قبؼٜ  ؼؾق ض١ًٍ اثؽا١ُ٘ ا٠ّبْ -  13  

66313   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2254  2123/ 1/ 11 ززٝ قبؼٜ  ؼؾق ض١ًٍ اثؽا١ُ٘ ا٠ّبْ -  14  

125431   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2262  اٌم١ع ٘ػا نٓت  الالظ٠ٛـ خؽخف اٌّك١ر ػجع انؽف -  15  

123131   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2244  2123/ 4/ 22 ززٝ قبؼٜ  ق١ف ِسّع اهلل ػجع انؽف -  16  

115211   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2216  2113/  4/  25 ززٝ قبؼٜ  ٚايف ظا١ٔبي يجسٝ نبظٜ -  17  

115211   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2211  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ٚايف ظا١ٔبي يجسٝ نبظٜ -  18  

11212   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2251  2116/  2/  23 ززٝ قبؼٜ  اٌس١ٍُ ػجع ػّؽٖ اثٛ اٌس١ٍُ ػجع -  19  

11212   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2251  2121/  2/  23 ززٝ قبؼٜ  اٌس١ٍُ ػجع ػّؽٖ اثٛ اٌس١ٍُ ػجع -  20  

13432   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2256  2123/ 1/ 26 ززٝ قبؼٜ  اثؽا١ُ٘ اٌهجؽاٜٚ أٔف -  21  

131464   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2236  2124/ 3/ 11 ززٟ قبؼٞ  زك١ٓ أٛؼ ِسّع ربِؽ -  22  

52136   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2233  2124/  4/  4 ززٝ قبؼٜ  ثؽثؽ ض١ًٍ فؽج ِسّع -  23  

23541   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2231  2124/ 4/ 4 ززٝ قبؼٜ  ػٓب اٌك١ع اٌغٕٝ ػجع ؼفؼذ -  24  

65311   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2231  2111/ 3/ 2 ززٝ قبؼٜ  اٌك١ع اٌّزٌٛٝ نٍجٝ ِسّع -  25  

65311   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2232  2122/ 3/ 1 ززٝ قبؼٜ  اٌك١ع اٌّزٌٛٝ نٍجٝ ِسّع -  26  

111223   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2234  2113/ 11/ 26 ززٝ قبؼٜ  اٌؼٓبؼ ِسّع اٌك١ع ِسّع اٌسى١ُ ػجع -  27  

111312   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2232  2122/  5/  21 ززٝ قبؼٜ  ِسّع ازّع اثؽا١ُ٘ اٌك١ع -  28  

    21131413:  ربؼ٠ص ، 2232  2122/  5/  21 ززٝ قبؼٜ  اٌك١ؽا١ِه ٚردبؼح ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ االِجبثٝ ِإقكخ -  29

111312   ثؽلُ  

111312   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2232  2122/  5/  21 ززٝ قبؼٜ  االِجبثٝ ِسّع ازّع اثؽا١ُ٘ ك١عاٌ -  30  

   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2222  2113/  2/  5 ززٝ قبؼٜ  ضبْؽ ِسّع اٌكؼ١ع ضبْؽ قسؽ(  113425 ربثغ ) -  31

113425 

12214   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2221  2116/ 14/ 12 ززٝ قبؼٜ  ػجعاٌّمًٛظ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  32  

12214   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2222  2111/ 14/ 12 ززٝ قبؼٜ  ػجعاٌّمًٛظ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  33  

12214   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2223  2116/ 14/ 12 ززٝ قبؼٜ  ػجعاٌّمًٛظ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  34  

12214   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2231.   اٌِكدً َ٘ػا َنٓت َرُ  ػجعاٌّمًٛظ ؽا١ُ٘اث ِسّع -  35  

113425   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2221  2123/ 15/ 21 ززٝ قبؼٜ  ضبْؽ ِسّع اٌكؼ١ع ضبْؽ قسؽ -  36  
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121143   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2226  2122/  4/  2 ززٝ قبؼٜ  اٌك١ع ػؽفبد ِسّع خّؼٗ -  37  

115635   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2311  2124/  4/  4 ززٝ قبؼٜ  إٌٓٓبٜٚ اٌؽزّٓ ػجع رٛف١ك ٠ٛقف -  38  

21461   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2321  2112/ 4/ 5 ززٝ قبؼٜ  اٌهبي ِسّع  ِسّع ازّع -  39  

21461   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2326  2122/ 4/ 5 قبؼٜ  اٌهبي ِسّع  ِسّع ازّع -  40  

31136   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2353  2113/ 1/ 21 ززٝ قبؼٜ  ازّع  اٌك١ع اٌؼ١ٕٓ اثٛ اٌك١ع ؾث١عٖ -  41  

31136   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2361  2114/ 1/ 21 ززٝ قبؼٜ  ازّع  اٌك١ع اٌؼ١ٕٓ اثٛ اٌك١ع ؾث١عٖ -  42  

31136   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2361  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ازّع  اٌك١ع اٌؼ١ٕٓ اثٛ اٌك١ع ؾث١عٖ -  43  

123222   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2321  2123/  5/  15 ززٝ قبؼٜ  اٌؼَٛٝ ِسّع ْٗ اٌمبظؼ ػجع ًِٕٛؼ -  44  

121533   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2332  2124/  2/  12 ززٝ قبؼٜ  ؼئ١كٗ ٠ٛقف اٌمبظؼ ػجع ِسّع -  45  

113121   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2331  2121/ 12/ 15 ززٝ قبؼٜ  اٌؼظ١ُ ػجع ػٍٝ اٌكؼ١ع ػٍٝ اٌكؼ١ع -  46  

22221   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2342  2111/ 3/ 6 ززٝ قبؼٜ  اٌعؼ٠ٕٝ ِسّع اٌفزبذ ػجع اثؽا١ُ٘ -  47  

22221   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2343  2112/ 3/ 6 ززٝ قبؼٜ  اٌعؼ٠ٕٝ ِسّع اٌفزبذ ػجع اثؽا١ُ٘ -  48  

22221   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2344  2111/ 3/ 6 ززٝ قبؼٜ  اٌعؼ٠ٕٝ ِسّع اٌفزبذ ػجع اثؽا١ُ٘ -  49  

22221   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2345  اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌعؼ٠ٕٝ ِسّع اٌفزبذ ػجع اثؽا١ُ٘ -  50  

24151   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2321  2112/  1/  11 ززٝ قبؼٜ  اٌك١كٝ اثؽا١ُ٘ اٌّزٌٛٝ   زك١ٓ -  51  

24151   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2322  2113/  1/  11 ززٝ قبؼٜ  اٌك١كٝ اثؽا١ُ٘ اٌّزٌٛٝ   زك١ٓ -  52  

24151   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2323  2112/  1/  11 ززٝ قبؼٜ  اٌك١كٝ اثؽا١ُ٘ اٌّزٌٛٝ   زك١ٓ -  53  

24151   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2331  2123/  1/  11 ززٝ قبؼٜ  اٌك١كٝ اثؽا١ُ٘ اٌّزٌٛٝ   زك١ٓ -  54  

31622   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2342  2113/ 1/ 16 ززٝ قبؼٜ  اٌّد١ع ِسّع اثؽا١ُ٘ اٌفزبذ ػجع ػالء -  55  

31622   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2343  2114/ 1/ 16 ززٝ قبؼٜ  اٌّد١ع ِسّع اثؽا١ُ٘ اٌفزبذ ػجع ػالء -  56  

31622   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2351  2113/ 1/ 16 ززٝ قبؼٜ  اٌّد١ع ِسّع اثؽا١ُ٘ اٌفزبذ ػجع ػالء -  57  

31622   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2342  2113/ 1/ 16 ززٝ قبؼٜ  ِسّع اثؽا١ُ٘ اٌفزبذ ػجع ػالء -  58  

31622   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2343  2114/ 1/ 16 ززٝ قبؼٜ  ِسّع اثؽا١ُ٘ اٌفزبذ ػجع ػالء -  59  

31622   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2351  2113/ 1/ 16 ززٝ قبؼٜ  ِسّع اثؽا١ُ٘ اٌفزبذ ػجع ػالء -  60  

112526   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2323  2111/  12/  15 ززٝ قبؼٜ  زكب١ٔٓ ِسّع ازّع زكبَ -  61  

112526   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2324  2122/  12/  15 ززٝ قبؼٜ  زكب١ٔٓ ِسّع ازّع زكبَ -  62  

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2322  2122/  3/  1 ززٝ قبؼٜ  نِٛبْ اٌّغبؾٜ اٌك١ع ٔج١ً ٚز١ع(  111215 ربثغ ) -  63

111215 
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21421   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2312  2111/  4/  1 ززٝ قبؼٜ  ِسّع ػٍٝ ِسّٛظ ػٍٝ -  64  

21421   ؽلُث    21131411:  ربؼ٠ص ، 2313  2122/  4/  1 ززٝ قبؼٜ  ِسّع ػٍٝ ِسّٛظ ػٍٝ -  65  

