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أفشاد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ػٓ 16564 ثشلُ 21101122 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثٛاٌؼال ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌسى١ُ ػّش -  1

اثٛاٌؼال ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌسى١ُ/ ثٍّه د٠ٕٚخ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ رشث١خ زظ١شح  

 زظ١شح ػٓ 16511 ثشلُ 21101115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشغٍٝ ػثّبْ ػجذاٌغبرش ػثّبْ -  2

 ثشلُ ِٛدع  ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد ِىزت ٔؾبط ػٓ فشغٍٝ ػثّبْ ػجذاٌغبرش ثٍّه د٠ٕٚٗ ثٕبز١خ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشث١خ

اثٛر١ح 16511 ثشلُ ٚل١ذ 2110/1/2 فٝ 1411  

 زظ١شح ػٓ 16511 ثشلُ 21101115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشغٍٝ ػثّبْ ػجذاٌغبرش ػثّبْ -  3

زغٓ فشغٍٝ ػثّبْ ازّذ/ ثٍّه د٠ٕٚخ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشث١خ  

 ٔمً ِىزت ػٓ 16524 ثشلُ 21101110 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٍِه أذساٚط اعسبق زغبَ -  4

أذساٚط اعسبق ٔؾأد/ ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ٚع١بساد ع١بسارٗ ػٍٝ ثضبئغ  

 ث١غ ِسً ػٓ 16521 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اسِب١ٔٛط ا٠ٛة وّبي ٚفبء -  5

١ِخبئ١ً ػجذاٌؾ١ٙذ خ١ٍفٗ/ ثٍّه ػشاثٝ ازّذ ؽبسع:  ثدٙخ ، ِسّٛي اوغغٛاس  

 زظ١شح ػٓ 16566 ثشلُ 21101131 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذإٌجٝ ػجذاٌالٖ زّذٜ زّبدٖ -  6

ػجذإٌجٝ ػجذاٌالٖ زّذٜ/ ثٍّه ا١ٌبط اٚالد:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشث١خ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 16516 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٝ ِسّذ ِسفٛػ ػٍٝ -  7

ؽّٕذٜ ػٍٝ فشغٍٝ ع١ذ/ ثٍّه وؼت ٔضٌخ - د٠ٕٚخ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي  

 ٔمً ِىزت ػٓ 16563 ثشلُ 21101122 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشغٍٝ ػجذٖ اال١ِش ػٍٝ -  8

فشغٍٝ ػجذٖ اال١ِش/ ثٍّه اٌغىٗ غشة:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ػشثبد ػٍٝ ثضبئغ  

 ٌزٛص٠غ ِىزت ػٓ 16511 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ساؽذ ِسّذ ا٠ّٓ ِسّذ -  9

ِسّذ ِقغفٝ اٌذ٠ٓ زغبَ/ ثٍّه اهلل خ١ش ؽبسع:  ثدٙخ ، اٌقس١ٗ االدٚاد  

 ٔمً ِىزت ػٓ 16545 ثشلُ 21101115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػغب ِسّذ زغٕٝ ِسّذ -  10

ِسّذ زغٕٝ ع١ذ/  ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ع١بساد ػٍٝ ثضبئغ  

 زظ١شح ػٓ 16515 ثشلُ 21101113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٝ ِسّٛد زٕفٝ ِسّٛد -  11

زغٓ صوٝ سِضبْ ِسّٛد/ ثٍّه د٠ٕٚخ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشث١خ  

 ِىزت ػٓ 16511 ثشلُ 21101124 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشغٍٝ ٘ش٠ذٜ ِقغفٝ زغ١ٓ -  12

ِشصٚق ِسّذ ػجذاٌفض١ً سضب/ ثٍّه إٌخ١ٍٗ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ اػّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 16561 ثشلُ 21101120 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِسّٛد ػجذاٌجبسٜ ازّذ -  13

ازّذ ِسّٛد ػجذاٌجبسٜ/ ثٍّه اٌف١ٍٛ:  ثدٙخ ، ٚرفش٠غ ؽسٓ ِمبٚالد  

 ٔمً ِىزت ػٓ 16533 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػغباهلل لذ٠ظ عبسق ٚائً -  14

ػغباهلل لذ٠ظ عبسق/ ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ٚع١بساد ع١بسارٗ ػٍٝ ثضبئغ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 16520 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عٗ ع١ف أٛس ازّذ -  15

عٗ ع١ف أٛس/ ثٍّه د٠ٕٚخ ٔضٌخ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي  
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 ػٓ 16515 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌؼبي ِقغفٝ ػجذاٌؼبي ِقغفٝ -  16

ِسّٛد خبثش ازّذ/ ثٍّه اٌشا٘جبد ؽبسع:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد ِىزت  

 ٌزشث١خ زظ١شح ػٓ 16553 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ؽسبرٗ ازّذ ِسّذ -  17

ؽسبرٗ ازّذ ِسّٛد/ ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ  

 ، ٚ٘ذا٠ب ِىزجخ ػٓ 16516 ثشلُ 21101120 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشغٍٝ ػٍٝ ع١ذ أؼبَ -  18

فشغٍٝ ػٍٝ ع١ذ أؼبَ/ ثٍّه اٌدالء ؽبسع:  ثدٙخ  

 رٛس٠ذ ِىزت ػٓ 16562 ثشلُ 21101131 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِقغفٝ فٛصٜ ثٕبء -  19

ػثّبْ ػجذاٌسبفؼ ػثّبْ/ ثٍّه اٌؾؼج١خ اٌغبزخ خٍف:  ثدٙخ ، غزائ١خ ِٛاد  

 ِٛاد ث١غ ِسً ػٓ 16560 ثشلُ 21101131 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشاج عؼذ عٍؼذ د٠ٕب -  20

٘بؽُ زغٓ ففبء/ ثٍّه إٌخ١ٍخ:  ثدٙخ ،(  ثبٌمغبػٝ)  ثمبٌخ غزائ١خ  

 ِؼشك ػٓ 16531 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 40111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ػجذاٌّد١ذ ػجذاٌسف١ؼ ع١ذ -  21

ع١ٍّبْ ازّذ ٔب٘ذ/ ثٍّه اٌّٙب١ِٗ:  ثدٙخ ، ع١شا١ِه  

 ِالثظ ث١غ ػٓ 16511 ثشلُ 21101112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ خ١ٍفٗ ازّذ ِذزذ -  22

ثؾشٜ ٔبدٜ ٔج١ً/ ثٍّه اٌذ٠ٚش:  ثدٙخ ، ثبٌدٍّٗ خب٘ضح  

 ِىزت ػٓ 16555 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٔؼّبْ وّبي ػجذاٌفض١ً ازّذ -  23

ِسّذ ٔؼّبْ وّبي ػجذاٌفض١ً/ ثٍّه د٠ٕٚخ ٔضٌخ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد  

 ِٛاد ث١غ ػٓ 16552 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فبَ ؽسبرٗ زغٕٝ ِخٍـ -  24

ػجذاٌّالن فبَ ؽسبرٗ زغٕٝ/ ثٍّه وشدٚط:  ثدٙخ ،(  ثمبٌٗ)  غزائ١ٗ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 16512 ثشلُ 21101113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ع١ذ ازّذ ِسّٛد ع١ذ -  25

ع١ذ ازّذ ِسّٛد/ ثٍّه ثبلٛس:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ اػّبي  

 16541 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌشز١ُ ِقغفٝ ِسّذ ِقغفٝ ِسّذ -  26

ع١ذ ِسّذ ِقغفٝ ازّذ/ ثٍّه ث١ٛك ؽبسع:  ثدٙخ ، خب٘ضح ِالثظ ث١غ ِسً ػٓ  

 16541 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌشز١ُ ِقغفٝ ِسّذ ِقغفٝ ِسّذ -  27

 ث١غ ٔؾبط ػٓ ِقغفٝ ػجذاٌٛ٘بة ٔؼّٗ/ ثٍّه اٌّؼًّ ؽبسع اثٛر١ح ثٕبز١خ ِسً ٌٗ وبْ:  ثدٙخ ، خب٘ضح ِالثظ ث١غ ِسً ػٓ

3103 ثشلُ ل١ذ ثشلُ  2113/6/26 فٟ ٚاغٍك1006/0/6 فٟ افززر ثبٌمغبػٝ زجٛة  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 16516 ثشلُ 21101112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٘ش٠ذٜ زغبْ ع١ذ ازّذ -  28

ِسّذ٠ٓ ِسّٛد ِسّذ ِخزبس/ ثٍّه ع١ذ ِسّذ ػضثخ - د٠ٕٚٗ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ اػّبي  

 ٌزشث١خ زظ١شح ػٓ 16511 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ثخ١ذ خ١ذ ف١ُٙ وشَ -  29

ثخ١ذ خ١ذ ف١ُٙ ِالن/ ثٍّه اٌضساثٝ:  ثدٙخ ، ِٛاؽٝ  

 ِىزت ػٓ 16515 ثشلُ 21101126 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثٛص٠ذ ر١ُّ ػجذاٌس١ّذ خّبي -  30

ر١ُّ ػجذاٌس١ّذ خّبي ػجذاٌس١ّذ/ ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ٚع١بساد ع١بسارٗ ػٍٝ ثضبئغ ٔمً  

 ِىزت ػٓ 16564 ثشلُ 21101131 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌسبفؼ ِسّذ عؼذ ػّبد -  31

ػجذاٌسبفؼ ِسّذ عؼذ زغبَ/ ثٍّه اٌؾؼج١خ اٌغبزخ ؽبسع:  ثدٙخ ، ٚخضبس فبوٙٗ رٛس٠ذ  

 ِىزت ػٓ 16532 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌقّذ ػف١فٝ ػجذإٌؼ١ُ ِسّذ -  32

ػجذاٌقّذ ػف١فٝ ػجذإٌؼ١ُ/ ثٍّه اٌجشثب:  ثدٙخ ، ع.َ.ج داخً ػّبٌٗ ٚرٛس٠ذ ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد  
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 ثٍذٜ ِخجض ػٓ 16536 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجبط ازّذ ػجبط خّبي -  33

ػجبط ازّذ ػجبط خّبي/ ثٍّه اٌدض٠شح ٔدغ:  ثدٙخ ، اٌٝ ٔقف  

 ٌزشث١خ زظ١شح ػٓ 1016 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٝ ازّذ ؽسبرٗ ازالَ -  34

ػش٠بْ اثٛاٌسٍمبْ ػجذاٌشزّٓ فزسٝ/ ثٍّه اٌغشثٝ عؼ١ذ وَٛ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ  

 ِىزت ػٓ 16550 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّٛد زغٓ ٘بؽُ ِظٙش -  35

 - اٌجذاسٜ خض٠شح:  ثدٙخ ، اٌضساػ١خ اٌسبفالد ٚرقذ٠ش 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمشح 10 اٌّدّٛػخ ػذا ف١ّب اعز١شاد ػَّٛ

ِسّذ زغٓ ٔؼّٗ/ ثٍّه - اٌذٚا٠ٚٓ ؽبسع اِزذاد اٌمج١ٍخ اٌدض٠شح  

 ٌزشث١خ زظ١شح ػٓ 1016 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٝ ازّذ ؽسبرٗ ازالَ -  36

 ثشلُ اٚدع ثبٌمغبػٝ اٌخشدٚاد ردبسح ٔؾبط ػٓ فذ٠ك ٚخ١ٗ/ ثٍّه اٌد١ؼ ؽبسع فذفب ثٕبز١خ سئ١غٝ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ

2115 ٌغٕخ اثٛر١ح 1016 ثشلُ ٚل١ذ 1114  

 رٛس٠ذ ِىزت ػٓ 16565 ثشلُ 21101122 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ فزسٝ ػبدي ِسّذ -  37

٘ش٠ذٜ صوش٠ب ِسّذ/ ثٍّه ث١ٛك ؽبسع:  ثدٙخ ، خب٘ضح ِالثظ  

 ٌسَٛ ث١غ ػٓ 16522 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِٕٙٝ اِجبثٝ ِسّذ اِجبثٝ -  38

ازّذ وبًِ ازّذ/ ثٍّه اٌغٛق خٍف ؽبسع:  ثدٙخ ، ثبٌمغبػٝ ِدّذٖ ٚع١ٛس  

 ، ف١ذ١ٌخ ػٓ 16534 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغٓ ػغ١ٗ ِسّذ ص٠ٕت -  39

ػالَ ازّذ اٌٙبَ/ ثٍّه - اٌؾشلٝ اٌجبسٚد:  ثدٙخ  

 زظ١شح ػٓ 16560 ثشلُ 21101124 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ زغٓ زفٕٝ سِضبْ -  40

ِسّذ زغٓ زفٕٝ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ٔضٌخ:  ثدٙخ ، ِٛاؽٝ  

 ػٓ 16556 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌّٛخٛد ػجذاٌسف١ؼ ػجذاٌّؼجٛد ١٘بَ -  41

ِسّٛد ػجذاٌىش٠ُ اٌغ١ذ ازّذ/ ثٍّه إٌخ١ٍخ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشث١خ زظ١شح  

 ثشلُ 21101124 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثٛاٌؼال ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌغبرش اٌض٘شاء فبعّٗ -  42

اثٛاٌؼال ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌغبرش/ ثٍّه د٠ٕٚخ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشث١خ زظ١شح ػٓ 16512  

 ِىزت ػٓ 16511 ثشلُ 21101124 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ؽسبد اثشا١ُ٘ اعّبػ١ً -  43

ازّذ ؽسبد اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌذ٠ٚش:  ثدٙخ ،( رٛن رٛن) ٔبس٠خ دساخبد رٛس٠ذ  

 ِىزت ػٓ 16565 ثشلُ 21101131 فٝ ل١ذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عٍغبْ ػٍٝ ِسشٚط اثشا١ُ٘ -  44

 ع١ذ/ ثٍّه اٌذٚا٠ٚٓ ؽبسع:  ثدٙخ ، اٌشِبْ ٚرقذ٠ش 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 اٌفمشح ِٓ 10 اٌّدّٛػخ ػذا ف١ّب االعز١شاد ػَّٛ

ص٠ذاْ ِسّٛد اثِٛدٍٝ  

 ث١غ ِسً ػٓ 16541 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِؼجذ ِسغٛة ضبزٝ ٘بٌٗ -  45

