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أفشاد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثٕبء ِٛاد ِىزت ػٓ 12125 ثشلُ 24134141 فٝ ل١ذ ، 43444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِسّذ زغٓ اثزغبَ -  1

ع١ٍُ ِسّذ ػجذاٌس١ّذ فزسٝ ثٍّه اٌجٕض٠ٕٗ خٍف اٌض٘ٛس زٝ:  ثدٙخ ،  

 ، خشدٚاد ػٓ 12126 ثشلُ 24134141 فٝ ل١ذ ، 34444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ اٌغ١ذ ِسّٛد ع١ٍّبْ -  2

ػجذاهلل ِسّذ اٌغ١ذ ِسّٛد ثٍّه ٔبفش لش٠ٗ:  ثدٙخ  

 ػٓ 12123 ثشلُ 24134142 فٝ ل١ذ ، 21444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عؼ١ذ ِسّذ ِقيفٝ زغٓ ػجذاٌسى١ُ -  3

ِقيفٝ زغٓ ػجذاٌسى١ُ ٚائً ثٍّه اٌؼذي ػ:  ثدٙخ ، زاللٗ فبٌْٛ  

 ٚاعّبن ٌسَٛ ػٓ 12215 ثشلُ 24134121 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػثّبْ ػٍٝ ِسّذ ؽ١ّبء -  4

اثشا١ُ٘ ِسّذ ىٗ ثٍّه ػبسف ػ:  ثدٙخ ، ٚدٚاخٓ ٚىبصخٗ ِدّذٖ  

 ثدٙخ ، ِىزجٗ ػٓ 12136 ثشلُ 24134142 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاهلل خّؼٗ ع١ٍّبْ ع١ّخ -  5

ثالي زغٓ ِسّذ ثٍّه ثبٌخبسخٗ اٌقس١ٗ اٌؾئْٛ اِبَ االلزقبدٜ زٝ:   

 ، ٚث٠ٛبد زذا٠ذ ػٓ 12242 ثشلُ 24134115 فٝ ل١ذ ، 54444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِسّذ وّبي ػب٠ذٖ -  6

ػجبط ِسّذ ػجبط ثٍّه ثبس٠ظ:  ثدٙخ  

 ٚادٚاد ثمبٌٗ ػٓ 12212 ثشلُ 24134122 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عؼذ ازّذ ػجذاٌٙبدٜ ١ٌٍٝ -  7

لبعُ مّشأٝ ِبفخ ثٍّه إٌّٙذط إٌجٜٛ ػ:  ثدٙخ ،(  ِبسوذ عٛثش)  ِذسع١ٗ  

 ثمبٌخ ػٓ 12223 ثشلُ 24134123 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خٛاؿ ػٍٝ ِسّذ اٌٙذٜ ٔٛس -  8

زغ١ٓ اٌس١ّذ ػجذ ِقيفٝ ثٍّه عؼ١ذ ثٛس ؽبسع:  ثدٙخ ، ردضئٗ  

 اخٙضٖ ث١غ ػٓ 12243 ثشلُ 24134114 فٝ ل١ذ ، 54444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ف١ذ ع١ٍُ ثىش اثٛ ف١ذ -  9

ثٍّىٗ ثٕٙٛط اٌؾ١خ ػ:  ثدٙخ ، ٚرٛس٠ذ٘ب ِٕٚض١ٌٗ وٙشثبئ١ٗ  

 اخٙضٖ ث١غ ػٓ 12243 ثشلُ 24134114 فٝ ل١ذ ، 54444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ف١ذ ع١ٍُ ثىش اثٛ ف١ذ -  10

 ثٍّه ثبس٠ظ ِذ٠ٕخ ثؼٕٛاْ ِٕض١ٌٗ ٚادٚاد وٙشثبئ١ٗ اخٙضٖ ث١غ ثٕؾبه  2325 ثشلُ ِم١ذ وبْ:  ثدٙخ ، ٚرٛس٠ذ٘ب ِٕٚض١ٌٗ وٙشثبئ١ٗ

اٌزدبسٖ الػزضاي 2413/41/16 فٝ اٌّسٛ ٚرُ  ازّذ ٠ٛعف فبدق  

 رشث١ٗ زظ١شٖ ػٓ 12242 ثشلُ 24134114 فٝ ل١ذ ، 15444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجبط ازّذ ػٍٝ ِسّٛد -  11

زغ١ٓ ِسّٛد ػقبَ ثٍّه ػذْ لش٠ٗ 12 ثئش:  ثدٙخ ، ِبؽ١ٗ  

 ث١غ ػٓ 12223 ثشلُ 24134125 فٝ ل١ذ ، 34444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِذٔٝ ٔغ١ُ ػجذاٌؼض٠ض ِغشاد -  12

ِسّذ ِذزذ ازّذ ثٍّه ثٛسعؼ١ذ ػ:  ثدٙخ ، ِبوٛالد ٚرد١ٙض  

 ثمبٌٗ ػٓ 12244 ثشلُ 24134114 فٝ ل١ذ ، 21444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عٍيبْ ػ١غٝ عٍيبْ أؼبَ -  13