111215   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2321  2121/  2/  6 ززٝ قبؼٜ  نِٛبْ اٌّغبؾٜ اٌك١ع ٔج١ً ٚز١ع -  66  

62621   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2311  2115/  1/  2 ززٝ قبؼٜ  لبقُ ػجعاٌؼبي ػجعاٌغٕٝ ػجعاٌكزبؼ -  67  

62621   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2311  اٌم١ع ٘ػا نٓت رُ  لبقُ ػجعاٌؼبي ػجعاٌغٕٝ ػجعاٌكزبؼ -  68  

53331   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2364  2124/  1/  11 ززٝ قبؼٜ  فؽع اثٛ زكت اٌكؼ١ع اٌكؼ١ع -  69  

121633   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2366  2124/ 12/ 25 ززٝ قبؼٜ  ًِٓفٝ ازّع زكٓ ػٍٝ -  70  

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2314  2121/  11/  21 ززٝ قبؼٜ  ِؼؽٚف ِٛقٝ اٌٙبظٜ ػجع يالذ ِسّع -  71

114121 

23532   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2312  2124/  4/  3 ززٝ قبؼٜ  اٌفزبذ ػجع ِسّع فإاظ -  72  

23532   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2312  2124/  4/  3 ززٝ قبؼٜ  ثعؼ اٌفزبذ ػجع ِسّع فإاظ -  73  

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3115  2121/  1/  25 ززٝ قبؼٜ  ض١ًٍ زبِع ض١ًٍ ًِٓفٝ( 123416 ربثغ ) -  74

123416 

121241   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3112  2122/  4/  23 ززٝ قبؼٜ  ؼ٠بٌ خٛأٝ ِه١ً ؼؤٚف -  75  

36165   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3111  2111/  1/  5 ززٝ قبؼٜ  ّْبْ ِسّع ِسّع  ّْبْ ضبٌع -  76  

36165   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3112  2116/  1/  5 ززٝ قبؼٜ  ّْبْ ِسّع ِسّع  ّْبْ ضبٌع -  77  

36165   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3113  2121/  1/  5 ززٝ قبؼٜ  ّْبْ ِسّع ِسّع  ّْبْ ضبٌع -  78  

31156   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3126  2121/ 16/ 24 ززٝ قبؼٜ  ػثّبْ ِسّٛظ ِسّٛظ ِسّٛظ فزسٝ -  79  

63111   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2155  2111/  4/  11 ززٝ قبؼٜ  نزب ِسّع ا١ِٓ ِدعٜ -  80  

63111   ثؽلُ    21131412:  بؼ٠صر ، 3121  2115/  4/  11 ززٝ قبؼٜ  نزب ِسّع ا١ِٓ ِدعٜ -  81  

63111   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3121  2111/  4/  11 ززٝ قبؼٜ  نزب ِسّع ا١ِٓ ِدعٜ -  82  

63111   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3122  2115/  4/  11 ززٝ قبؼٜ  نزب ِسّع ا١ِٓ ِدعٜ -  83  

63111   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3123  اٌم١ع ٘ػا نٓت  نزب ِسّع ا١ِٓ ِدعٜ -  84  

14235   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2335  2124/  3/  21 ززٝ قبؼٜ  زّٛظح ػٍٝ اقّبػ١ً ِسّع -  85  

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3116  2121/  6/  1 ززٝ قبؼٜ  ض١ًٍ زبِع ض١ًٍ ًِٓفٝ(  123416 ؼلُ ربثغ ) -  86

123416 

13211   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3111  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ازّع ٠سٝ بيخّ -  87  

123322   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3124  2123/  6/  5 ززٝ قبؼٜ  اثؽا١ُ٘ اٌطبٌك ػجع ِسّع قٙبَ -  88  

113133   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3125  2123/  4/  13 ززٝ قبؼٜ  اٌجبؾ ِسّع ٠ٛقف فؽج ِسّع -  89  
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123416   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3113  2121/  5/  22 ززٝ قبؼٜ  ض١ًٍ زبِع ض١ًٍ ًِٓفٝ -  90  

21226   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3133  2111/  5/  13 ززٝ قبؼٜ  ازّع ق١ع ازّع ازّع اثؽا١ُ٘ -  91  

21226   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3141  2122/  5/  13 ززٝ قبؼٜ  ازّع ق١ع ازّع ازّع اثؽا١ُ٘ -  92  

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3114  2121/  1/  25 ززٝ قبؼٜ  ض١ًٍ زبِع ض١ًٍ ًِٓفٝ( 123416 ربثغ ) -  93

123416 

111213   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3121  2121/  2/  1 ززٝ قبؼٜ  ؼ٠بْ فّٙٝ فإاظ ازّع ا٠ّبْ -  94  

43511   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3122.   اٌِكدً َ٘ػا َنٓت َرُ  اٌّسالٜٚ ازّع اثؽا١ُ٘ ػٍٝ -  95  

122413   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3151  2122/ 12/ 13 ززٟ قبؼٞ  ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ االٌفٝ -  96  

122413   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3151  2122/ 12/ 13 ززٟ قبؼٞ  ازّع نؼ١هغ اثٛ االٌفٝ ازّع -  97  

   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3111  2121/  2/  6 ززٝ قبؼٜ  ػٍٝ زكٓ ػج١ع ِسّع قبِر(  111424 ربثغ ) -  98

111424 

111424   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3111  2122/  2/  21 ززٝ قبؼٜ  ػٍٝ زكٓ ػج١ع ِسّع قبِر -  99  

123356   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3131  اٌم١ع نٓت  زكٓ لٕبٜٚ اٌد١ًٍ ػجع ازّع اًِ -  100  

62441   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3152    اثٛغؿاٌّٙ اٌهؽث١ٕٝ ػجعاهلل ازّع -  101  

62441   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3153    اثٛغؿاٌّٙ اٌهؽث١ٕٝ ػجعاهلل ازّع -  102  

62441   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3161    اثٛغؿاٌّٙ اٌهؽث١ٕٝ ػجعاهلل ازّع -  103  

62441   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3161    اثٛغؿاٌّٙ اٌهؽث١ٕٝ ػجعاهلل ازّع -  104  

62441   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3162    اثٛغؿاٌّٙ اٌهؽث١ٕٝ ػجعاهلل ازّع -  105  

62441   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3163  اٌم١ع نٓت رُ  اثٛغؿاٌّٙ اٌهؽث١ٕٝ ػجعاهلل ازّع -  106  

22322   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3125  2113/  2/  13 ززٝ قبؼٜ  اٌؼعي اٌّؽقٝ ِسّٛظ زٕبْ -  107  

22322   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3126  2114/  2/ 13 ززٝ قبؼٜ  اٌؼعي اٌّؽقٝ ِسّٛظ زٕبْ -  108  

22322   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3121  2113/  2/  13 ززٝ قبؼٜ  اٌؼعي اٌّؽقٝ ِسّٛظ زٕبْ -  109  

22322   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3122  اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌؼعي اٌّؽقٝ ِسّٛظ زٕبْ -  110  

112312   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3164  2122/  11/  14 ززٝ قبؼٜ  زكٓ ِسّع اٌع٠ٓ يالذ ِعزذ -  111  

31422   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3112  2121/  5/  21 ززٝ قبؼٜ  ؼخت ِسّع اٌس١ّع ػجع اثؽا١ُ٘ -  112  

123223   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3151  2123/  11/*  23 ززٝ قبؼٜ  اٌىؽ٠ُ ػجع ِسّع اثؽا١ُ٘ يجؽٜ -  113  

122512   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3132  2121/  1/  31  ززٝ قبؼٜ  ِسّع اقّبػ١ً ِسّع اٌهسبد -  114  

21231   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3115  2113/  11/  3 ززٝ قبؼٜ  ض١ٍفٗ  اٌك١ع ِسّع ِسكٓ -  115  
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21231   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3116  2112/  11/  3 ززٝ قبؼٜ  ض١ٍفٗ  اٌك١ع ِسّع ِسكٓ -  116  

21231   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3111  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ض١ٍفٗ  اٌك١ع ِسّع ِسكٓ -  117  

15153   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3131  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ِسّع ػجعاٌٛ٘بة زٍّٝ ق١ٕٗ -  118  

11364   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3131  2112/  3/  11 ززٝ قبؼٜ  ؼُِبْ ػجعاٌجبؼٜ زكٓ -  119  

11364   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3132  2111/  3/  11 ززٝ قبؼٜ  ؼُِبْ ػجعاٌجبؼٜ زكٓ -  120  

11364   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3133  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ؼُِبْ ػجعاٌجبؼٜ زكٓ -  121  

116142   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3152  2122/  4/  15 ززٝ قبؼٜ  اٌع٠ٓ رمٝ ِسّٛظ ِسّٛظ ِسّٛظ -  122  

31133   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3121  2113/  11/  1 ززٝ قبؼٜ  ؾا٠ع اٌكؼ١ع ِسّع قؼبظ -  123  