زّذاهلل ازّذ ٠غشٜ/ ثٍّه اٌمجٍٝ اٌؼمبي:  ثدٙخ ، ثبٌمغبػٝ( ثمبٌخ) غزائ١خ ِٛاد  

 ِىزت ػٓ 16546 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ صوش٠ب اال١ِش زّبدٖ -  46

صوش٠ب ِدذٜ ِسّذ/ ثٍّه د٠ٕٚٗ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ اػّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 16511 ثشلُ 21101126 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاهلل ِسّذ ازّذ عٙشٜ -  47

ػجذاهلل ِسّذ ازّذ خّبي/ ثٍّه د٠ٕٚخ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد  

 ٌزشث١خ زظ١شح ػٓ 16514 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٝ ع١ذ ػٍٝ عّش -  48

ػبِش ازّذ ػٍٝ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ٔضٌخ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِٛاؽٝ زظ١شح ػٓ 16562 ثشلُ 21101121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغب١ٔٓ ػٍٝ ازّذ ٘ذٜ -  49

ِسّذ زغٓ ػٍٝ اٌغبف/ ثٍّه إٌٛا١ِظ:  ثدٙخ ،  

 ِسً ػٓ 16526 ثشلُ 21101110 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ع١ذ ازّذ ِسّٛد ػجذاٌسف١ؼ -  50

ع١ذ ازّذ ِسّٛد/ ثٍّه ثبلٛس:  ثدٙخ ، خضاسٖ  

 ػٓ 16501 ثشلُ 21101131 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خ١ًٍ زّٛدٖ ػجذاٌىش٠ُ ػجذاٌّسغٓ -  51

زغ١ٓ ع١ذ ػجذاهلل/ ثٍّه اٌفبسٚل١ٗ اٌزشػٗ ؽبسع:  ثدٙخ ، ِٕض١ٌٗ ادٚاد ث١غ ِسً  

 ِىزت ػٓ 16531 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغ١ٓ ػجذاٌجبعظ ِقغفٝ ِسّذ -  52

زغ١ٓ ػجذاٌجبعظ ِقغفٝ/ ثٍّه د٠ٕٚٗ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ اػّبي ِمبٚالد  

 ٌزشث١ٗ زظ١شٖ ػٓ 16514 ثشلُ 21101126 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِسّذ خّبي ٘جٗ -  53

زغ١ٓ ػغ١ٗ ِسّٛد خّبي/  ثٍّه ا١ٌبط اٚالد:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ  

 ِٛاد ث١غ ػٓ 16563 ثشلُ 21101131 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ زغٓ ع١ذ ِقغفٝ -  54

ا٠ٛة ازّذ زغٓ/ ثٍّه اٌضساثٝ:  ثدٙخ ،(  ثمبٌخ)  غزائ١خ  

 زظ١شح ػٓ 16556 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِشصٚق زبِذ ثىشٜ زٕبْ -  55

ِسّذ ِسّٛد ٠س١ٝ ػّشٚ/ ثٍّه د٠ٕٚخ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشث١خ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 16551 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ع١ٍّبْ ِسّذ ع١ذ ػٍٝ -  56

ِسّذ ع١ذ ػٍٝ ِسّذ/ ثٍّه د٠ٕٚخ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي  

 ٔمً ِىزت ػٓ 4444 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثٛص٠ذ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ازّذ -  57

ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ِسّذ/ ثٍّه اٌؾؼج١ٗ اٌغبزٗ ؽبسع:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ػشثبد ػٍٝ ثضبئغ  

 ٔمً ِىزت ػٓ 4444 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثٛص٠ذ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ازّذ -  58

 ٚخجظ اعّٕذ ِغزٛدع ٔؾبط ػٓ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ/ ثٍّه اٌؾؼج١ٗ اٌغبزٗ ؽبسع ثٕبز١ٗ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ػشثبد ػٍٝ ثضبئغ

اثٛر١ح 4444 ثشلُ ٚل١ذ 1000/4/21 فٝ افززر ثبٌمغبػٝ  

 ٔمً ِىزت ػٓ 4444 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثٛص٠ذ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ازّذ -  59

 ثالط ٚسؽٗ ٔؾبط ػٓ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ِسّذ/ ثٍّه اٌؾؼج١ٗ اٌغبزٗ ؽبسع ثٕبز١ٗ ِسً ٌٗ وبْ:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ػشثبد ػٍٝ ثضبئغ

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن ٚرٌه اٌم١ذ اٌغبء ٚرُ 2114 ٌغٕٗ 1151 ثشلُ اٚدع  

 ِذؽٗ ػٓ 16523 ثشلُ 21101110 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌذ٠ٓ ؽشف ازّذ ؽشف خالي -  60

زغٓ ػغ١ٗ زغٓ ص٠ٕت/ ثٍّه اٌجسشٜ اٌؼمبي:  ثدٙخ ، زجٛة  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 16530 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِسّٛد ازّذ ػالَ -  61

ِسّٛد ازّذ خبٌذ/ ثٍّه د٠ٕٚخ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي  

 ِىزت ػٓ 16511 ثشلُ 21101112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشغٍٝ ػجذاٌغبرشػثّبْ ػثّبْ -  62

فشغٍٝ ػجذاٌغبرشػثّبْ/ ثٍّه د٠ٕٚخ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد  

 او١بط ِقٕغ ػٓ 16551 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خالف ػٍٝ ازّذ ٠بعش -  63

ػٍٝ ازّذ ِسّذ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ٔضٌخ:  ثدٙخ ، ثالعز١ه  

 زظ١شح ػٓ 16551 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خالف ػّشاْ ِسّذ ػجذاٌسبفؼ -  64

ػّشاْ ِسّذ ػجذاٌسبفؼ ِسّذ/ ثٍّه ا١ٌبط اٚالد:  ثدٙخ ، ِٛاؽٝ  

 ػٓ 16566 ثشلُ 21101122 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خ١ٍفٗ ػجذاٌشزّٓ ػجذاٌظب٘ش ٚفبء -  65

خ١ٍفٗ ػجذاٌشزّٓ ػجذاٌظب٘ش/ ثٍّه ِدش٠ظ:  ثدٙخ ، غزائ١ٗ ِٛاد رٛص٠غ ِىزت  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِىزت ػٓ 16513 ثشلُ 21101113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ع١ذ ِسّذ ِقغفٝ -  66

اثشا١ُ٘ ع١ّش اٌسغ١ٓ/ ثٍّه اٌذ٠ٚش:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 16542 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِسّٛد عٍجٗ ِسّذ -  67

ازّذ ِسّٛد عٍجٗ زٕفٝ/ ثٍّه د٠ٕٚخ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد  

 ٔمً ِىزت ػٓ 16536 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زى١ُ فٛصٜ ػبعف ِؼزٛق -  68

زى١ُ فٛصٜ ػبعف/ ثٍّه اٌذ٠ٚش:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ٚع١بساد ع١بسارٗ ػٍٝ ثضبئغ  

 ِىزت ػٓ 16514 ثشلُ 21101113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغب١ٔٓ فّٙٝ ػٍٝ فّٙٝ -  69

زغب١ٔٓ فّٙٝ ػٍٝ ع١ٍّبْ/ ثٍّه د٠ٕٚخ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 16510 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِٛعٝ ع١ذ ِقغفٝ ِٛعٝ -  70

ِٛعٝ ع١ذ ِقغفٝ/ ثٍّه ساخر اٌؾ١خ:  ثدٙخ ، ثبٌّقٕؼ١ٗ ث١بك ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 16521 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌؼبي زغٓ اؽشف ػّش -  71

ؼبيػجذاٌ زغٓ اؽشف/ ثٍّه ثسشٜ عٕبس ؽبسع:  ثدٙخ ، خب٘ضح ِالثظ رٛص٠غ  

 ِىزت ػٓ 16526 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػّش ِسّذ سِضبْ خبٌذ -  72

ػّش ِسّذ سِضبْ/ ثٍّه د٠ٕٚٗ ٔضٌٗ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ اػّبي ِمبٚالد  

 زظ١شح ػٓ 16566 ثشلُ 21101124 فٝ ل١ذ ، 211111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  صٚوٝ صوٝ ِسّٛد صوٝ -  73

صٚوٝ صوٝ ِسّٛد ػقفٛس/ ثٍّه ف١ض ثٕٝ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشث١خ  

 ٌزشث١خ زظ١شح ػٓ 16411 ثشلُ 21101126 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشغٍٝ ازّذ ِسّذ ػٍٝ -  74

ع١ذ ػغب ػجذاٌشزّٓ ٔٛسٖ/ ثٍّه إٌٛا١ِظ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ  

 ٌزشث١خ زظ١شح ػٓ 16411 ثشلُ 21101126 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشغٍٝ ازّذ ِسّذ ػٍٝ -  75

 2110/5/16َ فٝ افززر(  ثمبٌٗ)  غزائ١خ ِٛاد ث١غ ٔؾبط ػٓ فشغٍٝ ازّذ ِسّذ/ ثٍّه إٌٛا١ِظ ثٕبز١خ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ

اثٛر١ح16411 ثشلُ ِٚم١ذ  

 ِالثظ رٛس٠ذ ػٓ 16561 ثشلُ 21101131 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  وبًِ ل١قش عبٌُ ِمبس -  76

اٌّٙذٜ ػجذاٌشؤف ػٍٝ اِبي/ ثٍّه 6 ػّبسح لجٍٝ عٛ٘بج اع١ٛط ِغبوٓ:  ثدٙخ ، خب٘ضح  

 ث١غ ِسً ػٓ 16510 ثشلُ 21101112 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِقغفٝ ِسّذ ازّذ فجبذ -  77

6 ِسً - ِقغفٝ ِسّذ زغٓ خ١ٍفٗ/ ثٍّه لجٍٝ عٛ٘بج/  اع١ٛط ؽبسع 3 ػّبسٖ:  ثدٙخ ، صخبج  

 ِسً ػٓ 16554 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌؼبي فبٌس١ٓ ثذسٜ ِسّذ -  78

اثٛص٠ذ ػٍٝ فش٠بي/ ثٍّه اٌؼٛاِخ اِبَ - اٌّغزدذح اٌؼضثخ:  ثدٙخ ، ثبٌمغبػٝ ثمبٌخ  

 ِىزت ػٓ 16521 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثشا١ُ٘ ساؽذ اٌجذسٜ فبٌر -  79

اثشا١ُ٘ ساؽذ اٌجذسٜ ػبعف/ ثٍّه اٌّؼبدٜ ٔدٛع:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 16561 ثشلُ 21101120 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ زغ١ٓ ػبعف ػقبَ -  80

ِسّذ زغ١ٓ ػبعف خبٌذ/ ثٍّه د٠ٕٚٗ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ اػّبي ِمبٚالد  

 زظ١شح ػٓ 16516 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خ١ًٍ خبثش ِقغفٝ ػجذإٌجٝ -  81

خ١ًٍ خبثش ِقغفٝ ع١ٍّبْ/ ثٍّه إٌخ١ٍخ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشث١خ  

 ٔمً ِىزت ػٓ 16525 ثشلُ 21101110 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثشا١ُ٘ ػجذاٌالٖ ػٍٝ ِسّذ -  82

اثشا١ُ٘ ػجذاٌالٖ ػٍٝ/ ثٍّه ا١ٌبط اٚالد:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ع١بساد ػٍٝ ثضبئغ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٔمً ِىزت ػٓ 16516 ثشلُ 21101126 فٝ ل١ذ ، 211111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ع١ذ ٘بؽُ ػٍٝ عسش -  83

ػجذاٌؼبي ػغ١ٗ ػجبط ازّذ/ ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ٚع١بساد ع١بسارٗ ػٍٝ ثضبئغ  

 ثمبٌخ ػٓ 16535 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ع٠ٛفٝ خبداٌسك ِسّٛد ِشفذ -  84

ع١ذ ؽج١ت ٠ٛٔظ/ ثٍّه ف١ض ثٕٝ:  ثدٙخ ، ثبٌمغبػٝ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 16546 ثشلُ 21101115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػالَ ع١ذ ػالَ ع١ذ -  85

ػالَ ع١ذ ػالَ/ ثٍّه ِدش٠ظ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي  

 ث١غ ِسً ػٓ 16510 ثشلُ 21101120 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ثؾبٜ ثؾبٜ صوٝ ِشردٝ -  86

5 سلُ ِسً - زغٓ فإاد زغ١ٓ/ ثٍّه االزّش ؽٕٛدٖ ؽبسع:  ثدٙخ ، ازز٠ٗ  

 ِىزت ػٓ 16561 ثشلُ 21101121 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ازّذ ع١ٍّبْ ِّذٚذ -  87

ِسّذ ػجذاٌغالَ ِسّذ/ ثٍّه ثبلٛس:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد  

 ثٍذٜ ِخجض ػٓ 3402 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ١٘ىً ِسّذ ا١ٔظ فالذ -  88

 566 سلُ ثبٌزبؽ١ش إٌؾبط ٌزشن اٌم١ذ ٚاٌغٝ عجبلٝ ِخجض ٔؾبط ػٓ ثىش فبعّٗ/ ثٍّه ثبلٛس ثٕبز١ٗ ِسً ٌٗ وبْ:  ثدٙخ ، اٌٝ ٔقف

َ 2114/1/6 فٝ  

 ثٍذٜ ِخجض ػٓ 3402 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ١٘ىً ِسّذ ا١ٔظ فالذ -  89

 ٚاٌغٝ ثبٌمغبػٝ ٚث١ؼٗ االعّٕذ ث١غ ِغزٛدع ٔؾبط ػٓ ا١ٔظ فالذ زّذٜ/ ثٍّه ثبلٛس ثٕبز١خ ِسً ٌٗ وبْ:  ثدٙخ ، اٌٝ ٔقف

2111/4/3َ فٝ 465 سلُ ثبٌزبؽ١ش ػٕٗ ٌالعزغٕبء  

 ثٍذٜ ِخجض ػٓ 3402 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ١٘ىً ِسّذ ا١ٔظ فالذ -  90

 ٌغٕٗ 5146 سلُ ثب٠ذاع ٚخبِبرٗ ز١ٛاْ ػٍف ٔؾبط ػٓ ٚرٌه ثىش فبعّٗ/ ثٍّه ثبلٛس ثٕبز١ٗ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، اٌٝ ٔقف

اثٛر١ح 3402 ثشلُ ٚل١ذ1066  

 ثٍذٜ ِخجض ػٓ 3402 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ١٘ىً ِسّذ ا١ٔظ فالذ -  91