ػجذاٌّالن سفؼذ ِدذٜ ثٍّه ثٛسعؼ١ذ ػ:  ثدٙخ ، ٚعدب٠ش  

 ثمبٌٗ ػٓ 12244 ثشلُ 24134114 فٝ ل١ذ ، 21444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عٍيبْ ػ١غٝ عٍيبْ أؼبَ -  14

 الػزضاي 1311/42/24 فٝ ِسٛ اِش ٚفذس ساد٠ٛ رق١ٍر ثٕؾبه ثٛسعؼ١ذ ثؾبسع 643 ثشلُ ِم١ذٖ وبٔذ:  ثدٙخ ، ٚعدب٠ش

 اٌزدبسٖ
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 ثمبٌٗ ػٓ 12244 ثشلُ 24134114 فٝ ل١ذ ، 21444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عٍيبْ ػ١غٝ عٍيبْ أؼبَ -  15

 2416/45/45 فٝ ِسٛ اِش ٚفذس وٙشثبئ١ٗ اخٙضٖ افالذ ثٕؾبه ثٛسعؼ١ذ ثؾبسع 1263 ثشلُ ِم١ذٖ وبٔذ:  ثدٙخ ، ٚعدب٠ش

اٌزدبسٖ الػزضاي  

 ػٓ 12212 ثشلُ 24134121 فٝ ل١ذ ، 34444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌغفٛس ِسشٚط ػجذإٌّؼُ ِسّذ -  16

فشزبد خالي اؽشف ثٍّه اٌّالزظ١ٓ زٝ:  ثدٙخ ، ع١بساد ص٠ٛد  

 ػٓ 12212 ثشلُ 24134121 فٝ ل١ذ ، 34444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌغفٛس ِسشٚط ػجذإٌّؼُ ِسّذ -  17

 ِسّذ ازّذ ػٍٝ ازّذ ثٍّه مشغبَ ىٍؼذ ػ ثؼٕٛاْ ع١بساد وّب١ٌبد ثٕؾبه 3416 ثشلُ ِم١ذ وبْ:  ثدٙخ ، ع١بساد ص٠ٛد

اٌزدبسٖ الػزضاي 2416/12/24 فٝ  ِسٛ اِش ٚفذس  

 ثالخخ ػٓ 11156 ثشلُ 24134141 فٝ ل١ذ ، 51444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ػٛك خبداٌىش٠ُ ػبفُ -  18

ثبس٠ظ ؽجبة ِشوض ثٍّه ثبس٠ظ:  ثدٙخ ، ِدّذاد زفظ  

 ػ:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 12133 ثشلُ 24134114 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ادَ ع١ذ ادَ ازغبْ -  19

اٌؾشػ١ٗ اٌدّؼ١ٗ ثٍّه اٌجبسٚدٜ أٛس  

 ِغغٍٗ ػٓ 12213 ثشلُ 24134122 فٝ ل١ذ ، 44444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِيؼٕٝ ػجذاهلل ؼٕٝأزقبسِي -  20

ٌجٛاٌؼال ٔقش ِسّٛد ث١ٙح ثٍّه اٌغالَ اسك 12 سلُ:  ثدٙخ ، ع١بساد  

 ٌزمذ٠ُ ِسً ػٓ 12221 ثشلُ 24134122 فٝ ل١ذ ، 34444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ػٍٝ ػجذإٌّؼُ ٠بعش -  21

ِؼبر زبِذ ػجذإٌّؼُ ِسّٛد ثٍّه االعزثّبس ٘ئ١ٗ اِبَ ػجذإٌبفش خّبي ػ:  ثدٙخ ، ٚاٌغبخٕٗ اٌجبسدٖ اٌّؾشٚثبد  

 اىفبي ِالثظ ػٓ 12231 ثشلُ 24134134 فٝ ل١ذ ، 34444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ػ١ذ ِسّٛد فزس١ٗ -  22

سص ع١ذ ازّذ ؽؼجبْ ثٍّه اٌض٘ٛس ٘ٝ:  ثدٙخ ، ٚخشدٚاد  

 اىفبي ِالثظ ػٓ 12231 ثشلُ 24134134 فٝ ل١ذ ، 34444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ػ١ذ ِسّٛد فزس١ٗ -  23

 فٝ اٌّسٛ ٚد ع١ذ ازّذ ؽؼجبْ ثٍّه اٌض٘ٛس زٝ ثؼٕٛاْ اىفبي ِالثظ ثٕؾبه 6362 ثشلُ ِم١ذٖ وبٔذ:  ثدٙخ ، ٚخشدٚاد

اٌزدبسٖ الػزضاي 2412/43/23  

 رٛس٠ذ ػٓ 12122 ثشلُ 24134142 فٝ ل١ذ ، 54444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ع١ذ اؽشف ػجذاٌؼض٠ض -  24

 اٌىٙشثبئ١ٗ ٚاالخٙضٖ ٚاٌؼّبسٖ اٌجٕبء ٌٚٛاصَ اٌضساػ١ٗ ٚاٌّؼذاد اٌغ١بساد غ١بس ٚليغ اٌقس١ٗ ٚاالدٚاد وّج١ٛرش اخٙضٖ