31133   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3122  2114/  11/  1 ززٝ قبؼٜ  ؾا٠ع اٌكؼ١ع ِسّع قؼبظ -  124  

31133   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3123  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ؾا٠ع اٌكؼ١ع ِسّع قؼبظ -  125  

131612   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3111  2124/  4/  12 ززٝ قبؼٜ  اٌط١ؽ اثٛ ِسّع ٔبيف اٌسك١ٕٝ ازّع -  126  

13162   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3115  2123/ 12/ 11 ززٝ قبؼٜ  ِسّع ػجعاٌٛ٘بة ِسّع ػبظي -  127  

53332   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3135  2124/  1/  11 ززٝ قبؼٜ  اٌجٕب ِسّع ازّع ِؼؿٚؾٖ -  128  

22461   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3131  2111/  1/  22 ززٝ قبؼٜ  اٌك١ع ازّع ِسّع ِسّع -  129  

116663   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3112  2114/ 11/ 31 ززٝ قبؼٜ  اٌّزٌٛٝ ًِٓفٝ اٌّزٌٛٝ اثؽا١ُ٘ -  130  

116663   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3113  2113/ 11/ 31 ززٝ قبؼٜ  اٌّزٌٛٝ ًِٓفٝ اٌّزٌٛٝ اثؽا١ُ٘ -  131  

116663   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3112  2114/ 11/ 31 ززٝ قبؼٜ  اثؽا١ُ٘ ًِٓفٝ اٌّزٌٛٝ اثؽا١ُ٘ -  132  

116663   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3113  2113/ 11/ 31 ززٝ قبؼٜ  اثؽا١ُ٘ ًِٓفٝ اٌّزٌٛٝ اثؽا١ُ٘ -  133  

112326   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3142  2112/  3/  4 ززٝ قبؼٜ  قؽزبْ اثؽا١ُ٘ ؼنبظ ِسّع ازّع -  134  

112326   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3143  2123/  3/  4 ززٝ قبؼٜ  قؽزبْ اثؽا١ُ٘ ؼنبظ ِسّع ازّع -  135  

26132   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3116  2112/  1/  12 ززٝ قبؼٜ  اٌؼعي ػجعاٌّؼٓٝ ازّع اثؽا١ُ٘ -  136  

26132   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3111  2113/  1/  12 ززٝ قبؼٜ  اٌؼعي ػجعاٌّؼٓٝ ازّع اثؽا١ُ٘ -  137  

26132   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3112  2112/  1/  12 ززٝ قبؼٜ  اٌؼعي ػجعاٌّؼٓٝ ازّع اثؽا١ُ٘ -  138  

26132   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3113  اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌؼعي ػجعاٌّؼٓٝ ازّع اثؽا١ُ٘ -  139  

131611   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3116  2124/ 14/ 12 ززٝ قبؼٜ  ػجعاٌس١ٍُ اٌكّبْ ِسّٛظ ِسّع ِسّٛظ -  140  

31211   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3113  2116/  1/  6 ززٝ قبؼٜ  ػّبؼ ِٙعٜ اٌّسّعٜ اٌّٙعٜ ِسّع -  141  

31211   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3111  ٔٙبئ١ب إٌهبِ الػزؿاٌخ نٓت  ػّبؼ ِٙعٜ اٌّسّعٜ اٌّٙعٜ ِسّع -  142  
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   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3136  2123/ 11/ 13 ززٟ قبؼٞ  اٌسك١ٕٝ اٌؽاؾق ػجع اٌسك١ٕٝ ػؿد ؼَب -  143

123216 

31334   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3125  2111/ 11/ 13 ززٝ قبؼٜ  قؼفبْ ِسّع ػجعاٌسى١ُ ػجعاٌك١ّغ اٌك١ع -  144  

31334   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3126  2116/ 11/ 13 ززٝ قبؼٜ  قؼفبْ ِسّع ػجعاٌسى١ُ ػجعاٌك١ّغ اٌك١ع -  145  

31334   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3121  2121/ 11/ 13 ززٝ قبؼٜ  قؼفبْ ِسّع ػجعاٌسى١ُ ػجعاٌك١ّغ اٌك١ع -  146  

121132   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3114  2122/  3/  22 ززٝ قبؼٜ  اٌؼظ١ُ ػجع يبٌر ضفبخٗ يبٌر -  147  

114321   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3155  2124/ 11/ 12 ززٝ قبؼٜ  ظ٠ٚعاؼ ازّع ِسّع اٌكؼ١ع ِسّع اقبِخ -  148  

116625   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 312311  2122/  4/  11 ززٝ قبؼٜ  اٌسعاظ اٌهبفؼٝ زكٓ اٌهبفؼٝ -  149  

116625   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 312311  2122/  4/  11 ززٝ قبؼٜ  اٌك١بؼاد ٌزدبؼح اٌهبفؼٝ ِؼؽٌ -  150  

23123   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3152  2113/  4/  21 ززٝ قبؼٜ  ض١ًٍ اٌك١ع قؼع اٌك١ع ٔج١ً -  151  

23123   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3153  2114/  4/  21 ززٝ قبؼٜ  ض١ًٍ اٌك١ع قؼع اٌك١ع ٔج١ً -  152  

23123   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3161  2113/  4/  21 ززٝ قبؼٜ  ض١ًٍ اٌك١ع قؼع اٌك١ع ٔج١ً -  153  

23123   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3161  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ض١ًٍ اٌك١ع قؼع اٌك١ع ٔج١ً -  154  

115445   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3123  2124/ 3/ 1 ززٟ قبؼٞ  اٌسًؽٜ ِسّع اٌسًؽٜ ػٌٛ -  155  

113314   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3151  2123/ 11/ 12 ززٟ قبؼٞ  ػمً اٌّزٌٛٝ ػٌٛ ػٌٛ ِسّع -  156  

114211   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3164  2121/  11/  23 ززٝ قبؼٜ  اٌؽزّٓ ػجع ِسّٛظ زبِع ْبؼق -  157  

113226   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3163  2123/  5/  6 ززٝ قبؼٜ  اٌؼ١ٕٓ أثٛ خجؽ اٌّسّعٜ اٌؼ١ٍُ ػجع -  158  

33151   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3111    اثٛاٌّؼبْٝ اٌهؽثبو ٍْجٗ اوؽاَ -  159  

33151   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3112    اثٛاٌّؼبْٝ اٌهؽثبو ٍْجٗ اوؽاَ -  160  

33151   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3113  اٌم١ع نٓت  اثٛاٌّؼبْٝ اٌهؽثبو ٍْجٗ اوؽاَ -  161  

121515   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3154  2124/ 12/ 16 ززٝ قبؼٜ  ِجؽٚن ػٍٝ ِجؽٚن ِسّع -  162  

22461   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3132  2122/  1/  22 ززٝ قبؼٜ  اٌك١ع ازّع ِسّع ِسّع -  163  

22461   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3135  2111/  1/  22 ززٝ قبؼٜ  اٌك١ع ازّع ِسّع ِسّع -  164  

22461   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3136  2112/  1/  22 ززٝ قبؼٜ  اٌك١ع ازّع ِسّع ِسّع -  165  

66613   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3233  2112/  3/  25 ززٝ قبؼٜ  نب١٘ٓ ػٍٝ أٛؼ ازّع -  166  

66613   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3234  2123/  3/  25 ززٝ قبؼٜ  نب١٘ٓ ػٍٝ أٛؼ ازّع -  167  

131362   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3214  2124/  2/  12 ززٝ قبؼٜ  اٌؼ١ٍُ ػجع ِٙعٜ ٘جٗ -  168  

112562   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3215  2112/  2/  4 ززٝ قبؼٜ  ِسّع ْٗ ِسّع ػٍٝ اٌك١ع -  169  
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112562   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3216  2123/  2/  4 ززٝ قبؼٜ  ِسّع ْٗ ِسّع ػٍٝ اٌك١ع -  170  

112211   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3211  2121/  5/  22 ززٝ قبؼٜ  ػبِؽ ػٍٝ اٌك١ع ازّع ٠بقؽ -  171  

115146   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3231  2116/  12/  12 ززٝ قبؼٜ  إٌّجبٜٚ ِسّع اثؽا١ُ٘ ٠سٝ -  172  

115146   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3232  اٌم١ع ٘ػا نٓت  إٌّجبٜٚ ِسّع اثؽا١ُ٘ ٠سٝ -  173  

31125   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3225  2113/  1/  26 ززٝ بؼٜق  ٘بنُ ا١ٌٍٓف ػجع ثٙدٗ -  174  

31125   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3226  2114/  1/  26 ززٝ قبؼٜ  ٘بنُ ا١ٌٍٓف ػجع ثٙدٗ -  175  

31125   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3221  2113/  1/  26 ززٝ قبؼٜ  ٘بنُ ا١ٌٍٓف ػجع ثٙدٗ -  176  