ػ١ذ اثٛثىش فبعّٗ/ ثٍّه ثبلٛس:  ثدٙخ ، اٌٝ ٔقف  

 ٔمً ِىزت ػٓ 16531 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ؽسبرٗ ػغ١فٝ ػجذٖ -  92

ِسّٛد ػجذاٌشزّٓ ص٠ٕت/ ثٍّه اٌؾشلٝ اٌجبسٚد:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ٚع١بساد ع١بسارٗ ػٍٝ ثضبئغ  

 ِغزسضشاد ث١غ ػٓ 16544 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٝ ازّذ ػٍٝ ا١ِشٖ -  93

ع١ٍّبْ فشج ػجذاٌّٛخٛد/ ثٍّه عبثمب اٌغبزْٛ ؽبسع اٌّسىّخ خٍف:  ثدٙخ ، ِٕٚظفبد رد١ًّ  

 ِىزت ػٓ 16540 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغ١ٓ خّبي ساؽذ زغ١ٓ -  94

زغ١ٓ خّبي ساؽذ ازّذ/ ثٍّه اٌذ٠ٚش:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد  

 ثمبٌخ ػٓ 16566 ثشلُ 21101131 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٛك سر١ت ا١ًِ ا٠ش٠ٓ -  95

خٕذٜ ػٛك سر١ت ا١ًِ/ ٍهثّ اٌذ٠ٚش:  ثدٙخ ، ثبٌمغبػٝ  

 ِىزت ػٓ 16513 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٘ش٠ذٜ ثشوبد ػجذاٌؼبي ِسّذ -  96

اٌجسشٜ اٌّسٍح اِبَ - ثسشٜ عٛ٘بج اع١ٛط ؽبسع:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ اػّبي ِمبٚالد  

 غالي ِغسٓ ػٓ 16561 ثشلُ 21101121 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٠ٛٔظ ِسّذ ازّذ ِسّٛد -  97

ِسّذ ازّذ خّبي/ ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ:  ثدٙخ ،  

 ِىزت ػٓ 16512 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغٓ ػجذاٌؼض٠ض زّذٜ ِسّٛد -  98

زغٓ ػجذاٌؼض٠ض زّذٜ ػبثذ/ ثٍّه اٌجٍر لٍؼخ ؽبسع:  ثدٙخ ، زش٠ّٝ اوغغٛاس رٛس٠ذ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 زظ١شٖ ػٓ 16516 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌسك ِسّذ زبِذ ػجذاٌسك -  99

ِسّذ ازّذ وبًِ/  ثٍّه ثبلٛس:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٝ ٌزشث١ٗ  

 ِىزت ػٓ 16543 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ثذس ؽؼجبْ اٌضػ١ُ ػبِش -  100

ثذس ؽؼجبْ اٌضػ١ُ/ ثٍّه د٠ٕٚٗ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد  

 ث١غ ِسً ػٓ 16561 ثشلُ 21101122 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٠ٛٔظ ِسّذ ازّذ فب٠ضٖ -  101

ع١ٍّبْ ػٍٝ ع١ٍّبْ اعبِٗ/ ثٍّه ثبلٛس ٔضٌٗ:  ثدٙخ ، خب٘ضٖ ِالثظ  

 ػٓ 16513 ثشلُ 21101125 فٝ ل١ذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ِسّٛد ػجذاٌشزّٓ فبسٚق -  102

ِسّذ ِسّٛد ػجذاٌشزّٓ/ ثٍّه ع١ّغ ثٕٝ:  ثدٙخ ، ِٛاؽٝ زظ١شح  

 ث١غ ػٓ 16541 ثشلُ 21101115 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشغٍٝ ػشثٝ ِدب٘ذ ؽ١ّبء -  103

ِشعٝ ػٍٝ ػ٠ٛظ/ ثٍّه فش٠ذ ِسّذ ؽبسع:  ثدٙخ ، ِسّٛي اوغغٛاس  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌزدبسٜ اٌغدً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾغت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   15321:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ثذس ٘بؽُ اعّبػ١ً ِسّذ   - 1

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌم١ذ ِسٛ  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   11660:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػجذاٌّالن أذساٚط خبثش ػ١غٝ   - 2

ٌٍٛفبح اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌغدً  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   14142:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ ػجذاٌؼبي ع١ّش ا١ِش   - 3

ػٕخ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ ِسٛ  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   541:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػٍٝ ِسّٛد زٍّٝ ػبدي   - 4

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌم١ذ ِسٛ  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   6621:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػجذاٌشز١ُ ٘بؽُ ػجذاٌشز١ُ ِسّذ   - 5

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  اٌغدً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   4611:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػجذاٌمبدس ِسّٛد سِضبْ ِسّٛد   - 6

ػٕخ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ ِسٛ رُ  اٌغدً  

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101113 ربس٠خ ٚفٝ ،   11241:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّٛد ِسّذ ػجذاهلل لغت   - 7

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101113 ربس٠خ ٚفٝ ،   16101:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ ِسّٛد ػقّذ ِسّٛد   - 8

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌغدً  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101113 ربس٠خ ٚفٝ ،   15650:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ ِسّذ ثبثذ وٛثش   - 9

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   13644:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  سث١غ ع١ذ ػثّبْ ٘ؾبَ   - 10

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101116 ربس٠خ ٚفٝ ،   11000:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ع١ذ ؽج١ت ٠ٛٔظ ٘الي   - 11

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101116 ربس٠خ ٚفٝ ،   4231:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػجذاٌدٛاد ازّذ ػجذاٌدٛاد ػٍٝ   - 12

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  اٌغدً  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101110 ربس٠خ ٚفٝ ،   6134:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  عبٌُ ا١ِش خ١شٜ ٠غشٜ   - 13

إٌؾبط ٚرشن ػٕٗ ٌالعزغٕبء ٚرٌه 2110 ٌغٕٗ 1411 سلُ رأؽ١ش ثغٍت اٌم١ذ اٌغبء  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101110 ربس٠خ ٚفٝ ،   2120:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ١٘ٚذٜ ػجذاٌىش٠ُ ػ١ذ   - 14

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌم١ذ ِسٛ  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101110 ربس٠خ ٚفٝ ،   6031:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ثذٜٚ ِدٍٝ ازّذ ع١ذ   - 15

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌم١ذ ِسٛ  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101110 ربس٠خ ٚفٝ ،   11102:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِشعٝ ِسّٛد سِضبْ ِسّٛد   - 16

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن ٚرٌه 2110 ٌغٕٗ 1456 سلُ رأؽ١ش ثغٍت اٌفشع ل١ذ ِسٛ رُ  اٌغدً  

 اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   4535:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ ٘ش٠ذٜ فشغٍٝ ػغ١بد   - 17

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ   

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   13114:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ٔق١ش ازّذ زغٓ ؽ١ّبء   - 18

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   0306:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِشعٝ ػٍٝ ػ٠ٛظ ػبدي   - 19

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   11233:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ع١ذ ازّذ ع١ذ ِب٘ش   - 20

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101114 ربس٠خ ٚفٝ ،   15611:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػٍٝ فذ٠ك ع١ذ ازّذ   - 21

ػٕٗ ٕبءٚاالعزغ إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101114 ربس٠خ ٚفٝ ،   15011:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ ػجذاٌغالَ ػجذاهلل زبصَ   - 22

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  اٌغدً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101114 ربس٠خ ٚفٝ ،   13666:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  فٍزظ زى١ُ فٛصٜ ػبعف   - 23

ػٕخ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ ِسٛ رُ  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101114 ربس٠خ ٚفٝ ،   16266:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  خبداهلل ػجذاٌؼبي ػجذاٌشز١ُ زبِذ   - 24

ػٕخ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ ِسٛ رُ  اٌغدً  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101114 ربس٠خ ٚفٝ ،   4041:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ ػجذاٌٍغ١ف ع١ٍّبْ أؼبَ   - 25

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  اٌغدً  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101115 ربس٠خ ٚفٝ ،   13010:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ع١ذ زغٓ زّذاْ ٚالء   - 26

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء  

 رُ   21101115 ربس٠خ ٚفٝ ،   12212:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  فبثش٠ٓ زغب١ٔٓ ِسّذ عؼذ ِقغفٝ   - 27

اٌغدً فبزت ٌٛفبح اٌغدً ل١ذ ِسٛ رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ  

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101115 ربس٠خ ٚفٝ ،   15604:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ ػٍٝ صغٍٛي سأفذ   - 28

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101115 ربس٠خ ٚفٝ ،   4051:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ٠غٝ ؽف١ك فزسٝ ػبدي   - 29

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌم١ذ ِسٛ  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101115 ربس٠خ ٚفٝ ،   4051:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ثؾبٜ ؽف١ك فزسٝ ػبدي   - 30

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌم١ذ ِسٛ  

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101116 ربس٠خ ٚفٝ ،   15025:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  اثش١ُ٘ ِسّذ ِسّذ ازّذ   - 31

ػٕخ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ ِسٛ رُ  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101116 ربس٠خ ٚفٝ ،   4116:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  عؼ١ذ ِغؼٛد ػجذاٌالٖ ع١ذ   - 32

ػٕخ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ ِسٛ  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101121 ربس٠خ ٚفٝ ،   4605:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػ١غٝ عالَ ِسّذ ِسّٛد خّبي   - 33

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  اٌغدً  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101121 ربس٠خ ٚفٝ ،   11166:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ١ِخبئ١ً ِٕب٠ًٚ خبداهلل ِسشٚط   - 34

ػٕٗ غٕبءٚاالعز إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  اٌغدً  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101121 ربس٠خ ٚفٝ ،   11101:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػٍٝ ربِش اٌجذسٜ ػٍٝ ٔدٜٛ   - 35

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  اٌغدً  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101122 ربس٠خ ٚفٝ ،   2101:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػؾشٜ ازّذ ػجذاٌشز١ُ ِّذٚذ   - 36

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  اٌغدً  

 اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101122 ربس٠خ ٚفٝ ،   15214:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ٘ش٠ذٜ زغٓ سخت ػّشٚ   - 37

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ   

 اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101122 ربس٠خ ٚفٝ ،   2611:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  اعّبػ١ً ػٍٝ زّبد سِضبْ   - 38

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ   

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101124 ربس٠خ ٚفٝ ،   11540:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ ػ١غٝ ثخ١ذ ػ١غٝ   - 39

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101124 ربس٠خ ٚفٝ ،   16110:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِؼ١ٛف ا١ِٓ ِسّٛد ػٍٝ   - 40

ػٕخ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ ِسٛ رُ  

 اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101124 ربس٠خ ٚفٝ ،   4666:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ع١ذ اهلل خبة  ؽؼجبْ  اص٘بس   - 41

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ   

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   4552:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  سٚفبئ١ً لٍزٗ اعىٕذس عبِر   - 42

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   14512:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ثخ١ذ ازّذ ِسّذ زٕبْ   - 43

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   16144:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ثغبٌٝ ػجذاٌّالن ع١ّش ٕ٘بء   - 44

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  اٌغدً  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   4624:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  خشخظ ٌظ١ُ ع١ّش و١ٍ١ّب   - 45

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101120 ربس٠خ ٚفٝ ،   13111:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ا٠ٛة ازّذ زغٓ ع١ذ   - 46

ػٕخ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ ِسٛ  

 اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101120 ربس٠خ ٚفٝ ،   12231:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  أثٛعبٌت زغٓ ازّذ ػ١ٍّٝ   - 47

ػٕخ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ ِسٛ رُ   

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101120 ربس٠خ ٚفٝ ،   4553:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػجذاٌسف١ؼ ػّبسٜ زٍّٝ ِسّذ   - 48

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن ٚرٌه 2110 ٌغٕٗ 1616 سلُ رأؽ١ش ثغٍت اٌم١ذ ِسٛ رُ  اٌغدً  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101131 ربس٠خ ٚفٝ ،   5336:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ٘ش٠ذٜ زفٕٝ ِسّذ ع١ٙش   - 49

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء  

 اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101131 ربس٠خ ٚفٝ ،   4116:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِشصٚق ض١ف زٍّٝ ِبخذٖ   - 50

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ   

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101131 ربس٠خ ٚفٝ ،   4603:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػبِش ؽبوش زغ١ٓ زٕبْ   - 51

ػٕخ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ ِسٛ  

 ؽغت/ِسٛ رُ   21101131 ربس٠خ ٚفٝ ،   14664:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػجذاٌؼبي اثٛص٠ذ ػجذاٌؼبي ٠بع١ّٓ   - 52

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  اٌغدً  

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   21101131 ربس٠خ ٚفٝ ،   12255:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  خ١ًٍ خشط اهلل فزر خٍف   - 53

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن اٌغدً ل١ذ اٌغبء رُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101111 ، ربس٠خ ٚفٟ  12624 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاٌّسغٓ ٘ش٠ذٜ ثبثذ ١ِٕشٖ -  1

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101111 ، ربس٠خ ٚفٟ  12011 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ع١ذ ِسّذ فػجذاٌشؤٚ ِٕٝ -  2

خ١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101114 ، ربس٠خ ٚفٟ  12511 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاٌؼبي ػجذاٌالٖ عٍغبْ ٔبد٠ٗ -  3

خ١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101114 ، ربس٠خ ٚفٟ  16160 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  فبٌر ثبثذ ػجذاٌؼظ١ُ ازّذ -  4

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101114 ، ربس٠خ ٚفٟ  15411 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  عالِٗ ازّذ ػجذاٌؼبعٝ ع١ٍُ -  5

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101111 ، ربس٠خ ٚفٟ  15460 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  زغب١ٔٓ ػٍٝ ػجذٖ اال١ِش -  6

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101111 ، ربس٠خ ٚفٟ  11211 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ ازّذ ػالَ ِب٘ش ِسّذ -  7

خ١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101116 ، ربس٠خ ٚفٟ  13666 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ٘الٌٝ ػجذاٌشزّٓ ِسّذ ازّذ -  8

خ١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي أطس رؼذ٠ً رُ  21101110 ، ربس٠خ ٚفٟ  16116 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  لٕذ٠ً ازّذ ػٍٝ ثش٠ب -  9

خ١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101110 ، ربس٠خ ٚفٟ  16141 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  زغ١ٕٓ اعّبػ١ً ِسّٛد ِسّذ -  10

خ١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101110 ، ربس٠خ ٚفٟ  14160 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاٌسبفؼ ػجذاٌؼبي ع١ذ اثٛثىش -  11

خ١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101110 ، ربس٠خ ٚفٟ  12114 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ازّذ ع١ذ اعّبػ١ً ػّبداٌذ٠ٓ -  12