 ٚؽسَٛ ٚص٠ٛد إٌظبفٗ ٚادٚاد اٌثم١ٍٗ اٌّؼذاد غ١بس ٚليغ اٌىٙشثبئ١ٗ الدٚادٚا ٚاالثبثبد اٌّيجٛػبد ٌٚٛاصَ ٚاالٌىزش١ٔٚٗ

زغ١ٓ ع١ذ ا٠ّبْ ثٍّه اٌجسشٜ اٌغجو زٝ:  ثدٙخ ، ٚثيبس٠بد ٚوبٚرؼ ىج١ٗ ِٚغزٍضِبد  

 ، ف١ذ١ٌٗ ػٓ 12135 ثشلُ 24134142 فٝ ل١ذ ، 54444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌٙبدٜ ػٍٝ ازّذ ِشٖٚ -  25

ػجذاٌؼٛاك ثخ١ذ ػثّبْ أؾشاج ثٍّه ١٘جظ ع١ّٕب خٍف - اٌؼذي ػ:  ثدٙخ  

 خشدٚاد ػٓ 12243 ثشلُ 24134112 فٝ ل١ذ ، 35444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذٌذا٠ُ ِسغت اثشا١ُ٘ ِسّذ -  26

اٌثمبفٗ لقش ِغدذ اِبَ/  ػٍٝ صا٠ذ فشدٚط ثٍّه اٌؼذ ػ:  ثدٙخ ، رد١ًّ ِٚغزسنشاد  

 او١بط ٚث١غ أزبج ػٓ 12214 ثشلُ 24134112 فٝ ل١ذ ، 21444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ىٗ فضاع ذس٠ٗث -  27

ػجذاٌّد١ذ ػجذاٌشاصق سامٝ ثٍّه اٌجٍذ غشة ثبس٠ظ ِذ٠ٕخ:  ثدٙخ ، ثالعز١ه  

 ِيؼُ ػٓ 12211 ثشلُ 24134122 فٝ ل١ذ ، 34444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  االص٘شٜ ػٍٝ ػجذاٌؼض٠ض فبىّٗ -  28

ؽش٠ف خ١ٍفٗ سفؼذ ثٍّه اٌمذ٠ّٗ االثزذائ١ٗ ثبس٠ظ ِذسعخ ثدٛاس:  ثدٙخ ، عش٠ؼٗ ٚخجبد  

 زظ١شٖ ػٓ 12241 ثشلُ 24134114 فٝ ل١ذ ، 15444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  داٚد زغٓ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ -  29

ع١ٍُ ِسّذ خ١ًٍ ػبدي ثٍّه ثبس٠ظ 3 ثئش:  ثدٙخ ، ِبؽ١ٗ  
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 زظ١شٖ ػٓ 12241 ثشلُ 24134114 فٝ ل١ذ ، 15444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  داٚد زغٓ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ -  30

 فٝ اٌّسٛ ٚرُ ػجبط ِسّذ زغ١ٓ ثٍّه ثبس٠ظ ِذ٠ٕخ ثؼٕٛاْ ٚفبوٙٗ خنبس ثٕؾبه 2164 ثشلُ ِم١ذ وبْ:  ثدٙخ ، ِبؽ١ٗ

اٌزدبسٖ الػزضاي 2412/14/34  

 زظ١شٖ ػٓ 12216 ثشلُ 24134121 فٝ ل١ذ ، 54444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ اهلل خبد ازّذ ِسّذ -  31

ثٍّىٗ اٌدضائش لش٠ٗ:  ثدٙخ ، ِٛاؽٝ  

 زظ١شٖ ػٓ 12216 ثشلُ 24134121 فٝ ل١ذ ، 54444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ اهلل خبد ازّذ ِسّذ -  32

 خ١ٍفٗ اٚالد ؽبسع لجٍٝ اٌغٕب٠ُ ثؼٕٛاْ ٔبس٠ٗ دساخبد غ١بس ليغ ث١غ ثٕؾبه اع١ٛه ثّىزت 141412 ثشلُ ِم١ذ:  ثدٙخ ، ِٛاؽٝ

خٕذٜ ػدجبْ فىشٜ ثٍّه  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 12222 ثشلُ 24134123 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌؼال اثٛ ازّذ ِسّٛد اص٘بس -  33

اٌشة خبد خٍف ِسٝ ثٍّه فٕؼبء لش٠خ:  ثدٙخ  

 ، ِٛث١ٍب ِؼشك ػٓ 12232 ثشلُ 24134134 فٝ ل١ذ ، 54444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ع١ذ زغٓ داٚد ػالء -  34

اٌّالن ػجذ ِٕقٛس ِسغٓ ثٍّه اٌدذ٠ذح اٌّيبس اعزشازخ اِبَ اٌغالَ اسك اٌخبسخٗ:  ثدٙخ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 12132 ثشلُ 24134143 فٝ ل١ذ ، 51444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاهلل ازّذ ىٍؼذ ِقيفٝ -  35