116223   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3232  2114/ 2/  22 ززٝ قبؼٜ  اٌكؼ١ع ازّع ػٍٝ رف١عح -  177  

116223   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3233  2124/  2/  22 ززٝ قبؼٜ  اٌكؼ١ع ازّع ػٍٝ رف١عح -  178  

12121   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3214  2112/ 14/ 11 ززٝ قبؼٜ  اٌؿٔفٍٝ ِزٌٛٝ وّبي ػٍٝ -  179  

12121   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3215  2123/ 14/ 11 ززٝ قبؼٜ  اٌؿٔفٍٝ ِزٌٛٝ وّبي ػٍٝ -  180  

111341   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3221  2122/  5/  26 ززٝ قبؼٜ  ػٕزؽ ؼؾق زبِع زبِع -  181  

34421   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3211  2115/  1/  12 ززٝ قبؼٜ  اٌّىبٜٚ ازّع زؽِٝ اٌك١ع ازّع -  182  

34421   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3212  2121/  1/  12 ززٝ قبؼٜ  اٌّىبٜٚ ازّع زؽِٝ اٌك١ع ازّع -  183  

115322   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3216  2124/ 5/  11 ززٝ قبؼٜ  اٌؼ١ٕٓ اثٛ اٌكؼ١ع ِسّع ِٕٝ -  184  

66423   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3222    نؽف اٌك١ع ازّع ػبْف -  185  

66423   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3223    نؽف اٌك١ع ازّع ػبْف -  186  

66423   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3231  اٌم١ع نٓت رُ  نؽف اٌك١ع ازّع ػبْف -  187  

113511   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 3223  2123/  6/  14 ززٝ قبؼٜ  ػؽ٠ُٗ ؼثٗ ػجع اٌك١ع ٔج١ٍٗ -  188  

125212   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3246  2121/  2/  22 ززٝ قبؼٜ  يالذ ِسّع آٌبئٝ زبرُ زكٓ -  189  

33252   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3256  2111/  12/  3 ززٝ قبؼٜ  ػؽفبد ا١ٌٍٓف ػجع ق١ّؽ -  190  

33252   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3251  2116/  12/  3 ززٝ قبٌؽٜ  ػؽفبد ا١ٌٍٓف ػجع ق١ّؽ -  191  

33252   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3252  2121/  12/  3 ززٝ قبؼٜ  ػؽفبد ا١ٌٍٓف ػجع ق١ّؽ -  192  

33252   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3256  2111/  12/  3 ززٝ قبؼٜ  نجبٔٗ ػؽفبد ػجعا١ٌٍٓف ق١ّؽ -  193  

33252   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3251  2116/  12/  3 ززٝ قبٌؽٜ  نجبٔٗ ػؽفبد ػجعا١ٌٍٓف ق١ّؽ -  194  

33252   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3252  2121/  12/  3 ززٝ قبؼٜ  نجبٔٗ ػؽفبد ػجعا١ٌٍٓف ق١ّؽ -  195  

12611   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3242  2123/  2/  15 ززٝ قبؼٜ  ّالاٌ ِسّع قؼع فٛؾٜ -  196  
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116152   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3262  ٔٙبئ١ب نٓت  ٠ٛقف االِبَ ٍْؼذ خبثؽ -  197  

14321   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3244  2124/ 14/ 21 ززٝ قبؼٜ  اٌؼبخؿ اٌّزٌٛٝ ِسّع انؽف -  198  

25214   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3212  2112/  6/  13 ززٝ قبؼٜ  ػجعٖ ِسّع اٌّزٌٛٝ اثٛا١ٌؿ٠ع ازّع -  199  

25214   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3213  2113/  6/  13 ززٝ قبؼٜ  ػجعٖ ِسّع اٌّزٌٛٝ اثٛا١ٌؿ٠ع ازّع -  200  

25214   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3214  2112/  6/  13 ززٝ قبؼٜ  ػجعٖ ِسّع اٌّزٌٛٝ اثٛا١ٌؿ٠ع ازّع -  201  

25214   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3215  2123/  6/  13 ززٝ قبؼٜ  ػجعٖ ِسّع اٌّزٌٛٝ اثٛا١ٌؿ٠ع ازّع -  202  

63222   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3263  2111/  1/  11 ززٝ قبؼٜ  ثعٜٚ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  203  

63222   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3264  2116/  1/  11 ززٝ قبؼٜ  ثعٜٚ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  204  

63222   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3265  2121/  1/  11 ززٝ قبؼٜ  ثعٜٚ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  205  

131345   ؽلُث    21131415:  ربؼ٠ص ، 3262  2124/  2/  16 ززٝ قبؼٜ  لٕع٠ً ازّع اٌؼعٜٚ ازّع -  206  

53113   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3211  2121/  2/  12 ززٝ قبؼٜ  اٌدًّ ِط١ّؽ اٌىّبي اثٛ اٌفزبذ ػجع -  207  

122141   ثؽلُ    21131415:  ربؼ٠ص ، 3211  اٌم١ع ٘ػا نٓت  اثؽا١ُ٘ ا١ٌٍٓف ػجع أزّع ِسّٛظ -  208  

23443   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3231  2111/  11/  2 ززٝ قبؼٜ  فٛظٖ ق١ٍّبْ زّعاْ -  209  

23443   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3232  2122/  11/  2 ززٝ قبؼٜ  فٛظٖ ق١ٍّبْ زّعاْ -  210  

131141   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3221  2124/  5/  6 ززٝ قبؼٜ  ازّع ِسّع ِسّٛظ ا١ِؽٖ -  211  

131521   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3233  2124/ 14/ 15 ززٝ قبؼٜ  اٌغػائ١خ اٌّٛاظ ؼجئخٌز ا٠ًٌٛٓ -  212  

115213   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3213  اٌم١ع ٘ػا نٓت  زك١ٓ ِسّع ِسّٛظ ػبظي -  213  

121111   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3222  2122/ 14/14 ززٝ قبؼٜ  ػجعاٌفزبذ ػجعاٌّٛخٛظ ؼخت اهلل فؽج -  214  

114221   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3312  اٌهٓت رُ  نب١٘ٓ اٌّؼبْٝ اثٛ زّٛظح ؼُِبْ(  114221 ربثغ ) -  215  

113342   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3221  ٔٙبئ١ب اٌم١ع ٘ػا نٓت رُ  ػبثع ٠ٛقف اٌكؼ١ع ٔد١ت ِسّع -  216  

114221   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3313  2123/ 12/ 23 ززٟ قبؼٞ  نب١٘ٓ اٌّؼبْٝ ٛاث زّٛظح ؼُِبْ -  217  

23661   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3222.   اٌِكدً َ٘ػا َنٓت َرُ  اٌّؼعاٜٚ ػٍٝ ػٌٛ ٠ٛ٘عا -  218  

   21131416:  ربؼ٠ص ، 3311  2124/  4/  21 ززٝ قبؼٜ  غ١ث ػٍٝ ؼؾق اٌؼ١ٍُ ػجع ٔج١ٗ يجسٝ(  22613 ربثغ ) -  219

22613   ثؽلُ   

25224   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3325  2123/  5/  2 ززٝ قبؼٜ  اٌهؽلبٜٚ ِسّٛظ ػٍٝ ِسّع ِسّع -  220  

26542   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3326  2123/  2/  11 ززٝ قبؼٜ  آٌب٘ؽ ػجعا١ٌٍٓف زكٓ ؾوؽ٠ب -  221  

113326   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3323  2121/  3/  16 ززٝ قبؼٜ  اٌج١بع اٌّد١ع ػجع اثؽا١ُ٘ اٌٙعٜ ٔٛؼ -  222  

26216   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3335  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ِدع  إٌّجبٜٚ خّؼٗ ِسّع -  223  
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113154   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3321  2123/  2/  4 ززٝ قبؼٜ  ػٌٛ اٌكؼ١ع ِسّع ِسّٛظ ػبِؽ -  224  

51122   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3324  2112/  1/  16 ززٝ قبؼٜ  يمؽ ِسّع ِسّع اثؽا١ُ٘ -  225  

51122   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3325  2111/  1/  16 ززٝ قبؼٜ  يمؽ ِسّع ِسّع اثؽا١ُ٘ -  226  

51122   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3321  2112/  1/  16 ززٝ قبؼٜ  يمؽ ِسّع ِسّع ١ُاثؽا٘ -  227  

51122   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3321  2113/  1/  16 ززٝ قبؼٜ  يمؽ ِسّع ِسّع اثؽا١ُ٘ -  228  

51122   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3322  2124/  1/  16 ززٝ قبؼٜ  يمؽ ِسّع ِسّع اثؽا١ُ٘ -  229  

32512   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3335  2121/  3/  22 ززٝ قبؼٜ  ِٛافٝ اٌك١ع ازّع ِٙب -  230  

116111   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3361  2111/  2/  21 ززٝ قبؼٜ  الالظ٠ٛـ ض١ًٍ ا١ٔف ض١ًٍ -  231  