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101111 ، ربس٠خ ٚفٟ  14260 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  زٍّٝ خشخظ خّبي ساِٝ -  13

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101111 ، ربس٠خ ٚفٟ  6446 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ع١ٍّبْ داٚد فزٛذ ِىشَ -  14

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101111 ، ربس٠خ ٚفٟ  13122 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  س٠بْ ػٍٝ ع١ذ ػٍٝ -  15

خ١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101114 ، ربس٠خ ٚفٟ  2111 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػٍٝ سفبػٝ ػٍٝ ِسّذ -  16

خ١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101115 ، ربس٠خ ٚفٟ  1465 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  غبُٔ ع١ذ غبُٔ ٔقش -  17

خ١ٕٗ  52111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً     

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101115 ، ربس٠خ ٚفٟ  13211 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌشز١ُ ػضد فبعّخ -  18

خ١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101115 ، ربس٠خ ٚفٟ  1601 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  فبٌر ػجذاٌفزبذ ػجذاٌؼض٠ض ػجذإٌبفش -  19

خ١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،    

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101116 ، ربس٠خ ٚفٟ  15615 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػثّبْ فىشٜ ػبعف ازّذ -  20

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101116 ، ربس٠خ ٚفٟ  15150 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اهلل ِىشَ ر١ُّ اٌىٕضٜ ازّذ -  21

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

  15150 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ر١ُّ اٌىٕضٜ ازّذ ٌقبزجٗ اٌجٕبء ِٚٛاد اٌؼمبسٜ ٚاالعزثّبس ٌٍّمبٚالد اٌىٕضٜ ِىزت -  22

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101116 ، ربس٠خ ٚفٟ   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101116 ، ربس٠خ ٚفٟ  0525 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاٌد١ذ ازّذ ػجذاٌغ١ّغ ٔبفش -  23

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101121 ، ربس٠خ ٚفٟ  16511 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  فشغٍٝ ػثّبْ ػجذاٌغبرش ػثّبْ -  24

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط ؼذ٠ًر رُ  21101121 ، ربس٠خ ٚفٟ  12615 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  صٔبرٝ فبٌر ِسّذ ع١ذ -  25

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101121 ، ربس٠خ ٚفٟ  16401 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  فشغٍٝ ػجذاٌؼبي ػٍٝ ػجذاٌؼبي -  26

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101121 ، ربس٠خ ٚفٟ  16515 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػٍٝ ِسّٛد زٕفٝ ِسّٛد -  27

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101122 ، ربس٠خ ٚفٟ  15236 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ ِشػٝ ِسّذ ٚائً -  28

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101122 ، ربس٠خ ٚفٟ  0156 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  زٕب خبداٌىش٠ُ سافذ ا٠ٙبة -  29

خ١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101122 ، ربس٠خ ٚفٟ  13612 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اثشا١ُ٘ ػجذاٌسبفؼ لبعُ ١ٕ٘ٗ -  30

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101122 ، ربس٠خ ٚفٟ  13110 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ٠س١ب رٛف١ك ػّشاْ ِسّٛد -  31

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101124 ، ربس٠خ ٚفٟ  4553 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاٌسف١ؼ ػّبسٜ زٍّٝ ِسّذ -  32

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101124 ، ربس٠خ ٚفٟ  6415 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اثٛص٠ذ ِسّذ اثٛص٠ذ ازّذ -  33

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101124 ، ربس٠خ ٚفٟ  4553 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاٌسف١ؼ ػّبسٜ زٍّٝ ِسّذ -  34

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101124 ، ربس٠خ ٚفٟ  6010 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ٘ش٠ذٜ ػجذاٌشزّٓ زغ١ٓ ٚداد -  35

خ١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101125 ، ربس٠خ ٚفٟ  16511 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ خ١ٍفٗ ازّذ ِذزذ -  36

خ١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101126 ، ربس٠خ ٚفٟ  16536 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  زى١ُ فٛصٜ ػبعف ِؼزٛق -  37

خ١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101126 ، ربس٠خ ٚفٟ  6166 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ازّذ ِسّذ ازّذ وبًِ -  38

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101120 ، ربس٠خ ٚفٟ  11611 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  سث١غ ػجذاٌؼبي ِقغفٝ ػالءاٌذ٠ٓ -  39

خ١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 سأط رؼذ٠ً رُ  21101120 ، ربس٠خ ٚفٟ  15511 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِشصٚق ِقغفٝ ػجذاٌشزّٓ ِقغفٝ -  40

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 بس٠خر ٚفٟ 16513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٘ش٠ذٜ ثشوبد ػجذاٌؼبي ِسّذ -  1

اٌجسشٜ اٌّسٍح اِبَ - ثسشٜ عٛ٘بج اع١ٛط ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

:  اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 1016    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٟ ازّذ ؽسبرٗ ازالَ -  2

 ٌزشث١خ زظ١شح ٔؾبط ػٓ ػش٠بْ اثٛاٌسٍمبْ ػجذاٌشزّٓ فزسٝ/ ثٍّه اٌغشثٝ عؼ١ذ وَٛ - فذفب ثٕبز١خ اخش سئ١غٝ ِسً افززبذ ، 

2110 ٌغٕخ اثٛر١ح 1016 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 1415 ثشلُ اٚدع اٌّٛاؽٝ  

 ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16514    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ع١ذ ػٍٝ عّش -  3

ػبِش ازّذ ػٍٝ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ٔضٌخ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16515    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي ِقغفٝ ػجذاٌؼبي ِقغفٝ -  4

ِسّٛد خبثش ازّذ/ ثٍّه اٌشا٘جبد ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16516    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ِسّذ ِسفٛػ ػٍٝ -  5

ؽّٕذٜ ػٍٝ فشغٍٝ ع١ذ/ ثٍّه وؼت ٔضٌخ - د٠ٕٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ساؽذ ِسّذ ا٠ّٓ ِسّذ -  6

ِسّذ ِقغفٝ اٌذ٠ٓ زغبَ/ ثٍّه اهلل خ١ش ؽبسع ،    

:  اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 1016    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ازّذ ؽسبرٗ ازالَ -  7

 ثشلُ ٚل١ذ 1114 ثشلُ اٚدع ثبٌمغبػٝ اٌخشدٚاد ردبسح ٔؾبط ػٓ فذ٠ك ٚخ١ٗ/ ثٍّه اٌد١ؼ ؽبسع فذفب ثٕبز١خ سئ١غٝ ِسً ٌٗ ، 

2115 ٌغٕخ اثٛر١ح 1016  

:  اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 1016    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ازّذ سبرٗؽ ازالَ -  8

ػش٠بْ اثٛاٌسٍمبْ ػجذاٌشزّٓ فزسٝ/ ثٍّه اٌغشثٝ عؼ١ذ وَٛ ،   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101112 ربس٠خ ٚفٟ 16511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ خ١ٍفٗ ازّذ ِذزذ -  9

ثؾشٜ ٔبدٜ ٔج١ً/ ثٍّه اٌذ٠ٚش ،:   اٌـزأؽ١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101112 ربس٠خ ٚفٟ 16516    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٘ش٠ذٜ زغبْ ع١ذ ازّذ -  10

ِسّذ٠ٓ ِسّٛد ِسّذ ِخزبس/ ثٍّه ع١ذ ِسّذ ػضثخ - د٠ٕٚٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101112 ربس٠خ ٚفٟ 16511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػجذاٌغبرشػثّبْ ػثّبْ -  11

فشغٍٝ ػجذاٌغبرشػثّبْ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101112 ربس٠خ ٚفٟ 16510    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِقغفٝ ِسّذ ازّذ فجبذ -  12

6 ِسً - ِقغفٝ ِسّذ زغٓ خ١ٍفٗ/ ثٍّه لجٍٝ عٛ٘بج/  اع١ٛط ؽبسع 3 ػّبسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101113 ربس٠خ ٚفٟ 16513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ع١ذ ِسّذ ِقغفٝ -  13

اثشا١ُ٘ ع١ّش اٌسغ١ٓ/ ثٍّه اٌذ٠ٚش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101113 ربس٠خ ٚفٟ 16515    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ِسّٛد زٕفٝ ِسّٛد -  14

زغٓ صوٝ سِضبْ ِسّٛد/ ثٍّه د٠ٕٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101113 ربس٠خ ٚفٟ 16512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ ازّذ ِسّٛد ع١ذ -  15

ع١ذ ازّذ ِسّٛد/ ثٍّه ثبلٛس ،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101113 ربس٠خ ٚفٟ 16514    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغب١ٔٓ فّٙٝ ػٍٝ فّٙٝ -  16

زغب١ٔٓ فّٙٝ ػٍٝ ع١ٍّبْ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 0006    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ِسّذ زغٓ خّبي -  17

ػٍٝ ِسّذ ػٍٝ زىّذ/  ثٍّه)  ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت ٠ؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  ) 

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 6131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ؽسبرٗ زغ١ٓ ع١ذ -  18

 زغ١ٓ اثٛإٌدب ِسّذ - ؽسبرٗ زغ١ٓ ازّذ - ؽسبرٗ زغ١ٓ ؽسبرٗ)  ازّذ ؽسبرٗ زغ١ٓ ٚسثٗ/ ثٍّه ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت ٠ؼذي ،  

 ( ؽسبرٗ

:  اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 16511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثخ١ذ خ١ذ ف١ُٙ وشَ -  19

ثخ١ذ خ١ذ ف١ُٙ ِالن/ ثٍّه اٌضساثٝ ،   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 16516    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ًٍ خبثش ِقغفٝ ػجذإٌجٝ -  20

خ١ًٍ خبثش ِقغفٝ ع١ٍّبْ/ ثٍّه إٌخ١ٍخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 16516    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌسك ِسّذ زبِذ ػجذاٌسك -  21

ِسّذ ازّذ وبًِ/  ثٍّه ثبلٛس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 4444    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛص٠ذ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ازّذ -  22

 فٝ افززر ثبٌمغبػٝ ٚخجظ اعّٕذ ِغزٛدع ٔؾبط ػٓ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ/ ثٍّه اٌؾؼج١ٗ اٌغبزٗ ؽبسع ثٕبز١ٗ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

اثٛر١ح 4444 ثشلُ ٚل١ذ 1000/4/21  

 

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 4444    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛص٠ذ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ازّذ -  23

 ٌغٕٗ 1151 ثشلُ اٚدع ثالط ٚسؽٗ ٔؾبط ػٓ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ِسّذ/ ثٍّه اٌؾؼج١ٗ اٌغبزٗ ؽبسع ثٕبز١ٗ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأؽ١ش

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن ٚرٌه اٌم١ذ اٌغبء ٚرُ 2114  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 4444    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛص٠ذ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ازّذ -  24

ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ِسّذ/ ثٍّه اٌؾؼج١ٗ اٌغبزٗ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16521    لُثش ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي زغٓ اؽشف ػّش -  25

ػجذاٌؼبي زغٓ اؽشف/ ثٍّه ثسشٜ عٕبس ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 3402    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ١٘ىً ِسّذ ا١ٔظ فالذ -  26

 ٌغٕٗ 1443 ثشلُ اٚدع اٌٝ ٔقف ثٍذٜ ِخجض ٔؾبط ػٓ ػ١ذ اثٛثىش فبعّٗ/ ثٍّه ثبلٛس ثٕبز١ٗ اخش سئ١غٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأؽ١ش

3402 ربثغ ثشلُ 2110  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16510    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٛعٝ ع١ذ ِقغفٝ ِٛعٝ -  27

ِٛعٝ ع١ذ ِقغفٝ/ ثٍّه ساخر اٌؾ١خ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 4444    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛص٠ذ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ازّذ -  28

 ػٍٝ ثضبئغ ٔمً ِىزت ٔؾبط ػٓ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ِسّذ ثٍّه اٌؾؼج١ٗ اٌغبزٗ ػ ثٕبز١ٗ اخش سئ١غٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأؽ١ش

4444 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 2110 ٌغٕٗ 1446 ثشلُ اٚدع اٌغ١ش ػشثبد  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 3402    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ١٘ىً ِسّذ ا١ٔظ فالذ -  29

 ثشلُ ٚل١ذ1066 ٌغٕٗ 5146 سلُ ثب٠ذاع ٚخبِبرٗ ز١ٛاْ ػٍف ٔؾبط ػٓ ٚرٌه ثىش فبعّٗ/ ثٍّه ثبلٛس ثٕبز١ٗ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

اثٛر١ح 3402  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 3402    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ١٘ىً ِسّذ ا١ٔظ فالذ -  30

ػ١ذ اثٛثىش فبعّٗ/ ثٍّه ثبلٛس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 3402    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ١٘ىً ِسّذ ا١ٔظ فالذ -  31

 ٌالعزغٕبء ٚاٌغٝ ثبٌمغبػٝ ٚث١ؼٗ االعّٕذ ث١غ ِغزٛدع ٔؾبط ػٓ ا١ٔظ فالذ زّذٜ/ ثٍّه ثبلٛس ثٕبز١خ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأؽ١ش

2111/4/3َ فٝ 465 سلُ ثبٌزبؽ١ش ػٕٗ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 3402    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ١٘ىً ِسّذ ا١ٔظ فالذ -  32

 فٝ 566 سلُ ثبٌزبؽ١ش إٌؾبط ٌزشن اٌم١ذ ٚاٌغٝ عجبلٝ ِخجض ٔؾبط ػٓ ثىش فبعّٗ/ ثٍّه ثبلٛس ثٕبز١ٗ ِسً ٌٗ وبْ ،   :اٌـزأؽ١ش

2114/1/6 َ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 16521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ ساؽذ اٌجذسٜ فبٌر -  33

اثشا١ُ٘ ساؽذ اٌجذسٜ ػبعف/ ثٍّه اٌّؼبدٜ ٔدٛع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 16522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٕٙٝ اِجبثٝ ِسّذ اِجبثٝ -  34

ازّذ وبًِ ازّذ/ ثٍّه اٌغٛق خٍف ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101110 ربس٠خ ٚفٟ 16523    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌذ٠ٓ ؽشف ازّذ ؽشف خالي -  35

زغٓ ػغ١ٗ زغٓ ص٠ٕت/ ثٍّه اٌجسشٜ اٌؼمبي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101110 ربس٠خ ٚفٟ 16524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٍِه أذساٚط اعسبق زغبَ -  36