ٔظ١ش ا١ِٓ عبِر ثٍّه اٌغبزٗ ١ِذاْ:  ثدٙخ  

 اوغغٛاس ػٓ 12411 ثشلُ 24134114 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ؽب١٘ٓ إٌجٝ زغت ِسّذ -  36

ػجبط ازّذ سافذ ٍِه - ثبس٠ظ:  ثدٙخ ، ِسّٛي  

 اوغغٛاس ػٓ 12411 ثشلُ 24134114 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ؽب١٘ٓ إٌجٝ زغت ِسّذ -  37

سفبػٗ سصق اٌغ١ذ االدُ٘ ثٍّه ثجبس٠ظ ِٛرٛع١ىالد غ١بس ليغ ثٕؾبه 12411 ثشثُ ِم١ذ:  ثدٙخ ، ِسّٛي  

 ، زاللٗ فبٌْٛ ػٓ 12246 ثشلُ 24134115 فٝ ل١ذ ، 15444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ثخ١ذ ازّذ سؽبد ازّذ -  38

 فٝ اٌّسٛ ٚرُ ازّذ وّبي ِقيفٝ ثٍّه إٌّٙذط إٌجٜٛ ػ ثؼٕٛاْ سخبٌٝ وٛاف١ش ثٕؾبه 2511 ثشلُ ِم١ذ وبْ:  ثدٙخ

اٌزدبسٖ الػزضاي 2415/44/26  

 ، زاللٗ فبٌْٛ ػٓ 12246 ثشلُ 24134115 فٝ ل١ذ ، 15444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ثخ١ذ ازّذ سؽبد ازّذ -  39

اٌس١ّذ ػجذ اٌٛ٘بة ػجذ ِدذٜ ثٍّه وبًِ ِقيفٝ ؽبسع اٌخبسخٗ:  ثدٙخ  

 ليغ ػٓ 12214 ثشلُ 24134121 فٝ ل١ذ ، 54444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِسّذ فشخبٔٝ اٌس١ّذ ػجذ -  40

ع١ٍُ ع١ذ فبىّٗ ثٍّه ٔبفش لش٠ٗ:  ثدٙخ ، ِٛرٛع١ىالد غ١بس  

 افشٔدٝ ِخجض ػٓ 12221 ثشلُ 24134124 فٝ ل١ذ ، 54444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فشغٍٝ فؤاد سفؼذ ِسّذ -  41

اٌدٛف١ٗ ا١ٌّبٖ اداسٖ اِبَ - ِسّذ ؽبِٝ صوش٠ب ثٍّه اٌذاخٍٗ ىش٠ك:  ثدٙخ ، ف١ٕٛ  

 ٚث١غ رق١ٕغ ػٓ 12226 ثشلُ 24134122 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ثذٜٚ اٌغ١ذ وّبي خٙبد -  42

ِسّذ اثشا١ُ٘ زٍّٝ ثٍّه وبًِ ِقيفٝ ػ:  ثدٙخ ، اٌجبْ ِٕزدبد  

 ٚز٠ٍٛبد عدب٠ش ػٓ 12133 ثشلُ 24134143 فٝ ل١ذ ، 15444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ػجذاهلل ١ٌٍٜؼٍٝ -  43

اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ ثدٛاس اٌجشٜ زٝ- اٌخبسخٗ:  ثدٙخ ،  

 ثمبٌٗ ػٓ 14566 ثشلُ 24134122 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسغت ِٙبٚد ِقيفٝ ػجذاٌسٟ -  44

ثذسٜ ِسّذ اثشا١ُ٘ ٘بٔٝ ثٍّه 24 ػ اٌغالَ اسك:  ثدٙخ ، ثبٌزدضئٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 14566 ثشلُ 24134122 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسغت ِٙبٚد ِقيفٝ ػجذاٌسٟ -  45

ػجذاٌسٝ ِقيفٝ ثٍّه اٌذائشٜ ىش٠ك ثجبس٠ظ ع١بساد ِٚغغٍٗ ِؾسّٗ ثٕؾبه 14566 ثشلُ ِم١ذ:  ثدٙخ ، ثبٌزدضئٗ  
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚزذٖ ػٓ 12452 ثشلُ 24134115 فٝ ل١ذ ، 244444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّٛد زغ١ٓ ِسّذ زغ١ٓ -  46

ػٍٝ خّؼٗ ٘ؾبَ ثٍّه - ا١ٌّٕشٖ - 2 اٌؾشوٗ:  ثدٙخ ، ٠ذٜٚ صساػ١ٗ ٚزبفالد غزائ١ٗ ِٛاد ٚرغ١ٍف رؼجئٗ  

 ٚزذٖ ػٓ 12452 ثشلُ 24134115 فٝ ل١ذ ، 244444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّٛد زغ١ٓ ِسّذ زغ١ٓ -  47

اٌض٘ٛس ثسٝ ِمبٚالد ثٕؾبه 12452 ثشلُ ِم١ذ:  ثدٙخ ، ٠ذٜٚ صساػ١ٗ ٚزبفالد غزائ١ٗ ِٛاد ٚرغ١ٍف رؼجئٗ  

 ِغزسنشاد ػٓ 12241 ثشلُ 24134115 فٝ ل١ذ ، 24444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٠ٛعف زٕفٝ ٘الي ٘ذ٠ٗ -  48