116111   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3362  2122/  2/  21 زٝز قبؼٜ  الالظ٠ٛـ ض١ًٍ ا١ٔف ض١ًٍ -  232  

114443   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3341  2121/  11/  5 ززٝ قبؼٜ  اٌسفٕبٜٚ اٌفزبذ ػجع اٌغٕٝ ػجع ػًبَ -  233  

113612   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3313  2112/  1/  2 ززٝ قبؼٜ  أزّع ق١ع ٠ٛقف ِسّع ِسّٛظ -  234  

113612   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3314  2123/  1/  2 ززٝ قبؼٜ  أزّع ق١ع ٠ٛقف ِسّع ِسّٛظ -  235  

56251   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3312  2112/ 5/ 23 ززٟ قبؼٞ  اٌدجبٌٝ فزسٝ ِسّع ٔدٜٛ -  236  

56251   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3313  2111/ 5/ 23 ززٟ قبؼٞ  اٌدجبٌٝ فزسٝ ِسّع ٔدٜٛ -  237  

56251   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3321  2122/ 5/ 23 ززٟ قبؼٞ  اٌدجبٌٝ فزسٝ ِسّع ٔدٜٛ -  238  

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3323  2112/  1/  16 ززٝ قبؼٜ  يمؽ ِسّع ِسّع اثؽا١ُ٘(   51122 ربثغ ) -  239

51122 

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3331  2111/  1/  16 ززٝ قبؼٜ  يمؽ ِسّع ِسّع اثؽا١ُ٘(   51122 ربثغ ) -  240

51122 

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3331  2112/  1/  16 ززٝ قبؼٜ  يمؽ ِسّع ِسّع اثؽا١ُ٘(   51122 ربثغ ) -  241

51122 

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3332  2113/  1/  16 ززٝ قبؼٜ  يمؽ ِسّع ِسّع اثؽا١ُ٘(   51122 ربثغ ) -  242

51122 

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3333  2124/  1/  16 ززٝ قبؼٜ  يمؽ ِسّع ِسّع اثؽا١ُ٘(   51122 ربثغ ) -  243

51122 

23152   ثؽلُ    21131421:  ربؼ٠ص ، 3416  2124/  4/  23 ززٝ قبؼٜ  زبِع اٌك١ع اٌك١ع -  244  

23152   ثؽلُ    21131421:  ربؼ٠ص ، 3416  2124/  4/  23 ززٝ قبؼٜ  اٌكالَ ػجع زبِع اٌك١ع اٌك١ع -  245  

131512   ثؽلُ    21131421:  ربؼ٠ص ، 3411  2124/  4/  5 ززٝ قبؼٜ  اٌجٕب ػٍٝ ِسّع يجؽٜ ػبظي -  246  

111633   ثؽلُ    21131421:  ربؼ٠ص ، 3422  2112/  11/  1 ززٝ قبؼٜ  ِسّع ػ١ٓخ ػٍٝ اٌك١ع -  247  

111633   ثؽلُ    21131421:  ربؼ٠ص ، 3423  2111/  11/  1 ززٝ قبؼٜ  ِسّع ػ١ٓخ ػٍٝ اٌك١ع -  248  
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111633   ثؽلُ    21131421:  ربؼ٠ص ، 3424  2122/  11/  2 ززٝ قبؼٜ  ِسّع ػ١ٓخ ػٍٝ اٌك١ع -  249  

131513   ثؽلُ    21131421:  ربؼ٠ص ، 3411  2124/  4/  5 ززٝ قبؼٜ  اٌّغبؾٜ ػٍٝ اٌغٕٝ ػجع اٌك١ع -  250  

22113   ثؽلُ    21131421:  ربؼ٠ص ، 3411  2124/  2/  2 ززٝ قبؼٜ  ؾا٠ع ػجعآٌٍّت فإاظ ِسّع -  251  

131521   ُثؽل    21131421:  ربؼ٠ص ، 3412  2124/  4/  1 ززٝ قبؼٜ  ْؼ١ّٗ ِسّع ازّع ازّع ِسّع -  252  

131521   ثؽلُ    21131421:  ربؼ٠ص ، 3412  2124/  4/  1 ززٝ قبؼٜ  ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ ْؼ١ّٗ -  253  

31116   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3433  2113/  2/  23 ززٝ قبؼٜ  ؾا٘ؽ ِسّع ٔدُ ظٙؽاْ ػّؽ -  254  

31116   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3441  2114/  2/  23 ززٝ قبؼٜ  ؾا٘ؽ ِسّع ٔدُ ظٙؽاْ ػّؽ -  255  

31116   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3441  2113/  2/ 23 ززٝ قبؼٜ  ؾا٘ؽ ِسّع ٔدُ ظٙؽاْ ػّؽ -  256  

24155   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3444  2123/  3/  11 ززٝ قبؼٜ  إٌدبؼ اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ نؽ٠ف -  257  

23132   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3446  2124/  4/  21 ززٝ قبؼٜ  اٌك١ع اٌٙبظٜ ػجع ِسّٛظ ق١ّؽٖ -  258  

111651   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3441  2121/  3/  21 ززٝ قبؼٜ  ػّؽ زكٓ زّعاْ ظا١ٌب -  259  

116534   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3431  2111/  4/  3 ززٝ قبؼٜ  ِٕعٚؼ ِسّع زٍّٝ ِسّع -  260  

116534   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3431  2122/  4/  3 ززٝ قبؼٜ  ِٕعٚؼ ِسّع زٍّٝ ِسّع -  261  

32121   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3442  2121/  1/  21 ززٝ قبؼٜ  ِسّع ضبٌع ِسّع ا٠ّٓ -  262  

25133   ثؽلُ    21131423:  بؼ٠صر ، 3431    فؽزبد ا١ٌ٘ٛعٜ ازّع ٔٛؼٖ -  263  

25133   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3432    فؽزبد ا١ٌ٘ٛعٜ ازّع ٔٛؼٖ -  264  

25133   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3432    فؽزبد ا١ٌ٘ٛعٜ ازّع ٔٛؼٖ -  265  

25133   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3433  اٌم١ع نٓت  فؽزبد ا١ٌ٘ٛعٜ ازّع ٔٛؼٖ -  266  

112131   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3511  2112/  12/  11 ززٝ قبؼٜ  قؽاج اقّبػ١ً ِست ِمجٍخ -  267  

112131   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3512  2111/  12/  11 ززٝ قبؼٜ  قؽاج اقّبػ١ً ِست ِمجٍخ -  268  

112131   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3513  2122/  12/  11 ززٝ قبؼٜ  قؽاج اقّبػ١ً ِست ِمجٍخ -  269  

   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3415  2121/  6/  11 ززٝ قبؼٜ  االغػ٠خ ٌزٛؼ٠ع ثعؼ اهلل ػجع نٛوذ ِإقكخ -  270

125436 

131414   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3513  2124/ 3/ 12 ززٟ قبؼٞ  ًِٓفٝ غبؾٜ ازّع ضبٌع -  271  

43442   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3511  2124/ 4/ 23 ززٟ قبؼٞ  ١ِطبئ١ً ؼؾق نٛلٝ -  272  

32321   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3423  2113/ 12/ 26 ززٟ قبؼٞ  اٌك١ع اٌجبؾ اٌك١ع اٌجبؾ -  273  

32321   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3424  2114/ 12/ 26 ززٟ قبؼٞ  اٌك١ع اٌجبؾ اٌك١ع اٌجبؾ -  274  

32321   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3425  اٌم١ع نٓت  اٌك١ع اٌجبؾ اٌك١ع اٌجبؾ -  275  
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12113   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3166  2121/  3/  13 ززٝ قبؼٜ  ضٍٗ اثؽا١ُ٘ قعاد فبّْٗ -  276  

   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3566  2124/  4/  16 ززٝ قبؼٜ  اٌك١بؼاد ٌزدبؼح اٌدٛاظ ػجع ِسّع يالذ ِسّع -  277

131644 

   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3514  2111/  3/  11 ززٝ قبؼٜ  اٌس١ّع ػجع ػٍٝ ِسّٛظ زكٓ اٌس١ّع ػجع -  278

35134 

   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3515  2115/  3/  11 ززٝ قبؼٜ  اٌس١ّع ػجع ػٍٝ ِسّٛظ زكٓ اٌس١ّع ػجع -  279

35134 

35134   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3516  اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌس١ّع ػجع ػٍٝ ِسّٛظ زكٓ اٌس١ّع ػجع -  280  

115354   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3464  2123/  2/  21 ززٝ قبؼٜ  ٍْجخ ًِٓفٝ ِسّع اقّبػ١ً -  281  

121621   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3512  2122/ 11/ 12 ززٝ قبؼٜ  اٌّزٌٛٝ اٌجعٜٚ قؼع ِسّع -  282  

22121   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3415    نجبٔٗ ازّع وّبي ا٠ّٓ -  283  

22121   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3416    نجبٔٗ ازّع وّبي ا٠ّٓ -  284  