أذساٚط اعسبق ٔؾأد/ ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101110 ربس٠خ ٚفٟ 16525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ ػجذاٌالٖ ػٍٝ ِسّذ -  37

اثشا١ُ٘ ػجذاٌالٖ ػٍٝ/ ثٍّه ا١ٌبط اٚالد ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101110 ربس٠خ ٚفٟ 11102    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشعٝ ِسّٛد سِضبْ ِسّٛد/ د -  38

إٌؾبط ٚرشن ػٕٗ ٌالعزغٕبء ٚرٌه ف١ذ١ٌٗ ٔؾبط ػٓ 2113 ٌغٕٗ 122 ثشلُ اٌّٛدع اٌم١ذ اٌغبء ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101110 ربس٠خ ٚفٟ 6134    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عبٌُ ا١ِش خ١شٜ ٠غشٞ -  39

إٌؾبط ٚرشن ػٕٗ ٌالعزغٕبء ٚرٌه ٚاٌفبوٙٗ اٌخضبس ردبسح ٔؾبط ػٓ 2116 ٌغٕٗ 2114 ثشلُ اٌّٛدع اٌم١ذ اٌغبء ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101110 ربس٠خ ٚفٟ 16526    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ ازّذ ِسّٛد ػجذاٌسف١ؼ -  40

ع١ذ ازّذ ِسّٛد/ ثٍّه ثبلٛس ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16531    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذاٌّد١ذ جذاٌسف١ؼػ ع١ذ -  41

ع١ٍّبْ ازّذ ٔب٘ذ/ ثٍّه اٌّٙب١ِٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16531    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغ١ٓ ػجذاٌجبعظ ِقغفٝ ِسّذ -  42

زغ١ٓ ػجذاٌجبعظ ِقغفٝ/ ثٍّه د٠ٕٚٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16533    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغباهلل لذ٠ظ عبسق ٚائً -  43

ػغباهلل لذ٠ظ عبسق/ ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16532    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌقّذ ػف١فٝ ػجذإٌؼ١ُ ِسّذ -  44

ػجذاٌقّذ ػف١فٝ ػجذإٌؼ١ُ/ ثٍّه اٌجشثب ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16526    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػّش ِسّذ سِضبْ خبٌذ -  45

ػّش ِسّذ سِضبْ/ ثٍّه د٠ٕٚٗ ٔضٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اسِب١ٔٛط ا٠ٛة وّبي ٚفبء -  46

١ِخبئ١ً ػجذاٌؾ١ٙذ خ١ٍفٗ/ ثٍّه ػشاثٝ ازّذ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16520    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٗ ع١ف أٛس ازّذ -  47

عٗ ع١ف أٛس/ ثٍّه د٠ٕٚخ ٔضٌخ ،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16535    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع٠ٛفٝ خبداٌسك ِسّٛد ِشفذ -  48

ع١ذ ؽج١ت ٠ٛٔظ/ ثٍّه ف١ض ثٕٝ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16536    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، بطػج ازّذ ػجبط خّبي -  49

ػجبط ازّذ ػجبط خّبي/ ثٍّه اٌدض٠شح ٔدغ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16534    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ ػغ١ٗ ِسّذ ص٠ٕت -  50

ػالَ ازّذ اٌٙبَ/ ثٍّه - اٌؾشلٝ اٌجبسٚد ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 15411    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عالِٗ ازّذ ػجذاٌؼبعٝ ع١ٍُ -  51

ازّذ ػجذاٌؼبعٝ ػثّبْ/ ثٍّه د٠ٕٚٗ ٔضٌخ ثدؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ٠ؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 16531    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ؽسبرٗ ػغ١فٝ ػجذٖ -  52

ِسّٛد ػجذاٌشزّٓ ص٠ٕت/ ثٍّه اٌؾشلٝ اٌجبسٚد ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 16530    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّٛد ازّذ ػالَ -  53

ِسّٛد ازّذ خبٌذ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 16541    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِؼجذ ِسغٛة ضبزٝ ٘بٌٗ -  54

زّذاهلل ازّذ ٠غشٜ/ ثٍّه اٌمجٍٝ اٌؼمبي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 16543    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثذس ؽؼجبْ اٌضػ١ُ ػبِش -  55

ثذس ؽؼجبْ اٌضػ١ُ/ ثٍّه د٠ٕٚٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 16542    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّٛد عٍجٗ ِسّذ -  56

ازّذ ِسّٛد عٍجٗ زٕفٝ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 16544    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ازّذ ػٍٝ ا١ِشٖ -  57

ع١ٍّبْ فشج ػجذاٌّٛخٛد/ ثٍّه عبثمب اٌغبزْٛ ؽبسع اٌّسىّخ خٍف ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 16541    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌشز١ُ ِقغفٝ ِسّذ ِقغفٝ ِسّذ -  58

ع١ذ ِسّذ ِقغفٝ ازّذ/ ثٍّه ث١ٛك ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  ٕٛاْاٌؼ  

 رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 16541    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌشز١ُ ِقغفٝ ِسّذ ِقغفٝ ِسّذ -  59

 زجٛة ث١غ ٔؾبط ػٓ ِقغفٝ ػجذاٌٛ٘بة ٔؼّٗ/ ثٍّه اٌّؼًّ ؽبسع اثٛر١ح ثٕبز١خ ِسً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ

3103 ثشلُ ل١ذ ثشلُ  2113/6/26 فٟ ٚاغٍك1006/0/6 فٟ افززر ثبٌمغبػٝ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 16536    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زى١ُ فٛصٜ ػبعف ِؼزٛق -  60

زى١ُ فٛصٜ ػبعف/ ثٍّه اٌذ٠ٚش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101115 ربس٠خ ٚفٟ 16545    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغب ِسّذ زغٕٝ ِسّذ -  61

ِسّذ زغٕٝ ع١ذ/  ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101115 ربس٠خ ٚفٟ 16511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػجذاٌغبرشػثّبْ ػثّبْ -  62

 ل١ذ اٌّٛاؽٝ ٌزشث١خ زظ١شح ٔؾبط ػٓ زغٓ فشغٍٝ ػثّبْ ازّذ/ ثٍّه د٠ٕٚخ اثٛر١ح ثٕبز١خ اخش سئ١غٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأؽ١ش

2110/1/15 فٟ 1523 ثشلُ ٚاٚدع16511 ربثغ ثشلُ  

:  اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101115 ربس٠خ ٚفٟ 16546    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػالَ ع١ذ ػالَ ع١ذ -  63

ػالَ ع١ذ ػالَ/ ثٍّه ِدش٠ظ ،   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101115 ربس٠خ ٚفٟ 16511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػثّبْ ػجذاٌغبرش ػثّبْ -  64

 ثشلُ ِٛدع  ِزىبٍِخ اػّبي ِمبٚالد ِىزت ٔؾبط ػٓ فشغٍٝ ػثّبْ ػجذاٌغبرش ثٍّه د٠ٕٚٗ ثٕبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

اثٛر١ح 16511 ثشلُ ٚل١ذ 2110/1/2 فٝ 1411  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101115 ربس٠خ ٚفٟ 16511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػثّبْ ػجذاٌغبرش ػثّبْ -  65

زغٓ فشغٍٝ ػثّبْ ازّذ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101115 ربس٠خ ٚفٟ 16541    ُثشل ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػشثٝ ِدب٘ذ ؽ١ّبء -  66

ِشعٝ ػٍٝ ػ٠ٛظ/ ثٍّه فش٠ذ ِسّذ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 16551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خالف ػٍٝ ازّذ ٠بعش -  67

ػٍٝ ازّذ ِسّذ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ٔضٌخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 16552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبَ ؽسبرٗ زغٕٝ ِخٍـ -  68

ػجذاٌّالن فبَ ؽسبرٗ زغٕٝ/ ثٍّه وشدٚط ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 16554    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي فبٌس١ٓ ثذسٜ ِسّذ -  69

اثٛص٠ذ ػٍٝ فش٠بي/ ثٍّه اٌؼٛاِخ اِبَ - اٌّغزدذح اٌؼضثخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 16551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خالف ػّشاْ ِسّذ ػجذاٌسبفؼ -  70

ػّشاْ ِسّذ ػجذاٌسبفؼ ِسّذ/ ثٍّه ا١ٌبط اٚالد ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 16553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ؽسبرٗ ازّذ ِسّذ -  71

ؽسبرٗ ازّذ ِسّٛد/ ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 16540    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغ١ٓ خّبي ساؽذ زغ١ٓ -  72

زغ١ٓ خّبي ساؽذ ازّذ/ ثٍّه اٌذ٠ٚش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 16546    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ صوش٠ب اال١ِش زّبدٖ -  73

صوش٠ب ِدذٜ ِسّذ/ ثٍّه د٠ٕٚٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ٍّبْ ِسّذ ع١ذ ػٍٝ -  74

ِسّذ ع١ذ ػٍٝ ِسّذ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16556    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشصٚق زبِذ ثىشٜ زٕبْ -  75

ِسّذ ِسّٛد ٠س١ٝ ػّشٚ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔؼّبْ وّبي ػجذاٌفض١ً ازّذ -  76

ِسّذ ٔؼّبْ وّبي ػجذاٌفض١ً/ ثٍّه د٠ٕٚخ ٔضٌخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 16556    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّٛخٛد ػجذاٌسف١ؼ ػجذاٌّؼجٛد ١٘بَ -  77

ِسّٛد ػجذاٌىش٠ُ اٌغ١ذ ازّذ/ ثٍّه إٌخ١ٍخ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 16550    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد زغٓ ٘بؽُ ِظٙش -  78

ِسّذ زغٓ ٔؼّٗ/ ثٍّه - اٌذٚا٠ٚٓ ؽبسع اِزذاد اٌمج١ٍخ اٌدض٠شح - اٌجذاسٜ خض٠شح ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 16561    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ازّذ ع١ٍّبْ ِّذٚذ -  79

ِسّذ ػجذاٌغالَ ِسّذ/ ثٍّه ثبلٛس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 16562    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغب١ٔٓ ػٍٝ ازّذ ٘ذٜ -  80

ِسّذ زغٓ ػٍٝ اٌغبف/ ثٍّه إٌٛا١ِظ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 16561    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛٔظ ِسّذ ازّذ ِسّٛد -  81

ِسّذ ازّذ خّبي/ ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 15111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اعّبػ١ً ازّذ زّذٜ ػجذاٌس١ّذ -  82

اعّبػ١ً ازّذ زّذٜ/ ثٍّه ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت ٠ؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ًرؼذ٠ رُ 21101122 ربس٠خ ٚفٟ 16565    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ فزسٝ ػبدي ِسّذ -  83

٘ش٠ذٜ صوش٠ب ِسّذ/ ثٍّه ث١ٛك ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101122 ربس٠خ ٚفٟ 16564    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛاٌؼال ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌسى١ُ ػّش -  84

اثٛاٌؼال ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌسى١ُ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101122 ربس٠خ ٚفٟ 1653    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زّضٖ ازّذ ِسّذ ػّشاْ -  85

زّضٖ ازّذ ِسّذ ػّشاْ/ ثٍّه ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت ٠ؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101122 ربس٠خ ٚفٟ 16566    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ٍفٗ ػجذاٌشزّٓ ػجذاٌظب٘ش ٚفبء -  86

خ١ٍفٗ ػجذاٌشزّٓ ػجذاٌظب٘ش/ ثٍّه ِدش٠ظ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101122 ربس٠خ ٚفٟ 16561    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛٔظ ِسّذ ازّذ فب٠ضٖ -  87

ع١ٍّبْ ػٍٝ ع١ٍّبْ اعبِٗ/ ثٍّه ثبلٛس ٔضٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101122 ربس٠خ ٚفٟ 16563    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػجذٖ اال١ِش ػٍٝ -  88

فشغٍٝ ػجذٖ اال١ِش/ ثٍّه اٌغىٗ غشة ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101122 ربس٠خ ٚفٟ 13110    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠س١ب رٛف١ك ػّشاْ ِسّٛد -  89

رٛف١ك ػّشاْ ٠ٛٔظ/ ثٍّه ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت ٠ؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101124 ربس٠خ ٚفٟ 4553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌسف١ؼ ػّبسٜ زٍّٝ ِسّذ -  90

ػجذاٌسف١ؼ ػّبسٜ زٍّٝ/ ثٍّه د٠ٕٚخ)  ثدؼٍخ اٌٍّه ٚفبزت اٌؼٕٛاْ ٠ؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  ) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رؼذ٠ً رُ 21101124 ربس٠خ ٚفٟ 16512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛاٌؼال ػجذاٌس١ّذ ٌغبرشػجذا اٌض٘شاء فبعّٗ -  91

اثٛاٌؼال ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌغبرش/ ثٍّه د٠ٕٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101124 ربس٠خ ٚفٟ 16566    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، صٚوٝ صوٝ ِسّٛد صوٝ -  92

صٚوٝ صوٝ ِسّٛد ػقفٛس/ ثٍّه ف١ض ثٕٝ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101124 ربس٠خ ٚفٟ 4553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌسف١ؼ ػّبسٜ زٍّٝ ِسّذ -  93

ػجذاٌسف١ؼ ػّبسٜ ػجذاٌؼ١ٍُ/ ثٍّه د٠ٕٚخ)  ثدؼٍٗ اٌٍّه ٚفبزت اٌؼٕٛاْ ٠ؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  ) 

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101124 ربس٠خ ٚفٟ 11345    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سث١غ ػجذاٌؼبي ػّش ٠بعش -  94

سث١غ ػجذاٌؼبي ػّش/ ثٍّه ثبٌٕخ١ٍٗ اٌدّٙٛس٠ٗ ؽبسع ِٓ ِزفشع سث١غ ػّش ؽبسع ثدؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ٠ؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101124 ربس٠خ ٚفٟ 16511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ٘ش٠ذٜ ِقغفٝ زغ١ٓ -  95

ِشصٚق ِسّذ ػجذاٌفض١ً سضب/ ثٍّه إٌخ١ٍٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101124 ربس٠خ ٚفٟ 16511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ؽسبد اثشا١ُ٘ اعّبػ١ً -  96

ازّذ ؽسبد اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌذ٠ٚش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101124 ربس٠خ ٚفٟ 16560    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ زغٓ زفٕٝ سِضبْ -  97

ِسّذ زغٓ زفٕٝ/ ثٍّه د٠ٕٚخ ٔضٌخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذ٠ًرؼ رُ 21101125 ربس٠خ ٚفٟ 11101    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػّش ِسّذ ؽؼشاٜٚ -  98