ِسّذ دس٠ٚؼ اثشا١ُ٘ ثٍّه.  ا١ٌّٕشٖ:  ثدٙخ ، ِٕٚظفبد رد١ًّ  

 رٛس٠ذ ػٓ 12224 ثشلُ 24134125 فٝ ل١ذ ، 54444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ع١ٍّبْ ػجذاهلل ِسّذ فالذ -  49

 ِؼبًِ ٚرد١ٙضاد ِٚغزٍضِبد ٚاٌذاخٕٝ اٌس١ٛأٝ االٔزبج ِضاسع ِٚغزٍضِبد ٚرد١ٙضاد ٚثؾش٠ٗ ث١يش٠ٗ ٚاِقبي ٌٚمبزبد ٠ٚٗاد

 فس١ٗ ٚادٚاد وٙشثبئ١ٗ ٚدٚاد وٙش١ِٚىب١ٔى١ٗ غ١بس ليغ ٚرٛس٠ذ وزبث١ٗ ٚادٚاد ِىزجٝ اعبط ٚرٛس٠ذ ٚاٌجؾش٠ٗ اٌج١يش٠ٗ اٌزسب١ًٌ

ع١ٍّبْ ػجذاهلل ِسّذ ثٍّه اٌض٘ٛس زٝ:  ثدٙخ ، اٌغزائ١ٗ ٚاٌغٍغ ٚاٌّٛاد ِٚفشٚؽبد إٌّض١ٌٗ ٚاالدٚاد  

 رق١ُّ ػٓ 12124 ثشلُ 24134141 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فبٌر ِسّذ زغ١ٓ سثبة -  50

لبعُ مّشأٝ ِبفخ ثٍّه اٌّشٖٚ زٝ:  ثدٙخ ، د٠ىٛس ِٚؾغٛالد ١ِذ ٘بٔذ اوغغٛاساد  

 اوغغٛاس ػٓ 12134 ثشلُ 24134142 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ؽ١خْٛ زغب١ٔٓ ازّذ ِؼضصٖ -  51

زغبْ ِسّٛد فالذ ثٍّه اٌسذ٠ثٗ اٌّىزجٗ اِبَ - إٌّٙذط إٌجٜٛ ػ:  ثدٙخ ، زش٠ّٝ  

 ص٠ٛد ػٓ 12213 ثشلُ 24134121 فٝ ل١ذ ، 44444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ِخٍٛف سِنبْ ِسّٛد -  52

ِغٍُ ٠ٛعف ع١ٍّبْ ثٍّه اٌض٘ٛس زٝ:  ثدٙخ ، ٚؽسَٛ  

:  ثدٙخ ، ِىزجٗ ػٓ 12224 ثشلُ 24134124 فٝ ل١ذ ، 21444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ زغ١ٓ ع١ذ ازّذ -  53

ِسّذ ػجذاٌس١ّذ اِبي ثٍّه االًِ زٝ  

:  ثدٙخ ، ِىزجٗ ػٓ 12224 ثشلُ 24134124 فٝ ل١ذ ، 21444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ زغ١ٓ ع١ذ ازّذ -  54

اٌزدبسٖ الػزضاي 2416/42/34 فٝ ِسٛ اِش ٚفذس ػجذاٌس١ّذ اعّبػ١ً ِسّذ ثٍّه االًِ ثسٝ ِىزجٗ ثٕؾبه 3111 ثشلُ ِم١ذ وبْ  

 ، ِىزجٗ ػٓ 12131 ثشلُ 24134142 فٝ ل١ذ ، 25444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاهلل ػجذإٌّؼُ سِنبْ عّش -  55

ازّذ ػجذاٌغزبس ِسّذ ثٍّه ػجذاٌغزبس ِخجض ثدٛاس اٌجشٜ زٝ:  ثدٙخ  

 عّغشٖ ِىزت ػٓ 12244 ثشلُ 24134111 فٝ ل١ذ ، 34444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ زغ١ٓ ِسّذ عّبذ -  56

ِسّذ ؽٛلٝ ِسّذ ثٍّه االًِ زٝ اٌغبثٗ ؽبسع:  ثدٙخ ، ػمبساد  

 ٌسَٛ ػٓ 12211 ثشلُ 24134112 فٝ ل١ذ ، 21444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اعّبػ١ً ازّذ ازّذسِنبْ -  57

ِسّذ ػجذاٌؼض٠ض ػٍٝ ثٍّه اٌؾؼٍٗ ١ِذاْ:  ثدٙخ ، ٚدٚاخٓ ِدّذح ٚاعّبن  

 رشث١خ زظ١شح ػٓ 12234 ثشلُ 24134134 فٝ ل١ذ ، 15444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زف١ظ ازّذ ٠ٛعف سع١ّٗ -  58

 ػجذاهلل ِخٍٛف ثٍّه اٌقٛس ػ١ٓ(1) اٌخبسخٗ ثئش ثؼٕٛاْ  ِبؽ١ٗ رشث١خ زظ١ش ثٕؾبه 14224 ثشلُ ِم١ذٖ وبٔذ:  ثدٙخ ، ِبؽ١ٗ