22121   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3411    نجبٔٗ ازّع وّبي ا٠ّٓ -  285  

22121   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3412  اٌم١ع نٓت رُ  نجبٔٗ ازّع وّبي ا٠ّٓ -  286  

116651   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3531  2114/  1/  31 ززٝ قبؼٜ  ازّع اٌهؽث١ٕٝ ػٌٛ زكٓ -  287  

116651   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3532  2113/  1/  31 ززٝ قبؼٜ  ازّع اٌهؽث١ٕٝ ػٌٛ زكٓ -  288  

126334   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3555  2122/ 3/ 21 ززٝ قبؼٜ  ق١ٍّبْ ِسّع ػؿِٝ ِٕٝ -  289  

32111   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3563  2113/ 11/ 21 ززٝ قبؼٜ  قالَ زكٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ فزسٝ -  290  

32111   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3564  2114/ 11/ 21 ززٝ قبؼٜ  قالَ زكٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ فزسٝ -  291  

32111   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3565  اٌم١ع ٘ػا نٓت  قالَ زكٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ فزسٝ -  292  

   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3526  2121/ 11/ 4 ززٝ قبؼٜ  ِسّع اٌزٙبِٝ ازّع اٌع٠ٓ ٚقبَ(  24211 ربثغ ) -  293

24211 

126311   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3561  2122/  3/  11 ززٝ قبؼٜ  ا١ٌٍٓف ػجع ازّع ِسّع ازّع -  294  

22466   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3542  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ثعؼ ِسّع ازّع اٌك١ع -  295  

61513   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3541  2124/ 1/ 16 ززٝ قبؼٜ  ٌٍعضبْ زدبؾٜ -  296  

121123   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3543  اٌم١ع نٓت رُ  اٌؼدّٝ اٌٙبظٜ ػجع اٌس١ّع ػجع نىؽٜ -  297  

31131   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3561  2113/ 3/ 1 ززٝ قبؼٜ  ًِٓفٝ ػجعاٌس١ّع ؼَب -  298  

31131   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3561  2114 /3/ 1 ززٝ قبؼٜ  ًِٓفٝ ػجعاٌس١ّع ؼَب -  299  

31131   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3565  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ًِٓفٝ ػجعاٌس١ّع ؼَب -  300  
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121134   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3522  2124/ 5/ 11 ززٝ قبؼٜ  ٌألوٍه١ٙبد ؼؾق -  301  

115122   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3521  2122/ 2/ 11 ززٝ قبؼٜ  نٍجٝ نٍجٝ ؼاَٝ ازّع -  302  

24211   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3525  2123/ 3/ 22 ززٝ قبؼٜ  ِسّع اٌزٙبِٝ ازّع اٌع٠ٓ ٚقبَ -  303  

131322   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3515  2124/ 2/ 3 ززٝ قبؼٜ  ثعٜٚ ِسّع ازّع اٌك١ع اٌس١ّع ػجع -  304  

121116   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3516  2124/ 13/ 23 ززٝ قبؼٜ  ؼُِبْ ػٍٝ يبٌر ػٌٛ اقبِخ -  305  

121332   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3532  2122/ 3/ 26 ززٝ قبؼٜ  زك١ٓ ٍْجٗ زك١ٓ ِسّع -  306  

121233   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3532  21143/ 4/ 4 ززٝ قبؼٜ  لٕع٠ً اٌكؼ١ع ِسّع افؽاج -  307  

121233   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3533  اٌم١ع ٘ػا نٓت  لٕع٠ً اٌكؼ١ع ِسّع افؽاج -  308  

114361   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3531  2123/ 11/ 14 ززٝ قبؼٜ  ٠ٛقف اٌهسبد اثؽا١ُ٘ ِسفٛظخ -  309  

112216   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3616  2123/ 2/ 24 ززٝ قبؼٜ  إٌبغٝ ازّع ِسّٛظ فب٠ؿ -  310  

115235   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3531  2124/ 4/ 13 ززٝ قبؼٜ  ِزٌٛٝ ػجعٖ ًِٓفٝ ِسّع -  311  

62221   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 5626  2115/ 5/ 12 ززٝ قبؼٜ  اٌسعاظ اٌك١ع ثع٠ؽ اٌك١ع -  312  

62221   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3611  2111/ 5/ 12 ززٝ قبؼٜ  اٌسعاظ اٌك١ع ثع٠ؽ اٌك١ع -  313  

62221   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3612  2115/ 5/ 12 ززٝ قبؼٜ  اٌسعاظ اٌك١ع ثع٠ؽ اٌك١ع -  314  

62221   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3613  2111/ 5/ 12 ززٝ قبؼٜ  اٌسعاظ اٌك١ع ثع٠ؽ اٌك١ع -  315  

62221   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3615  اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌسعاظ اٌك١ع ثع٠ؽ اٌك١ع -  316  

123511   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3641  2123/ 2/ 21 ززٝ قبؼٜ  نٍجٝ غبُٔ اثٛ ِسّع ظ٠بة ازّع -  317  

13113   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3624  2113/ 12/ 4 ززٝ قبؼٜ  اٌعقٛلٝ ا١ٔف ِسّع اٌعقٛلٝ -  318  

13113   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3625  2112/ 12/ 4 ززٝ قبؼٜ  اٌعقٛلٝ ا١ٔف ِسّع اٌعقٛلٝ -  319  

13113   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 36216  2113/ 12/ 4 ززٝ قبؼٜ  اٌعقٛلٝ ا١ٔف ِسّع اٌعقٛلٝ -  320  

13113   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3621  2112/ 12/ 4 ززٝ قبؼٜ  اٌعقٛلٝ ا١ٔف ِسّع عقٛلٝاٌ -  321  

13113   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3622  اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌعقٛلٝ ا١ٔف ِسّع اٌعقٛلٝ -  322  

12161   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3643  اٌم١ع ٘ػا نٓت  اٌؽن١عٜ ِسّٛظ ِسّٛظ ػجعاٌفزبذ زكٓ -  323  

116142   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3642  2124/ 5/ 12 ززٟ قبؼٞ  اهلل ػجع ػؽثبْ ِسّع ا١ٌٍٓف ػجع -  324  

121542   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3641  2122/ 6/ 13 ززٝ قبؼٜ  اٌّزٌٛٝ زكٓ ِسّع ػٍٝ ِؽٖٚ -  325  

32261   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3611  2116/ 2/ 12 ززٝ قبؼٜ  ٓزك غبؾٜ اٌّؼعاٜٚ ًِٓفٝ -  326  

32261   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3611  2121/ 2/ 12 ززٝ قبؼٜ  زكٓ غبؾٜ اٌّؼعاٜٚ ًِٓفٝ -  327  
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131154   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3636  2124/ 1/ 1 ززٝ قبؼٜ  اٌك١ع اٌغٕٝ ػجع زبِع ػّؽ -  328  

33162   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3613  2121/ 11/ 32 ززٝ قبؼٜ  ا١ٌؿ٠ع أثٛ اٌهؽث١ٕٝ ِسّع ِسّع -  329  

126511   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3641  2122/ 1/ 12 ززٝ قبؼٜ  اٌؽاؾق ػجع ِسّع اٌؽاؾق ػجع ٘بٔٝ -  330  

31131   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3616  2124 /5/ 23 ززٝ قبؼٜ  اٌىفؽٜ اٌك١ع اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ -  331  

24413   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3611  2112/ 2/ 22 ززٝ قبؼٜ  االِبَ ازّع ػجعاٌؽز١ُ -  332  

24413   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3612  2113/ 2/ 22 ززٝ قبؼٜ  االِبَ ازّع ػجعاٌؽز١ُ -  333  

24413   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3613  2112/ 2/ 22 ززٝ قبؼٜ  االِبَ ازّع ػجعاٌؽز١ُ -  334  

24413   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3621  اٌم١ع ٘ػا نٓت  االِبَ ازّع ػجعاٌؽز١ُ -  335  

116111   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3612  2124/ 5/ 22 ززٝ قبؼٜ  اٌك١بؼاد ٌزدبؼح اٌهٕبٜٚ -  336  

    21131431:  ربؼ٠ص ، 3612  2124/ 5/ 22 ززٝ قبؼٜ  ٚاٌزًع٠ؽ ٚاالقز١ؽاظ اٌك١بؼاد ٌزدبؼح ِٛرٛؼؾ اٌهٕبٜٚ -  337

116111   ثؽلُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2242  2111/  11/  11 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىزٗ زّبظٖ اٌكالَ ػجع ِسّع زبؾَ نؽوخ -  1

23522 

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 2243  2122/  11/  11 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىزٗ زّبظٖ اٌكالَ ػجع ِسّع زبؾَ نؽوخ -  2

23522 

112336   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2313    ٚنؽوبٖ زٛؼ٠خ ازّع اٌك١ع ق١ّؽ نؽوخ -  3  