ِسّذ ػّش ِسّذ ؽؼشاٜٚ/ ثٍّه)  ثدؼٍخ اٌٍّه فبزت ٠ؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  ) 

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101125 ربس٠خ ٚفٟ 16513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِسّٛد ػجذاٌشزّٓ فبسٚق -  99

ِسّذ ِسّٛد ػجذاٌشزّٓ/ ثٍّه ع١ّغ ثٕٝ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 16515    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛص٠ذ ر١ُّ ػجذاٌس١ّذ خّبي -  100

ر١ُّ ػجذاٌس١ّذ خّبي ػجذاٌس١ّذ/ ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 16514    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ خّبي ٘جٗ -  101

زغ١ٓ ػغ١ٗ ِسّٛد خّبي/  ثٍّه ا١ٌبط اٚالد ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 14641    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي زغٓ ػٍٝ ٔؾٜٛ -  102

ػىبؽٗ ازّذ ِقغفٝ/ ثٍّه اٌذ٠ٚش ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت ٠ؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 16516    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ ٘بؽُ ػٍٝ عسش -  103

ػجذاٌؼبي ػغ١ٗ ػجبط ازّذ/ ثٍّه ؽشق عؼ١ذ و١ّبْ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 15621    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زّضٖ ػٍٝ ػجذاٌشز١ُ ػجذاٌالٖ -  104

عٗ فذلٝ ػجذاٌىش٠ُ ػٍٝ/ ثٍّه ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت ٠ؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 16511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاهلل ِسّذ ازّذ عٙشٜ -  105

ػجذاهلل ِسّذ ازّذ خّبي/ ثٍّه د٠ٕٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 16411    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ازّذ ِسّذ ػٍٝ -  106

 ٚاٚدع اٌّٛاؽٝ ٌزشث١خ زظ١شح ٔؾبط ػٓ ع١ذ ػغب ػجذاٌشزّٓ ٔٛسٖ/ ثٍّه إٌٛا١ِظ ثٕبز١ٗ اخش سئ١غٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأؽ١ش

ربثغ 16411 ثشلُ ٚل١ذ2110 فٝ 1616 ثشلُ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 16411    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ زّذا ِسّذ ػٍٝ -  107

ع١ذ ػغب ػجذاٌشزّٓ ٔٛسٖ/ ثٍّه إٌٛا١ِظ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 16411    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ازّذ ِسّذ ػٍٝ -  108

 ِٚم١ذ 2110/5/16َ فٝ افززر(  ثمبٌٗ)  غزائ١خ ِٛاد ث١غ ٔؾبط ػٓ فشغٍٝ ازّذ ِسّذ/ ثٍّه إٌٛا١ِظ ثٕبز١خ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

اثٛر١ح16411 ثشلُ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101120 ربس٠خ ٚفٟ 16516    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػٍٝ ع١ذ أؼبَ -  109

فشغٍٝ ػٍٝ ع١ذ أؼبَ/ ثٍّه اٌدالء ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101120 ربس٠خ ٚفٟ 16561    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّٛد ػجذاٌجبسٜ ازّذ -  110

ازّذ ِسّٛد ػجذاٌجبسٜ/ ثٍّه اٌف١ٍٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101120 ربس٠خ ٚفٟ 0321    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ٍّبْ اٌغ١ذ عٍغبْ ػٛك -  111

اٌغ١ذ عٍغبْ ػب٠ذٖ/ ثٍّه ثدؼٍٗ اٌٍّه فبزت ٠ؼذي ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101120 ربس٠خ ٚفٟ 16510    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثؾبٜ ثؾبٜ صوٝ ِشردٝ -  112

5 سلُ ِسً - زغٓ فإاد زغ١ٓ/ ثٍّه االزّش ؽٕٛدٖ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101120 ربس٠خ ٚفٟ 4553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌسف١ؼ ػّبسٜ زٍّٝ ِسّذ -  113

ػٕٗ ٚاالعزغٕبء إٌؾبط ٌزشن ٚرٌه غزائ١خ ِٛاد رؼجئٗ ٔؾبط ػٓ 2111 ٌغٕٗ 2123 ثشلُ اٌّٛدع اٌم١ذ اٌغبء ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101120 ربس٠خ ٚفٟ 16561    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ زغ١ٓ ػبعف ػقبَ -  114

ِسّذ زغ١ٓ ػبعف خبٌذ/ ثٍّه د٠ٕٚٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101120 ربس٠خ ٚفٟ 15632    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔقشاهلل ٍِغٝ ف١ٍت ِشفذ -  115

عالِٗ ع١ٍّبْ ػجذاٌؼظ١ُ ثشٚد/ ثٍّه اٌمجٍٝ اٌؼمبي ثدؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ٠ؼذي ،:   ـزأؽ١شاٌ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101131 ربس٠خ ٚفٟ 16563    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ زغٓ ع١ذ ِقغفٝ -  116

ا٠ٛة ازّذ زغٓ/ ثٍّه اٌضساثٝ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101131 ربس٠خ ٚفٟ 16562    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِقغفٝ فٛصٜ ثٕبء -  117

ػثّبْ ػجذاٌسبفؼ ػثّبْ/ ثٍّه اٌؾؼج١خ اٌغبزخ خٍف ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101131 ربس٠خ ٚفٟ 16564    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌسبفؼ ِسّذ عؼذ ػّبد -  118

ػجذاٌسبفؼ ِسّذ عؼذ زغبَ/ ثٍّه اٌؾؼج١خ اٌغبزخ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101131 ربس٠خ ٚفٟ 16560    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشاج عؼذ عٍؼذ د٠ٕب -  119

٘بؽُ زغٓ ففبء/ ثٍّه إٌخ١ٍخ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101131 ربس٠خ ٚفٟ 16565    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍغبْ ػٍٝ ِسشٚط اثشا١ُ٘ -  120

ص٠ذاْ ِسّٛد اثِٛدٍٝ ع١ذ/ ثٍّه اٌذٚا٠ٚٓ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101131 ربس٠خ ٚفٟ 16566    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذإٌجٝ ػجذاٌالٖ زّذٜ زّبدٖ -  121

ػجذإٌجٝ ػجذاٌالٖ زّذٜ/ ثٍّه ا١ٌبط اٚالد ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101131 ربس٠خ ٚفٟ 16501    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ًٍ زّٛدٖ ػجذاٌىش٠ُ ػجذاٌّسغٓ -  122

زغ١ٓ ع١ذ ػجذاهلل/ ثٍّه اٌفبسٚل١ٗ اٌزشػٗ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101131 ربس٠خ ٚفٟ 16566    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٛك سر١ت ا١ًِ ا٠ش٠ٓ -  123

خٕذٜ ػٛك سر١ت ا١ًِ/ ثٍّه اٌذ٠ٚش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101131 ربس٠خ ٚفٟ 16561    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، وبًِ ل١قش عبٌُ ِمبس -  124

اٌّٙذٜ ػجذاٌشؤف ػٍٝ اِبي/ ثٍّه 6 ػّبسح لجٍٝ عٛ٘بج اع١ٛط ِغبوٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌؾبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101112ُ ربس٠خ ٚفٟ 16461   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِغؼٛد اثٛاٌسغٓ ع١ذ ػجذاٌؼبي -  1

اٌغ١ش ٚػشثبد ػشثبرٗ ػٍٝ ثضبئغ ٔمً ِىزت)  ثدؼٍٗ إٌؾبط ٠ؼذي:  اٌزأؽ١ش  ) 

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 6465   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠غٓ ِسّذ ػجذاهلل ِٕبي -  2

اٌٝ ٔقف ثٍذٜ ِخجض) ثدؼٍٗ إٌؾبط ٔٛع ٠ؼذي ) 

 ٚفف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 14636   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِخزبس ِقغفٝ ِسّذ -  3

اٌؼمبسٜ االعزثّبس)  إٌؾبط اٌٝ ٠ضبف:  اٌزأؽ١ش  ) 

،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101115ُ ربس٠خ ٚفٟ 1601   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر ػجذاٌفزبذ ػجذاٌؼض٠ض ػجذإٌبفش -  4

اٌٝ ٔقف ثٍذٜ ِخجض)  ثدؼٍٗ إٌؾبط ٠ؼذي:  اٌزأؽ١ش ٚفف  ) 

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101124ُ ربس٠خ ٚفٟ 6415   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛص٠ذ ِسّذ اثٛص٠ذ ازّذ -  5

اٌٝ ٔقف ثٍذٜ ِخجض ثدؼٍٗ إٌؾبط ٠ؼذي  

 ٚفف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101124ُ ربس٠خ ٚفٟ 4553   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌسف١ؼ ػّبسٜ زٍّٝ ِسّذ -  6

غزائ١خ ِٛاد رؼجئٗ)  ثدؼٍخ إٌؾبط ٠ؼذي:  اٌزأؽ١ش  ) 

 ٚفف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101125ُ ربس٠خ ٚفٟ 16525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ ػجذاٌالٖ ػٍٝ ِسّذ -  7

اٌغ١ش ٚع١بساد ع١بسارٗ ػٍٝ ثضبئغ ٔمً ِىزت ثدؼٍٗ إٌؾبط ٠ؼذي:  اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101120ُ ربس٠خ ٚفٟ 15632   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔقشاهلل ٍِغٝ ف١ٍت ِشفذ -  8

اٌّٛاؽٝ ٌزشث١خ زظ١شح) ثدؼٍٗ إٌؾبط ٔٛع ٠ؼذي:  اٌزأؽ١ش ) 

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101131ُ ربس٠خ ٚفٟ 16210   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغ١ٕٓ ِسّذ خّبي ِسّذ -  9

ثبٌدٍّٗ ز١ٛأٝ ػٍف ث١غ ثدؼٍٗ إٌؾبط ٠ؼذي   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101113ُ ربس٠خ ٚفٟ 16515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ِسّٛد زٕفٝ ِسّٛد -  1

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16531   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذاٌّد١ذ ػجذاٌسف١ؼ ع١ذ -  2

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101115ُ ربس٠خ ٚفٟ 16541   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػشثٝ ِدب٘ذ ؽ١ّبء -  3

خبؿ: اٌزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101122ُ ربس٠خ ٚفٟ 16563   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػجذٖ اال١ِش ػٍٝ -  4

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101126ُ ربس٠خ ٚفٟ 16516   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ ٘بؽُ ػٍٝ عسش -  5

 خبؿ

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101120ُ ربس٠خ ٚفٟ 16510   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثؾبٜ ثؾبٜ صوٝ ِشردٝ -  6

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101113ُ ربس٠خ ٚفٟ 16514   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغب١ٔٓ فّٙٝ ػٍٝ فّٙٝ -  7

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101115ُ ربس٠خ ٚفٟ 16546   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػالَ ع١ذ ػالَ ع١ذ -  8

 خبؿ

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101121ُ ربس٠خ ٚفٟ 16561   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ازّذ ع١ٍّبْ ِّذٚذ -  9

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101114ُ ربس٠خ ٚفٟ 16511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثخ١ذ خ١ذ ف١ُٙ وشَ -  10

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101110ُ ربس٠خ ٚفٟ 16524   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٍِه أذساٚط اعسبق زغبَ -  11

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 16546   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ صوش٠ب اال١ِش زّبدٖ -  12

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ٍّبْ ِسّذ ع١ذ ػٍٝ -  13

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101120ُ ربس٠خ ٚفٟ 16561   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّٛد ػجذاٌجبسٜ ازّذ -  14

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101131ُ ربس٠خ ٚفٟ 16501   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ًٍ زّٛدٖ ػجذاٌىش٠ُ ػجذاٌّسغٓ -  15

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101113ُ ربس٠خ ٚفٟ 16512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ ازّذ ِسّٛد ع١ذ -  16

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16531   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغ١ٓ ػجذاٌجبعظ ِقغفٝ ِسّذ -  17

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16533   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغباهلل لذ٠ظ عبسق ٚائً -  18

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101114ُ ربس٠خ ٚفٟ 16541   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِؼجذ ِسغٛة ضبزٝ ٘بٌٗ -  19

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101122ُ ربس٠خ ٚفٟ 16566   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ٍفٗ ػجذاٌشزّٓ ػجذاٌظب٘ش ٚفبء -  20

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101125ُ ربس٠خ ٚفٟ 16513   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِسّٛد ػجذاٌشزّٓ فبسٚق -  21

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101126ُ ربس٠خ ٚفٟ 16515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛص٠ذ ر١ُّ ػجذاٌس١ّذ خّبي -  22

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16510   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٛعٝ ع١ذ ِقغفٝ ِٛعٝ -  23

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101110ُ ربس٠خ ٚفٟ 16526   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ ازّذ ِسّٛد ػجذاٌسف١ؼ -  24

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 16551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خالف ػٍٝ ازّذ ٠بعش -  25

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 16550   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد زغٓ ٘بؽُ ِظٙش -  26

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101131ُ ربس٠خ ٚفٟ 16563   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ زغٓ ع١ذ ِقغفٝ -  27

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101131ُ ربس٠خ ٚفٟ 16566   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٛك سر١ت ا١ًِ ا٠ش٠ٓ -  28

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 3402   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ١٘ىً ِسّذ ا١ٔظ فالذ -  29

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101110ُ ربس٠خ ٚفٟ 16525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ ػجذاٌالٖ ػٍٝ ِسّذ -  30

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16532   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌقّذ ػف١فٝ ػجذإٌؼ١ُ ِسّذ -  31

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101122ُ ربس٠خ ٚفٟ 16561   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛٔظ ِسّذ ازّذ فب٠ضٖ -  32

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101126ُ ربس٠خ ٚفٟ 16514   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ خّبي ٘جٗ -  33

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101120ُ ربس٠خ ٚفٟ 16561   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ زغ١ٓ ػبعف ػقبَ -  34

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101113ُ ربس٠خ ٚفٟ 16513   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ع١ذ ِسّذ ِقغفٝ -  35

خبؿ: ٌزأؽ١شا  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16526   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػّش ِسّذ سِضبْ خبٌذ -  36

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101115ُ ربس٠خ ٚفٟ 16545   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػغب ِسّذ زغٕٝ ِسّذ -  37

خبؿ: اٌزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101121ُ ربس٠خ ٚفٟ 16561   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛٔظ ِسّذ ازّذ ِسّٛد -  38

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101126ُ ربس٠خ ٚفٟ 16511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاهلل ِسّذ ازّذ عٙشٜ -  39