اٌزدبسٖ الػزضاي 2412/12/34 فٝ اٌّسٛ ٚرُ  اعّبػ١ً  

 رشث١خ زظ١شح ػٓ 12234 ثشلُ 24134134 فٝ ل١ذ ، 15444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زف١ظ ازّذ ٠ٛعف سع١ّٗ -  59

اعّبػ١ً ػجذاهلل ِخٍٛف ثٍّه( 1) اٌخبسخٗ ثئش:  ثدٙخ ، ِبؽ١ٗ  

 رشث١خ زظ١شح ػٓ 12234 ثشلُ 24134134 فٝ ل١ذ ، 15444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زف١ظ ازّذ ٠ٛعف سع١ّٗ -  60

 فٝ اٌّسٛ ٚرُ سمٛاْ ػجذاهلل ازّذ ثٍّه اٌغالَ اسك ثؼٕٛاْ رٛس٠ذاد ِىزت ثٕؾبه 14224 ثشلُ ِم١ذٖ وبٔذ:  ثدٙخ ، ِبؽ١ٗ

اٌزدبسٖ الػزضاي 2412/12/34  

 اوغغٛاس ػٓ 12121 ثشلُ 24134141 فٝ ل١ذ ، 54444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ فبمً زغ١ٓ ِسّذ -  61

اٌّزسف ثدٛاس فبدق ع١ذ ِسّذ ثٍّه ػجذإٌبفش خّبي ػ:  ثدٙخ ، ع١بساد  
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 ثمبٌٗ ػٓ 12132 ثشلُ 24134143 فٝ ل١ذ ، 44444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ٠ٓ ػّش اٌقجٛس ػجذ ازّذ -  62

اٌمذ٠ّٗ االثزذائ١ٗ ثبس٠ظ ِذسعخ ثدٛاس ثبس٠ظ ِشوض:  ثدٙخ ، ٚػالفخ  

 ص٠ٛد ػٓ 12134 ثشلُ 24134141 فٝ ل١ذ ، 144444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٝ ِسّذ اثشا١ُ٘ ػضد -  63

ػٍٝ ِسّذ اثشا١ُ٘ ػضد ِسّذ ثٍّه24 ؽبسع اٌغالَ اسك:  ثدٙخ ، ٚرٛس٠ذ٘ب  

 ِمبٚالد ػٓ 12245 ثشلُ 24134114 فٝ ل١ذ ، 144444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زج١ت فشغٍٝ ع١ذ ِسّٛد -  64

ازّذ ػجبط ازّذ ثٍّه اٌّشٖٚ زٝ:  ثدٙخ ، ١ِبٖ ٚؽجىبد فسٝ ٚفشف ىشق ِمبٚالد ٚرش١ِّبد ٚأؾبءاد ِجبٔٝ  

 ، فس١ٗ ادٚاد ػٓ 12225 ثشلُ 24134125 فٝ ل١ذ ، 34444.444  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فٌٛٝ عؼ١ذ ػ١غٝ عؼ١ذ -  65

زغ١ٕٓ زغٓ ػقبَ ثٍّه اٌؼشٚثٗ ػ:  ثدٙخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

أفشاد اٌزدبسٜ اٌغدً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾيت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فذس  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134141 ربس٠خ ٚفٝ ،   5242:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػجذاٌشزّٓ ِسّٛد ػال   - 1

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش  

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134142 ربس٠خ ٚفٝ ،   11622:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ خ١شٞ زّذٞ ا٠ّبْ   - 2

اٌزدبسٖ الػزضاي اِشِسٛ فذس  

 ؽيت/ِسٛ رُ   24134142 ربس٠خ ٚفٝ ،   11646:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػجذاٌشزّٓ ِسّذ اثٛص٠ذ ػّبد   - 3

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  اٌغدً  

 ؽيت/ِسٛ رُ   24134142 ربس٠خ ٚفٝ ،   11644:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ ػجذاٌشامٟ ِسّذ اثزغبَ   - 4

اٌزدبسٖ الػزضاي اِشِسٛ فذس  اٌغدً  

 فذس  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134142 ربس٠خ ٚفٝ ،   11621:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  زغٓ ع١ذ ػٍٟ ازّذ   - 5

اٌزدبسٖ الػزضاي اِشِسٛ  

 ؽيت/ِسٛ رُ   24134142 ربس٠خ ٚفٝ ،   11622:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػجذاٌشامٟ ازّذ ػجذاٌس١ّذ ص٠ٕبُ٘   - 6

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  اٌغدً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134142 ربس٠خ ٚفٝ ،   11663:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِخٍٛف ِسّذ ع١ذ اعّبء   - 7

اٌزدبسٖ الػزضاي اِشِسٛ فذس  

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134142 ربس٠خ ٚفٝ ،   11622:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّٛد ِسّذ خّبي خّالد   - 8

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134142 ربس٠خ ٚفٝ ،   11115:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ ِسّذ فبٌر ِسّذ   - 9

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134142 ربس٠خ ٚفٝ ،   11135:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػجذاٌؼبي زغٓ ِسّذ ٘بٌٗ   - 10