112336   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2314  اٌمجع نٓت رُ  ٚنؽوبٖ زٛؼ٠خ ازّع اٌك١ع ق١ّؽ نؽوخ -  4  

21232   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2233  2122/ 2/ 5 ززٟ قبؼٞ  اٌّهزؼٍخ إًٌؽ نؽوخ -  5  

   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2233  2122/ 2/ 5 ززٟ قبؼٞ  اٌجمبٌخ ٌزدبؼح ٚنؽ٠ىخ اقّبػ١ً ػٍٝ ِسّع نؽوخ -  6

21232 

21232   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2233  2122/ 2/ 5 ززٟ قبؼٞ  ٚنؽ٠ىخ اقّبػ١ً ػٍٝ ِسّع -  7  

21232   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 2233  2122/ 2/ 5 ززٟ قبؼٞ  ٚاٚالظ٘ب اقّبػ١ً ِسّع قى١ٕٗ نؽوخ -  8  

52234   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2324  2123/ 3/ 2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىخ اٌك١ع اٌزٛاة ػجع ػٍٝ -  9  

   21131414:  ربؼ٠ص ، 2324  2123/ 3/ 2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبُ٘ اٌزٛاة ػجع ػٍٝ ِسّع اٌك١ع اٌزٛاة ػجع ػٍٝ ضٍفبء -  10

52234   ثؽلُ   

123415   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2354  2123/  6/  24 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ِسّع اثؽا١ُ٘ ازّع ًِٓفٝ -  11  
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52234   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2324  2123/ 3/ 2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اٌك١ع اٌزٛاة ػجع ػٍٝ -  12  

   21131414:  ربؼ٠ص ، 2324  2123/ 3/ 2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبُ٘ اٌزٛاة ػجع ػٍٝ ِسّع اٌك١ع اٌزٛاة ػجع ػٍٝ ضٍفبء -  13

52234   ثؽلُ   

52234   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2324  2123/ 3/ 2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىخ اٌك١ع اٌزٛاة ػجع ػٍٝ -  14  

52234   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2324  2123/ 3/ 2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اٌك١ع اٌزٛاة ػجع ػٍٝ -  15  

   21131414:  ربؼ٠ص ، 2324  2123/ 3/ 2 ززٝ ؼٜقب  ٚنؽوبُ٘ اٌزٛاة ػجع ػٍٝ ِسّع اٌك١ع اٌزٛاة ػجع ػٍٝ ضٍفبء -  16

52234   ثؽلُ   

52234   ثؽلُ    21131414:  ربؼ٠ص ، 2324  2123/ 3/ 2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىخ اٌك١ع اٌزٛاة ػجع ػٍٝ -  17  

  2123/  5/  1 ززٝ قبؼٜ  اٌجك٠ٛٓكٝ ِسّع ضٍفبء ٚنؽوبٖ اٌجك٠ٛٓكٝ ِسّع اٌسك ػجع إًٌبػ١خ اٌزدبؼ٠خ اٌّسالد -  18

25215   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2361  

ُٖ اٌع٠ٓ ػؿ ضبٌع نؽوخ -  19 22436   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2311  2123/ 6/ 5 ززٟ قبؼٞ  ُٚنؽوب  

    21131411:  ربؼ٠ص ، 2311  2123/ 6/ 5 ززٟ قبؼٞ  اٌع٠ٓ ػؿ ضبٌع ُضٍفبء ـ ُٚنؽوب٘ب يبٌر ِسّع رؼع٠ً نؽوخ -  20

22436   ثؽلُ  

ُٖ اٌع٠ٓ ػؿ ضبٌع اٌطبٌك ػجع نؽوخ -  21  21131411:  ربؼ٠ص ، 2311  2123/ 6/ 5 ززٟ قبؼٞ  اٌع٠ٓ ػؿ ضبٌع ُضٍفبء ـ ُٚنؽوب

22436   ثؽلُ     

ُٖ اٌع٠ٓ ػؿ ضبٌع نؽوخ -  22 22436   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 2311  2123/ 6/ 5 ززٟ قبؼٞ  ُٚنؽوب  

    21131411:  ربؼ٠ص ، 2311  2123/ 6/ 5 ززٟ قبؼٞ  اٌع٠ٓ ػؿ ضبٌع ُضٍفبء ـ ُٚنؽوب٘ب يبٌر ِسّع رؼع٠ً نؽوخ -  23

22436   ثؽلُ  

ُٖ اٌع٠ٓ ػؿ ضبٌع اٌطبٌك ػجع نؽوخ -  24  21131411:  ربؼ٠ص ، 2311  2123/ 6/ 5 ززٟ قبؼٞ  اٌع٠ٓ ػؿ ضبٌع ُضٍفبء ـ ُٚنؽوب

22436   ثؽلُ     

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3115  2116/  2/  2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىخ زٓت اثٛ اقّبػ١ً ِسّٛظ اٌّزٌٛٝ نؽوخ -  25

11162 

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3116  2111/  2/  2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىخ زٓت اثٛ اقّبػ١ً ِسّٛظ اٌّزٌٛٝ نؽوخ -  26

11162 

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3111  2116/  2/  2 ززٝ قبؼٜ  ؽ٠ىخٚن زٓت اثٛ اقّبػ١ً ِسّٛظ اٌّزٌٛٝ نؽوخ -  27

11162 

11162   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3112  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ٚنؽ٠ىخ زٓت اثٛ اقّبػ١ً ِسّٛظ اٌّزٌٛٝ نؽوخ -  28  

14112   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3153  2113/  1/  22 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اٌؼظ١ُ ػجع ازّع زكبَ نؽوخ -  29  

14112   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3154  2114/  1/  22 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اٌؼظ١ُ ػجع ازّع زكبَ نؽوخ -  30  

14112   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3155  2113/  1/  22 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اٌؼظ١ُ ػجع ازّع زكبَ نؽوخ -  31  

14112   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3156  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ٚنؽوبٖ اٌؼظ١ُ ػجع ازّع زكبَ نؽوخ -  32  

111212   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3135    ٚنؽوبٖ ازّع اهلل ػجع خّؼخ نؽوخ -  33  
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111212   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3136  اٌم١ع نٓت  ٚنؽوبٖ ازّع اهلل ػجع خّؼخ نؽوخ -  34  

   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3143  2123/  12/  24 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ نسزٛ اثؽا١ُ٘ ػثّبْ ازّع زّبَ نؽوخ -  35

131132 

   ثؽلُ    21131413:  ربؼ٠ص ، 3143  2123/  12/  24 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ اٌهؽث١ٕٝ ِسّع اٌهؽث١ٕٝ قؼع نؽوخ -  36

131132 

:  ربؼ٠ص ، 3133  2123/ 11/ 11 ززٟ قبؼٞ(   إًٌّٛؼح خبِؼخ فؽع)  اًٌّؽٜ االٍ٘ٝ اٌجٕه(  13 ربثغ ) -  37

13   ثؽلُ    21131411  

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3115  2123/  3/  31 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ػٍٝ ِؽاظ ِسّع ػبْف ازّع نؽوخ -  38

115633 

21121   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3132  اٌم١ع نٓت  ٚنؽوبٖ اٌدٛاظ ػجع ِسّٛظ اٌدٛاظ ػجع نؽوخ -  39  

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3131  2124/  1/  11 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىخ اٌّد١ع ػجع ازّع ػؿد ِسّٛظ نؽوخ -  40

53322 

 ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3131  2124/  1/  11 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىخ اٌّد١ع ػجع ازّع ػؿد ِسّٛظ ِسّع نؽوخ -  41

  53322  

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3131  2123/ 3/ 25 ززٟ قبؼٞ  ٚنؽوبٖ اٌّؿازٝ ِسّع اثؽا١ُ٘ ْبؼق ِسّع نؽوخ -  42

13361 

13361   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3131  2123/ 3/ 25 ززٟ قبؼٞ  ٚنؽ٠ىخ اٌّؿازٝ ِسّع اثؽا١ُ٘ نؽوخ -  43  

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3131  2123/ 3/ 25 ززٟ قبؼٞ  ٚنؽوبٖ اٌّؿازٝ ِسّع اثؽا١ُ٘ ْبؼق ِسّع نؽوخ -  44

13361 

13361   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3131  2123/ 3/ 25 ززٟ قبؼٞ  ٚنؽ٠ىخ اٌّؿازٝ ِسّع اثؽا١ُ٘ نؽوخ -  45  

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 11  2124/  2/  3 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىخ ِسّٛظ اٌؽزّٓ ػجع ؾوؽ٠ب اهلل ػجع نؽوخ -  46

131325 

21641   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3145  2111/  1/  1 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوب٘ب يبٌر االِبَ اثؽا١ُ٘ ٠ّٕٝ نؽوخ -  47  

21641   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3146  2112/  1/  1 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوب٘ب يبٌر االِبَ اثؽا١ُ٘ ٠ّٕٝ نؽوخ -  48  