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16514   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ع١ذ ػٍٝ عّش -  40

 خبؿ

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101112ُ ربس٠خ ٚفٟ 16516   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٘ش٠ذٜ زغبْ ع١ذ ازّذ -  41

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101112ُ ربس٠خ ٚفٟ 16511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػجذاٌغبرشػثّبْ ػثّبْ -  42

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16535   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع٠ٛفٝ خبداٌسك ِسّٛد ِشفذ -  43

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101114ُ ربس٠خ ٚفٟ 16542   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّٛد عٍجٗ ِسّذ -  44

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101122ُ ربس٠خ ٚفٟ 16564   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛاٌؼال ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌسى١ُ ػّش -  45

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16516   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ِسّذ ِسفٛػ ػٍٝ -  46

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ساؽذ ِسّذ ا٠ّٓ ِسّذ -  47

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101114ُ ربس٠خ ٚفٟ 16530   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّٛد ازّذ ػالَ -  48

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 16551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خالف ػّشاْ ِسّذ ػجذاٌسبفؼ -  49

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 16553   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ؽسبرٗ ازّذ ِسّذ -  50

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101131ُ ربس٠خ ٚفٟ 16561   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، وبًِ ل١قش عبٌُ ِمبس -  51

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 16521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ ساؽذ اٌجذسٜ فبٌر -  52

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 16522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٕٙٝ اِجبثٝ ِسّذ اِجبثٝ -  53

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16536   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجبط ازّذ ػجبط خّبي -  54

خبؿ: اٌزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101124ُ ربس٠خ ٚفٟ 16511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ٘ش٠ذٜ ِقغفٝ زغ١ٓ -  55

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101124ُ ربس٠خ ٚفٟ 16511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ؽسبد اثشا١ُ٘ اعّبػ١ً -  56

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101131ُ ربس٠خ ٚفٟ 16564   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌسبفؼ ِسّذ عؼذ ػّبد -  57

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي ِقغفٝ ػجذاٌؼبي ِقغفٝ -  58

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 4444   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛص٠ذ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ازّذ -  59

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي زغٓ اؽشف ػّش -  60

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101114ُ ربس٠خ ٚفٟ 16536   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زى١ُ فٛصٜ ػبعف ِؼزٛق -  61

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101124ُ ربس٠خ ٚفٟ 16560   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ زغٓ زفٕٝ سِضبْ -  62

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101131ُ ربس٠خ ٚفٟ 16565   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍغبْ ػٍٝ ِسشٚط اثشا١ُ٘ -  63

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101131ُ ربس٠خ ٚفٟ 16566   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذإٌجٝ ػجذاٌالٖ زّذٜ زّبدٖ -  64

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101114ُ ربس٠خ ٚفٟ 16516   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ًٍ خبثش ِقغفٝ ػجذإٌجٝ -  65

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101110ُ ربس٠خ ٚفٟ 16523   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌذ٠ٓ ؽشف ازّذ ؽشف خالي -  66

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر21101114ُ ربس٠خ ٚفٟ 16541   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌشز١ُ ِقغفٝ ِسّذ ِقغفٝ ِسّذ -  67

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101122ُ ربس٠خ ٚفٟ 16565   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ فزسٝ ػبدي ِسّذ -  68

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101131ُ ربس٠خ ٚفٟ 16562   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِقغفٝ فٛصٜ ثٕبء -  69

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101131ُ ربس٠خ ٚفٟ 16560   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشاج عؼذ عٍؼذ د٠ٕب -  70

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 1016   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ازّذ ؽسبرٗ ازالَ -  71

خبؿ: اٌزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101114ُ ربس٠خ ٚفٟ 16531   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ؽسبرٗ ػغ١فٝ ػجذٖ -  72

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 16552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبَ ؽسبرٗ زغٕٝ ِخٍـ -  73

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 16554   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبي فبٌس١ٓ ثذسٜ ِسّذ -  74

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔؼّبْ وّبي ػجذاٌفض١ً ازّذ -  75

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101124ُ ربس٠خ ٚفٟ 16566   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، صٚوٝ صوٝ ِسّٛد صوٝ -  76

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101114ُ ربس٠خ ٚفٟ 16516   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌسك ِسّذ زبِذ ػجذاٌسك -  77

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اسِب١ٔٛط ا٠ٛة وّبي ٚفبء -  78

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16520   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٗ ع١ف أٛس ازّذ -  79

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101114ُ ربس٠خ ٚفٟ 16544   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ازّذ ػٍٝ ا١ِشٖ -  80

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101121ُ ربس٠خ ٚفٟ 16562   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغب١ٔٓ ػٍٝ ازّذ ٘ذٜ -  81

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101126ُ ربس٠خ ٚفٟ 16411   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ازّذ ِسّذ ػٍٝ -  82

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101120ُ ربس٠خ ٚفٟ 16516   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػٍٝ ع١ذ أؼبَ -  83

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101112ُ ربس٠خ ٚفٟ 16511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ خ١ٍفٗ ازّذ ِذزذ -  84

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16534   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ ػغ١ٗ ِسّذ ص٠ٕت -  85

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101115ُ ربس٠خ ٚفٟ 16511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ػثّبْ ػجذاٌغبرش ػثّبْ -  86

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16556   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّٛخٛد ػجذاٌسف١ؼ ػجذاٌّؼجٛد ١٘بَ -  87

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر21101124ُ ربس٠خ ٚفٟ 16512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛاٌؼال ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌغبرش اٌض٘شاء فبعّٗ -  88

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16513   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٘ش٠ذٜ ثشوبد ػجذاٌؼبي ِسّذ -  89

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101112ُ ربس٠خ ٚفٟ 16510   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِقغفٝ ِسّذ ازّذ فجبذ -  90

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101114ُ ربس٠خ ٚفٟ 16543   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثذس ؽؼجبْ اٌضػ١ُ ػبِش -  91

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 16540   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغ١ٓ خّبي ساؽذ زغ١ٓ -  92

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 16556   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشصٚق زبِذ ثىشٜ زٕبْ -  93

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌسبفالد ٚاعز١شاد ٌزقذ٠ش اٌضسٝ: ) اٌٝ 16464 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101111ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

   ( اٌضساػ١خ

اٌغزائ١ٗ اٌّٛاد ٌزٛص٠غ االًِ ِىزت: اٌٝ 16466 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101112ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2    

 ارمبْ)  ثدؼٍٙب اٌزدبس٠ٗ اٌغّٗ رؼذي: اٌٝ 14636 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101111ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  3

اٌؼمبسٜ ٚاالعزثّبس ٚاٌزٛس٠ذاد اٌّزىبٍِٗ اٌؼ١ِّٛٗ ٚاٌّمبٚالد ٌٍٕٙذعٗ ا١ًٌٕ ِقش  )   

 ارمبْ)  ثدؼٍٙب اٌزدبس٠ٗ اٌغّٗ رؼذي: اٌٝ 14636 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101111ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  4

اٌؼمبسٜ ٚاالعزثّبس ٚاٌزٛس٠ذاد اٌّزىبٍِٗ اٌؼ١ِّٛٗ ٚاٌّمبٚالد ٌٍٕٙذعٗ ا١ًٌٕ ِقش  )   

٠غٝ ؽف١ك فزسٝ ػبدي: اٌٝ 4051 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101115ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  5    

ٌٍٕدبسح اٌغالَ ٚسؽخ: اٌٝ 15111 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101121ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  6    

ٚاٌج٠ٛبد ٌٍسذا٠ذ إٌّؾأح ِؼشك: ) اٌٝ 13151 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101122ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  7  )   

اٌس١ٛأٝ اٌؼٍف ٌج١غ إٌٛس: اٌٝ 12615 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101124ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  8    

ٚاٌزقذ٠ش ٌالعز١شاد اٌىش٠ُ: اٌٝ 16550 ثشلُ ٌّم١ذحا اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101124ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  9    

اٌس١ٛا١ٔٗ االػالف ٌزدبسٖ اٌقذق: اٌٝ 6166 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101126ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  10    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الرٛخذ: اٌٝ 4553 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101120ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  11    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد اٌزدبسٜ اٌغدً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾغت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21101111،   ربس٠خ ٚفٟ 1351، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛف١خ ٚؽشوبئٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  1

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21101111،   ربس٠خ ٚفٟ 1351، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛف١خ ٚؽش٠ىٗ زبِذ ِٕذٚس اؽشف -  2

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21101111،   ربس٠خ ٚفٟ 1351، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛف١خ ٚؽش٠ىٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  3

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21101111،   ربس٠خ ٚفٟ 1351، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبئٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  4

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21101111،   ربس٠خ ٚفٟ 1351، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽش٠ىٗ زبِذ ِٕذٚس اؽشف -  5

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21101111،   ربس٠خ ٚفٟ 1351، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽش٠ىٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  6

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌؾبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 12600   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌٝ ٔقف ثٍذٜ ِخجض ثدؼٍٗ إٌؾبط ٠ؼذي  ثغ١غخ رٛف١خ ، ٚؽشوبٖ فشاج ِسّٛد دس٠ٚؼ زبِذ -  1

ثغ١غخ رٛف١خ:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101115ُ ربس٠خ ٚفٟ  

 12600   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌٝ ٔقف ثٍذٜ ِخجض ثدؼٍٗ إٌؾبط ٠ؼذي  ثغ١غخ رٛف١خ ، ٚؽشوبٖ فشاج ِسّٛد دس٠ٚؼ زبِذ -  2

ثغ١غخ رٛف١خ:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101115ُ ربس٠خ ٚفٟ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر21101115ُ ربس٠خ ٚفٟ 12600   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚؽشوبٖ فشاج ِسّٛد دس٠ٚؼ زبِذ -  1

ثغ١غخ رٛف١خ: اٌزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌزأؽ١ش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 1351   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚؽشوبئٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  2

ثغ١غخ رٛف١خ  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 1351   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚؽش٠ىٗ زبِذ ِٕذٚس اؽشف -  3

ثغ١غخ رٛف١خ  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 1351   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚؽش٠ىٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  4

ثغ١غخ رٛف١خ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٔقش فزسٝ ػفبف: اٌٝ 1351 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش رُ  رضبِٓ ؽشوخ  21101111:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

بٚؽشوبئٙ  

 ٔقش فزسٝ ػفبف: اٌٝ 1351 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش رُ  ثغ١غخ رٛف١خ  21101111:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2

 ٚؽشوبئٙب

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  رس١ًّ  ثغ١غخ رٛف١خ  * -  1  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  رس١ًّ  ثغ١غخ رٛف١خ  * -  2  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  رس١ًّ  ثغ١غخ رٛف١خ  * -  3  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  رس١ًّ  رضبِٓ ؽشوخ  * -  4  

1351   لُثش    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  رس١ًّ  رضبِٓ ؽشوخ  * -  5  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  رس١ًّ  رضبِٓ ؽشوخ  * -  6  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  7  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  8  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  9  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  10  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  11  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  12  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  13  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  14  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  15  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  16  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  17  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  18  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  19  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  20  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  21  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  22  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ١شعّ ِسّٛد -  23  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  24  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  رس١ًّ  ثغ١غخ رٛف١خ  * -  25  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  رس١ًّ  ثغ١غخ رٛف١خ  * -  26  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  رس١ًّ  ثغ١غخ رٛف١خ  * -  27  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  رس١ًّ  رضبِٓ ؽشوخ  * -  28  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  رس١ًّ  رضبِٓ ؽشوخ  * -  29  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  رس١ًّ  رضبِٓ ؽشوخ  * -  30  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  31  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  32  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  33  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  34  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  35  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  36  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  37  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  38  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  39  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  40  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  41  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  42  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  43  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  44  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  45  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  46  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ٚسِٕذ ع١ّش ِسّٛد -  47  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  48  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  رس١ًّ  ثغ١غخ رٛف١خ  * -  49  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  رس١ًّ  ثغ١غخ رٛف١خ  * -  50  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  رس١ًّ  ثغ١غخ رٛف١خ  * -  51  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  رس١ًّ  رضبِٓ ؽشوخ  * -  52  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  رس١ًّ  رضبِٓ ؽشوخ  * -  53  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  رس١ًّ  رضبِٓ ؽشوخ  * -  54  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  55

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  56

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  57

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  58

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  59

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  60

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  61

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  62

1351   ثشلُ    21101111  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  63

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  64

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  65

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 دػذ دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  66

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  67

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  68

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  69

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  70

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  71

1351   ثشلُ    21101111  

:  ربس٠خ ، اٌزؼذ٠ً ثؼمذ ِزوٛس٠ٓ ِٛف١١ٓ ؽشوبء 2 ػذد دخٛي  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  72

1351   ثشلُ    21101111  

 21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  رس١ًّ  ثغ١غخ رٛف١خ  * -  73

1351   ثشلُ     

 21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  رس١ًّ  ثغ١غخ رٛف١خ  * -  74

1351   ثشلُ     

 21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  رس١ًّ  ثغ١غخ رٛف١خ  * -  75

1351   ثشلُ     

 21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  رس١ًّ  رضبِٓ ؽشوخ  * -  76

1351   ثشلُ     

 21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  رس١ًّ  رضبِٓ ؽشوخ  * -  77

1351   ثشلُ     

 21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  رس١ًّ  رضبِٓ ؽشوخ  * -  78

1351   ثشلُ     

 ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  79

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ اٌؾشوٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  80

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ اٌؾشوٗ  

 ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  81

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ اٌؾشوٗ  

 ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  82

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ اٌؾشوٗ  

 ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  83

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ اٌؾشوٗ  

 ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزخبسج ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  زبِذ ِٕذٚس ع١ّش -  84

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ اٌؾشوٗ  

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  85

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ  

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  86

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ  

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  87

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ  

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٗٚسثز اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  88

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ  

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  89

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ  

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ازّذ -  90

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ  

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  91

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ  

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  92

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ  

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  93

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ  

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  94

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ  

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٍٛفبحٌ خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  95

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ  

 اٌؾشوٗ ِبي سأط ِٓ ٔق١جُٙ ل١ّٗ ٚسثزٗ اعزالَ ثؼذ ٌٍٛفبح خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِٕذٚس ع١ّش ِسّٛد -  96

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ٚخالفٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

12600   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ اٌزبس٠خ ثبثذ  ثغ١غخ رٛف١خ  ٚؽشوبٖ فشاج ِسّٛد دس٠ٚؼ زبِذ -  1  