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  

 ؽيت/ِسٛ رُ   24134142 ربس٠خ ٚفٝ ،   11654:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  فجشٖ ٘بؽُ اثٛاٌفزٛذ ثخ١زٗ   - 11

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  اٌغدً  
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 ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11626:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِزٌٟٛ ػجذاٌّد١ذ ػجذاٌس١ّذ ا٠ّبْ   - 70
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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ٌالػزضاي اٌّسٛ رُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11612:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػٍٟ اثشا١ُ٘ ػجذإٌّؼُ اعّبء   - 126

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  اٌغدً  

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11611:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ليت ػجذاٌؼبي ع١ذ ػٍٟ   - 127

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  

 اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11113:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ع١ٍُ ػجذإٌّؼُ ػّش ازّذ   - 128

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس   

 اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11524:  ثشلُ ٖل١ذ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ اعّبػ١ً خبٌذ اعشاء   - 129

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس   

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11641:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ ٔبخٟ ٚز١ذ ازّذ   - 130

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11632:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ٔب٠ً ِسّذ ػجذاهلل سا١ٔب   - 131

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  

 ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11654:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّٛد ِسّذ ِسّٛد زغٓ   - 132

ٌالػزضاي اٌّسٛ رُ  اٌغدً  

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11625:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ ِسّذ ِسّذ اوشاَ   - 133

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11142:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ؽسبرٗ ازّذ ِسّذ ع١ٙش   - 134

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  
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ٌالػزضاي اٌّسٛ رُ  اٌغدً  

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11122:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ زغٓ ِسّذ عب١ِٗ   - 136

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  

 ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11664:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  زغٓ اٌغ١ذ اثٛاٌفبعُ ؽشثبد   - 137

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  اٌغدً  

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11531:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  عؼ١ذ ػ١غٟ عؼ١ذ اعّبء   - 138

ٌالػزضاي اٌّسٛ رُ  

 ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11612:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ اثٛع١ف اثشا١ُ٘ عّبذ   - 139

ٌالػزضاي اٌّسٛ رُ  اٌغدً  

 ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11642:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػٍٟ ػجذاٌالٖ ِسّذ زّذٞ   - 140

ٌالػزضاي اٌّسٛ رُ  اٌغدً  

 ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11616:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ ػجذاٌس١ّذ ػٍٝ عسش   - 141

ٌالػزضاي اٌّسٛ رُ  اٌغدً  

 اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11633:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ ؽبِٝ اثشا١ُ٘ ِسّذ   - 142

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  اٌغدً  
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ٌالػزضاي اٌّسٛ رُ  

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11145:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ ٠ٛٔظ وّبي ِسّذ   - 145

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  
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اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  اٌغدً  

 ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11613:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػٍٟ ػجذاٌؤٚف ظٙشاْ زٕبْ   - 147

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  اٌغدً  

 اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11612:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّٛد زغ١ٓ ثذسٜ ٔغّٗ   - 148

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس   

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11631:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ػجبط ِسّذ ٘الي ٔٛسا   - 149

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  

 اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   24134143 ربس٠خ ٚفٝ ،   11111:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ ؽشث١ٕٝ ِسّذ فب٠ضٖ   - 150

اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس   
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اٌزدبسٖ الػزضاي ِسٛ اِش فذس  
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اٌزدبسح الػزضاي اٌّسٛ  
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اٌزدبسٖ الػزضاي اِشِسٛ فذس  

 ؽيت/ِسٛ رُ   24134111 ربس٠خ ٚفٝ ،   12124:  ثشلُ ٖل١ذ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِشصٚق اثشا١ُ٘ ِسّذ اِبي   - 155
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ٌالػزضاي اٌّسٛ رُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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ٌالػزضاي اٌّسٛ رُ  اٌغدً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134143 ، ربس٠خ ٚفٟ  2315 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  زفٕٝ صوٝ ػجذاٌغزبس سِنبْ -  1

خ١ٕٗ  144444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   



 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

 ، اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134141 ، ربس٠خ ٚفٟ  11156 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ازّذ ػٛك اٌىش٠ُ خبد ػبفُ -  2

خ١ٕٗ  51444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134141 ، ربس٠خ ٚفٟ  11333 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  فشاج زغٓ إٌبفش ػجذ زٕبْ -  3

خ١ٕٗ  34444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134143 ، ربس٠خ ٚفٟ  11433 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ع١ذ ػٍٝ ازّذ ٠غشٜ -  4

خ١ٕٗ  344444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134114 ، ربس٠خ ٚفٟ  12144 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اٌغبػٝ ازّذ زغب١ٔٓ ازّذ س٠ٙبَ -  5

خ١ٕٗ  15444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134115 ، ربس٠خ ٚفٟ  5444 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اٌجشٞ اعّبػ١ً ِسّذ ػثّبْ اؽشف -  6

خ١ٕٗ  144444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134116 ، ربس٠خ ٚفٟ  3621 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ٠ٛعف ػجبط ازّذ ػجذاهلل -  7