21641   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3141  2111/  1/  1 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوب٘ب يبٌر االِبَ اثؽا١ُ٘ ٠ّٕٝ نؽوخ -  49  

21641   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3142  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ٚنؽوب٘ب يبٌر االِبَ اثؽا١ُ٘ ٠ّٕٝ نؽوخ -  50  

26214   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3311  2112/ 13/ 11 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىزٗ ػ١ٓخ اثؽا١ُ٘ زّعٜ نؽوخ -  51  

26214   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3312  2113/ 13/ 11 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىزٗ ػ١ٓخ اثؽا١ُ٘ زّعٜ نؽوخ -  52  

26214   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3313.   اٌِكدً َ٘ػا َنٓت َرُ  ٚنؽ٠ىزٗ ػ١ٓخ اثؽا١ُ٘ زّعٜ نؽوخ -  53  

ُٖ فٛؾٜ ِسّع أزّع نؽوخ -  54 11252   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3223  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ُٚنؽوب  

ُٖ فٛؾٜ ِسّع أزّع نؽوخ -  55 11252   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص ، 3223  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ُٚنؽوب  
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َّؼبْٝ أثٛ اٌؼؿ٠ؿ ػجع اٌّد١ع ػجع نؽوخ -  56  ، 3311  2121/  11/  25 ززٝ قبؼٜ  اٌج١بع اٌؼؿ٠ؿ ػجع ِسّع ٚأض١ٗ اٌج١بع اٌ

55322   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص  

َّؼبْٝ أثٛ اٌؼؿ٠ؿ ػجع اٌّد١ع ػجع نؽوخ -  57  ، 3311  2121/  11/  25 ززٝ قبؼٜ  اٌج١بع اٌؼؿ٠ؿ ػجع ِسّع ٚأض١ٗ اٌج١بع اٌ

55322   ثؽلُ    21131416:  ربؼ٠ص  

   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3311  2122/  2/  12 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىخ اٌؿغج١ٝ ازّع اٌكؼ١ع زكٕٝ اٌكؼ١ع نؽوخ -  58

33232 

16213   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3341    ٚنؽوبٖ اٌؿ٠ٓ زبفظ ػؿ٠ؿٖ -  59  

16213   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3342    ٚنؽوبٖ اٌؿ٠ٓ زبفظ ػؿ٠ؿٖ -  60  

16213   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3343    ٚنؽوبٖ ٌؿ٠ٓا زبفظ ػؿ٠ؿٖ -  61  

16213   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3344  اٌم١ع نٓت  ٚنؽوبٖ اٌؿ٠ٓ زبفظ ػؿ٠ؿٖ -  62  

16213   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3341    ٚنؽوبٖ اٌؿ٠ٓ زبفظ ػؿ٠ؿٖ -  63  

16213   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3342    ٚنؽوبٖ اٌؿ٠ٓ زبفظ ػؿ٠ؿٖ -  64  

16213   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3343    ٚنؽوبٖ اٌؿ٠ٓ زبفظ ػؿ٠ؿٖ -  65  

16213   ثؽلُ    21131411:  ربؼ٠ص ، 3344  اٌم١ع نٓت  ٚنؽوبٖ اٌؿ٠ٓ زبفظ ػؿ٠ؿٖ -  66  

   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3311  2124/  4/  2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ ؼَٛاْ ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّع نؽوخ -  67

131533 

131533   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3311  2124/  4/  2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ ػٍٝ ِسّع اٌك١ع ضبٌع نؽوخ -  68  

61216   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3352  2124/  4/  26 ززٝ قبؼٜ  ٌٍزدبؼح ِسّع نؽوخ -  69  

61216   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3352  2124/  4/  26 ززٝ قبؼٜ  ٌٍزدبؼح ؾغٍٛي نؽوخ -  70  

24136   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3351  اٌم١ع نٓت  ٚنؽ٠ىزٗ اٌّالن ػجع قبِٝ ؼِٚبٔٝ نؽوٗ -  71  

24136   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3351  اٌم١ع نٓت  ٚنؽ٠ىزٗ اٌّالن ػجع قبِٝ ؼِٚبٔٝ نؽوٗ -  72  

61231   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3353  2124/  5/  1 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اٌسكٓ اثٛ ِسّع ٕٝزك -  73  

61231   ثؽلُ    21131412:  ربؼ٠ص ، 3353  2124/  5/  1 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اٌسكٓ اثٛ ِسّع زكٕٝ -  74  

65235   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3442  اٌم١ع نٓت رُ  ٌٍزدبؼٖ فؽغٍٝ ٚػبظي ٚخعٜ -  75  

65235   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3442  اٌم١ع نٓت رُ  ٌٍزدبؼٖ فؽغٍٝ ٚػبظي ٚخعٜ -  76  

122155   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3431  اٌم١ع نٓت  ٚنؽ٠ىٙب اٌهؽث١ٕٝ ِسّع فبّْخ نؽوخ -  77  

122155   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3431  اٌم١ع نٓت  ٚنؽ٠ىٙب اٌهؽث١ٕٝ ِسّع فبّْخ نؽوخ -  78  

115413   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3411.   اٌِكدً َ٘ػا َنٓت َرُ  ٚنؽوبٖ يمؽ ٍْؼذ ِسّع نؽوخ -  79  

 ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3434  2124/  5/  14 ززٝ قبؼٜ  ٚاٌّمبٚالد ٌٍزدبؼح ؾا٘ؽ رٛف١ك رٛف١ك ١ّْٛؼ نؽوخ -  80

  23333  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

26336   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3426  2112/  3/  11 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ ػٍٝ ِسّٛظ اٌك١ع نؽوخ -  81  

26336   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3421  2113/  3/  11 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ ػٍٝ ِسّٛظ اٌك١ع نؽوخ -  82  

26336   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3422  2112/  3/  11 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ ػٍٝ ِسّٛظ اٌك١ع نؽوخ -  83  

26336   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3423  اٌم١ع ٘ػا نٓت  ٚنؽوبٖ ػٍٝ ِسّٛظ اٌك١ع نؽوخ -  84  

   ثؽلُ    21131423:  ربؼ٠ص ، 3514  2123/  6/  14 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ػجعاٌٙبظٜ ِسّع ػجعاٌّسكٓ ِسّع نؽوخ -  85

113441 

25431   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3544  2112/ 5/ 21 ززٟ قبؼٞ  ٚنؽوبٖ قالِخ ػٍٝ ِسّع ِسّع نؽوخ -  86  

25431   ثؽلُ    21131424:  ربؼ٠ص ، 3545  2123/ 5/ 21 ززٟ قبؼٞ  ٚنؽوبٖ قالِخ ػٍٝ ِسّع ِسّع نؽوخ -  87  

115331   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3522  2114/ 2/ 23 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ثع٠ؽ اٌك١ع ًِجبذ نؽوخ -  88  

115331   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3523  2113/ 4/ 23 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ثع٠ؽ اٌك١ع ًِجبذ نؽوخ -  89  

115331   ثؽلُ    21131422:  ربؼ٠ص ، 3524  2124/ 4/ 23 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ثع٠ؽ اٌك١ع ًِجبذ نؽوخ -  90  

113323   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3633  2112/ 5/ 23 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اٌّغبؾٜ فّٙٝ ِسّٛظ نؽوخ -  91  

113323   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3641  2123/ 5/ 23 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اٌّغبؾٜ فّٙٝ ِسّٛظ نؽوخ -  92  

26325   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3631    ٚنؽوب٘ب ٘بنُ فزسٝ فبرٓ نؽوٗ -  93  

26325   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3632    ٚنؽوب٘ب ٘بنُ فزسٝ فبرٓ نؽوٗ -  94  

26325   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3633    ٚنؽوب٘ب ٘بنُ فزسٝ فبرٓ نؽوٗ -  95  

26325   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3634  اٌم١ع نٓت رُ  ٚنؽوب٘ب ٘بنُ فزسٝ فبرٓ نؽوٗ -  96  

26325   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3631    ٚنؽوب٘ب ٘بنُ فزسٝ فبرٓ نؽوٗ -  97  

26325   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3632    ٚنؽوب٘ب ٘بنُ فزسٝ فبرٓ نؽوٗ -  98  

26325   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3633    ٚنؽوب٘ب ٘بنُ فزسٝ فبرٓ نؽوٗ -  99  

26325   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3634  اٌم١ع نٓت رُ  ٚنؽوب٘ب ٘بنُ فزسٝ فبرٓ نؽوٗ -  100  

   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3615  2124/ 2/ 23 ززٟ قبؼٞ  ٌٍّمبٚالد ٚاٌكسً اٌطبٌك ٚػجع ػ١كٝ نؽوخ -  101

14162 

14162   ثؽلُ    21131431:  ربؼ٠ص ، 3615  2124/ 2/ 23 ززٟ قبؼٞ  ٌٍّمبٚالد ٚاٌكسً اٌطبٌك ػجع -  102  

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ؼ٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افؽاظ ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽوبد ؼ٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