12600   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ اٌزبس٠خ ثبثذ  ثغ١غخ رٛف١خ  ٚؽشوبٖ فشاج ِسّٛد دس٠ٚؼ زبِذ -  2  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ٚؽشوبئٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  3  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ٚؽش٠ىٗ زبِذ ِٕذٚس اؽشف -  4  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ٠ىٙبٚؽش ٔقش فزسٝ ػفبف -  5  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشوبئٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  6  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽش٠ىٗ زبِذ ِٕذٚس اؽشف -  7  

1351   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽش٠ىٙب ٔقش فزسٝ ػفبف -  8  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد ردذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

12161   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1300  2111/6/6-ج  اثٛإٌدب زغ١ٓ ِسّٛد ِسّذ -  1  

1016   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1413  2115/6/21-ج  ػٍٟ ازّذ ؽسبرٗ ازالَ -  2  

041   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1301  2110/11/26-ج  ٠ٚىٗ خ١ًٍ ثؾبٜ ثؾبٜ عٍؼذ -  3  

041   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1302  2114/11/26-ج  ٠ٚىٗ خ١ًٍ ثؾبٜ ثؾبٜ عٍؼذ -  4  

6621   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1361  2113/3/20-ج  ػجذاٌشز١ُ ٘بؽُ ػجذاٌشز١ُ ِسّذ -  5  

6621   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1366  2116/3/20-ج  ػجذاٌشز١ُ ٘بؽُ ػجذاٌشز١ُ ِسّذ -  6  

4550   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1305  2114/6/10-ج  ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ اٌذ٠ٓ ثٙبء -  7  

4550   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1306  2110/6/10-ج  ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ اٌذ٠ٓ ثٙبء -  8  

541   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1416  2110/2/11-ج  ػٍٝ ِسّٛد زٍّٝ ػبدي -  9  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

4611   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1364  2114/1/11-ج  ػجذاٌمبدس ِسّٛد سِضبْ ِسّٛد -  10  

4611   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1365  2110/1/11-ج  ػجذاٌمبدس ِسّٛد سِضبْ ِسّٛد -  11  

4611   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1366  2114/1/11-ج  ػجذاٌمبدس ِسّٛد سِضبْ ِسّٛد -  12  

4231   ثشلُ    21101112:  ربس٠خ ، 1415  2114/2/4-ج  ػجذاٌدٛاد ازّذ ػجذاٌدٛاد ػٍٝ -  13  

4231   ثشلُ    21101112:  ربس٠خ ، 1416  2110/2/4-ج  ػجذاٌدٛاد ازّذ ػجذاٌدٛاد ػٍٝ -  14  

3161   ثشلُ    21101112 : ربس٠خ ، 1413  2111/11/20-ج  ٔخٍٗ و١شٌظ صوٝ ػبدي -  15  

5623   ثشلُ    21101112:  ربس٠خ ، 1410  2116/4/26-ج  ِسّذ زغٓ ِسّٛد فالذ -  16  

11321   ثشلُ    21101113:  ربس٠خ ، 1411  2110/3/10-ج  ِسّٛد ازّذ ثبثذ ػٍٝ -  17  

11241   ثشلُ    21101113:  ربس٠خ ، 1425  2115/11/26-ج  ِسّٛد ِسّذ ػجذاهلل لغت -  18  

11666   ثشلُ    21101113:  ربس٠خ ، 1421  2116/0/20-ج  ِٛعٝ ؽبوش فبٌر ِقغفٝ -  19  

1564   ثشلُ    21101113:  ربس٠خ ، 1426  2115/11/2-ج  اسِب١ٔٛط ػجذاٌّالن فخشٜ ػٛٔٝ -  20  

2111   ثشلُ    21101113:  ربس٠خ ، 1422  2116/6/26-ج  زغٓ ازّذ ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌشزّٓ -  21  

2111   ثشلُ    21101113:  ربس٠خ ، 1423  2111/6/26-ج  زغٓ ازّذ ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌشزّٓ -  22  

2111   ثشلُ    21101113:  ربس٠خ ، 1424  2116/6/26-ج  زغٓ ازّذ ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌشزّٓ -  23  

12101   ثشلُ    21101113:  ربس٠خ ، 1421  2111/11/10-ج  ػٍٝ ِسّٛد ػجذإٌبفش خبٌذ -  24  

12663   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1432  2110/4/20-ج  لغت زغٓ ازّذ اٌغىشٜ -  25  

3402   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1441  2116/11/20-ج  ١٘ىً ِسّذ ا١ٔظ فالذ -  26  

4444   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1445  2114/4/21-ج  اثٛص٠ذ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ازّذ -  27  

4444   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1446  2110/4/21-ج  اثٛص٠ذ ثىشٜ ػجذاٌّد١ذ ازّذ -  28  

0421   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1452  2112/12/6-ج  ع١ٍّبْ ػجذاٌؼبي ػجذاٌؼ١ٍُ ا٠ّٓ -  29  

0421   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1454  2111/12/6-ج  ع١ٍّبْ ػجذاٌؼبي ػجذاٌؼ١ٍُ ا٠ّٓ -  30  

6415   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1455  2116/6/21-ج  اثٛص٠ذ ِسّذ اثٛص٠ذ ازّذ -  31  

12130   ثشلُ    21101110:  ربس٠خ ، 1463  2110/6/23-ج  ػجذاٌؼبي ِسّذ فزسٝ ِقغفٝ -  32  

2120   ثشلُ    21101110:  ربس٠خ ، 1411  2116/2/26-ج  ١٘ٚذٜ ػجذاٌىش٠ُ ػ١ذ -  33  

1462   ثشلُ    21101110:  ربس٠خ ، 1466  2110/6/1-ج  ؽسبرٗ ِٕٙٝ اٌىشدٚعٝ فجبذ -  34  

4464   ثشلُ    21101110:  ربس٠خ ، 1464  2110/5/12-ج  فشغٍٝ ٠ٛعف زغ١ٓ ازّذ -  35  

6031   ثشلُ    21101110:  ربس٠خ ، 1460  2111/3/21-ج  ثذٜٚ ِدٍٝ ازّذ ع١ذ -  36  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

4535   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1463  2110/6/1-ج  ِسّذ ٘ش٠ذٜ فشغٍٝ ػغ١بد -  37  

4535   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1464  2114/6/1-ج  ِسّذ ٘ش٠ذٜ فشغٍٝ ػغ١بد -  38  

4535   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1465  2110/6/1-ج  ِسّذ ٘ش٠ذٜ فشغٍٝ ػغ١بد -  39  

11146   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1416  2115/6/6-ج  ػجذاٌؼبي ِسّذ ػجذاٌشز١ُ ِٕٝ -  40  

546   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1401  2110/2/11-ج  ػجذاٌٛازذ ِسّذ ِسشٚط ِسّذ -  41  

12145   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1405  2110/6/24-ج  ع١ٍّبْ ِسّٛد ثب٘ٝ اثزغبَ -  42  

546   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1402  2114/12/21-ج  ػجذاٌٛازذ ِسّذ ِسشٚط ِسّذ -  43  

0306   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1466  2111/11/21-ج  ِشعٝ ػٍٝ ػ٠ٛظ ػبدي -  44  

11120   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1460  2114/12/11-ج  زغب١ٔٓ ا١ِٓ خّبي ػّبد -  45  

1205   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1513  2110/4/6-ج  اعىٕذس ِمبس ٔقشٜ اوشاَ -  46  

1205   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1514  2114/4/6-ج  اعىٕذس ِمبس ٔقشٜ اوشاَ -  47  

1205   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1515  2110/4/6-ج  اعىٕذس ِمبس ٔقشٜ اوشاَ -  48  

1205   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1516  2113/0/11-ج  اعىٕذس ِمبس ٔقشٜ اوشاَ -  49  

1205   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1511  2116/0/11-ج  اعىٕذس ِمبس ٔقشٜ اوشاَ -  50  

4051   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1511  2115/1/22-ج  ٠غٝ ؽف١ك فزسٝ ػبدي -  51  

4051   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1511  2115/1/22-ج  ثؾبٜ ؽف١ك فزسٝ ػبدي -  52  

1131   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1510  2116/12/2-ج  ػّش زغ١ٓ ازّذ ػبدي -  53  

1465   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1513  2110/6/0-ج  غبُٔ ع١ذ غبُٔ ٔقش -  54  

1416   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1526  2110/1/11-ج  ازّذ فبضً اعّبػ١ً فبعّٗ -  55  

12513   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1536  2116/11/21-ج  ػثّبْ ػجذاٌشزّٓ ع١ذ ؽبد٠ٗ -  56  

6424   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1531  2116/5/22-ج  اعشائ١ً عٛس٠بي سأفذ ثغشط/ د -  57  

12466   ثشلُ    21101116:  بس٠خر ، 1542  2116/0/0-ج  ػٍٟ خٛدح ع١ذ اٌجٕبد عذ -  58  

11126   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1541  2114/12/0-ج  ِزٌٛٝ زبِذ ع١ذ ِسّٛد -  59  

4116   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1545  2113/11/0-ج  عؼ١ذ ِغؼٛد ػجذاٌالٖ ع١ذ -  60  

4116   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1546  2116/11/0-ج  عؼ١ذ ِغؼٛد ػجذاٌالٖ ع١ذ -  61  

6010   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1561  2116/1/1-ج  ٘ش٠ذٜ ػجذاٌشزّٓ زغ١ٓ ٚداد -  62  

11101   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1556  2115/0/20-ج  ػٍٝ ربِش اٌجذسٜ ػٍٝ ٔدٜٛ -  63  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

12652   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1551  2110/3/26-ج  ازّذ خٍف ػٍٝ خٍف -  64  

3516   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1556  2116/6/2-ج  ِٙشاْ فذ٠ك ثذس زّذٞ -  65  

1310   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1554  2110/6/14-ج  اثشا١ُ٘ خٍف ع١ذ ِب٘ش -  66  

4553   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1456  2110/6/16-ج  ػجذاٌسف١ؼ ػّبسٜ زٍّٝ ِسّذ -  67  

12132   ثشلُ    21101122:  ربس٠خ ، 1566  2110/6/16-ج  زغٓ ِسّذ ػٍٝ ِٕبي -  68  

2101   ثشلُ    21101122:  ربس٠خ ، 1562  2111/6/26-ج  ػؾشٜ ازّذ ػجذاٌشز١ُ ِّذٚذ -  69  

2101   ثشلُ    21101122:  ربس٠خ ، 1563  2116/6/26-ج  ػؾشٜ ازّذ ػجذاٌشز١ُ ِّذٚذ -  70  

12132   ثشلُ    21101122:  ربس٠خ ، 1560  2110/6/22-ج  زغٓ ِسّذ ػٍٝ ِٕبي -  71  

2611   ثشلُ    21101122:  ربس٠خ ، 1513  2111/6/25-ج  اعّبػ١ً ػٍٝ زّبد سِضبْ -  72  

2611   ثشلُ    21101122:  ربس٠خ ، 1514  2112/6/25-ج  اعّبػ١ً ػٍٝ زّبد سِضبْ -  73  

2611   ثشلُ    21101122:  ربس٠خ ، 1515  2111/6/25-ج  اعّبػ١ً ػٍٝ زّبد سِضبْ -  74  

12115   ثشلُ    21101124:  ربس٠خ ، 1561  2111/0/12-ج  فٍزظ فشٔغ١ظ فٍزظ فش٠ذ -  75  

1466   ثشلُ    21101124:  ربس٠خ ، 1562  2110/6/11-ج  ع١ٍّبْ فشغٍٝ ِسّذ ازّذ فشغٍٝ -  76  

11540   ثشلُ    21101124:  ربس٠خ ، 1561  2110/1/22-ج  ازّذ ػ١غٝ ثخ١ذ ػ١غٝ -  77  

4113   ثشلُ    21101124:  ربس٠خ ، 1561  2114/0/25-ج  خالة ف١ُٙ ِسفٛػ فالذ -  78  

12111   ثشلُ    21101125:  ربس٠خ ، 1506  2110/6/3-ج  ثىش ػجذاٌالٖ ػالَ ِسّذ -  79  

4552   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1610  2110/6/16-ج  سٚفبئ١ً لٍزٗ اعىٕذس عبِر -  80  

12121   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1612  2110/6/11-ج  ػجذاٌسبفؼ ٔبخٝ فٛصٜ ِقغفٝ -  81  

11611   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، 1621  2116/6/16-ج  سث١غ ػجذاٌؼبي ِقغفٝ اٌذ٠ٓ ػالء -  82  

2614   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، 1616  2110/3/21-ج  عؼذ ػغ١ٗ ِسشٚط ػضِٟ -  83  

2614   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، 1611  2111/11/15-ج  ػغ١ٗ  ِسشٚط ػضِٝ -  84  

12231   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، 1610  2116/1/3-ج  أثٛعبٌت زغٓ ازّذ ػ١ٍّٝ -  85  

11611   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، 1622  2110/3/31-ج  سث١غ ػجذاٌؼبي ِقغفٝ ػالءاٌذ٠ٓ -  86  

0300   ثشلُ    21101131:  ربس٠خ ، 1631  2110/4/20-ج  ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌشز١ُ ػبدي ِسّذ -  87  

12255   ثشلُ    21101131:  ربس٠خ ، 1641  2116/1/21-ج  خ١ًٍ خشط اهلل فزر خٍف -  88  

2036   ثشلُ    21101131:  ربس٠خ ، 1635  2116/1/14-ج  ِسّذ ػجذاٌؼبي ازّذ ِبخذٖ -  89  

2036   ثشلُ    21101131:  ربس٠خ ، 1634  2111/11/14-ج  ِسّذ ػجذاٌؼبي ازّذ ِبخذٖ -  90  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

12152   ثشلُ    21101131:  ربس٠خ ، 1632  2110/6/20-ج  اثشا١ُ٘ ِسّٛد دس٠ٚؼ عّش -  91  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد ردذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

11551   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1435  2110/1/31-ج  ٚؽشوبء٘ب ازّذ ِسّذ ػجذاٌمبدس ٔٛسا -  1  

12600   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1516  2110/5/21-ج  ٚؽشوبٖ فشاج ِسّٛد دس٠ٚؼ زبِذ -  2  

12600   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1516  2110/5/21-ج  ٚؽشوبٖ فشاج ِسّٛد دس٠ٚؼ زبِذ -  3  

4211   ثشلُ    21101124:  ربس٠خ ، 1564  2110/2/2-ج  ٚؽشوبٖ ع١ذ اٌؼ١ٍُ ػجذ ع١ذ -  4  

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشوبد س٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