خ١ٕٗ  14444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134111 ، ربس٠خ ٚفٟ  3332 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ خ١ٍفٗ ِؼزٛق زٕبْ -  8

خ١ٕٗ  144444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134112 ، ربس٠خ ٚفٟ  11552 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػٍٟ صوٟ خبٌذ ػضٖ -  9

خ١ٕٗ  55444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً     

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134121 ، ربس٠خ ٚفٟ  14243 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  سثبذ ِسّذ ػٍٝ ع١ٍّبْ -  10

خ١ٕٗ  144444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134121 ، ربس٠خ ٚفٟ  12443 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اٌفٝ ازّذ ِسّذ ازّذ -  11

خ١ٕٗ  21444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134121 ، ربس٠خ ٚفٟ  12124 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  فبٌر ِسّذ زغ١ٓ سثبة -  12

خ١ٕٗ  54444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134124 ، ربس٠خ ٚفٟ  14225 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاهلل غبُٔ ِسّذ ػجذاهلل -  13

خ١ٕٗ  43444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134122 ، ربس٠خ ٚفٟ  11543 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ زغٓ ِسّذ ا٘ذاء -  14

خ١ٕٗ  144444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  24134134 ، ربس٠خ ٚفٟ  14316 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ ازّذ اٌسف١ظ ػجذ ِسّذ -  15

خ١ٕٗ  21444.444، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134141 ربس٠خ ٚفٟ 12121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ فبمً زغ١ٓ ِسّذ -  1

اٌّزسف ثدٛاس فبدق ع١ذ ِسّذ ثٍّه ػجذإٌبفش خّبي ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134141 ربس٠خ ٚفٟ 12124    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر ِسّذ زغ١ٓ سثبة -  2

لبعُ مّشأٝ ِبفخ ثٍّه اٌّشٖٚ زٝ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134141 ربس٠خ ٚفٟ 12125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ زغٓ اثزغبَ -  3

ع١ٍُ ِسّذ ػجذاٌس١ّذ فزسٝ ثٍّه اٌجٕض٠ٕٗ خٍف اٌض٘ٛس زٝ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134141 ربس٠خ ٚفٟ 12126    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ اٌغ١ذ ِسّٛد ع١ٍّبْ -  4

ػجذاهلل ِسّذ اٌغ١ذ ِسّٛد ثٍّه ٔبفش لش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134142 ربس٠خ ٚفٟ 12123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عؼ١ذ ِسّذ ِقيفٝ زغٓ ػجذاٌسى١ُ -  5

ِقيفٝ زغٓ ػجذاٌسى١ُ ٚائً ثٍّه اٌؼذي ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134142 ربس٠خ ٚفٟ 12134    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ؽ١خْٛ زغب١ٔٓ ازّذ ِؼضصٖ -  6

زغبْ ِسّٛد فالذ ثٍّه اٌسذ٠ثٗ اٌّىزجٗ اِبَ - إٌّٙذط إٌجٜٛ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134142 ربس٠خ ٚفٟ 12122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ع١ذ اؽشف ػجذاٌؼض٠ض -  7

زغ١ٓ ع١ذ ا٠ّبْ ثٍّه اٌجسشٜ اٌغجو زٝ ،:   اٌـزأؽ١ش   

:  اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134143 ربس٠خ ٚفٟ 12133    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذاهلل ١ٌٍٜؼٍٝ -  8

اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ ثدٛاس اٌجشٜ زٝ- اٌخبسخٗ  ،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134143 ربس٠خ ٚفٟ 12132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ٠ٓ ػّش اٌقجٛس ػجذ ازّذ -  9

اٌمذ٠ّٗ االثزذائ١ٗ ثبس٠ظ ِذسعخ ثدٛاس ثبس٠ظ ِشوض ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134143 ربس٠خ ٚفٟ 2315    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زفٕٝ صوٝ ػجذاٌغزبس سِنبْ -  10

اٌشزّٓ ػجذ ازّذ ِسّٛد ازّذ ٚسثٗ ثٍّه اٌجغبر١ٓ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134141 ربس٠خ ٚفٟ 11156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػٛك اٌىش٠ُ خبد ػبفُ -  11

ِدّذاد زفظ ثالخٗ ثٕؾبه اخش سئ١غٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134141 ربس٠خ ٚفٟ 11156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػٛك خبداٌىش٠ُ ػبفُ -  12

ثبس٠ظ ؽجبة ِشوض ثٍّه ٠ظثبس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134141 ربس٠خ ٚفٟ 12134    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ِسّذ اثشا١ُ٘ ػضد -  13

ػٍٝ ِسّذ اثشا١ُ٘ ػضد ِسّذ ثٍّه24 ؽبسع اٌغالَ اسك ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134142 ربس٠خ ٚفٟ 12131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاهلل ػجذإٌّؼُ سِنبْ عّش -  14

ازّذ ػجذاٌغزبس ِسّذ ثٍّه ػجذاٌغزبس ِخجض ثدٛاس اٌجشٜ زٝ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134142 ربس٠خ ٚفٟ 12135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌٙبدٜ ػٍٝ ازّذ ِشٖٚ -  15

ػجذاٌؼٛاك ثخ١ذ ػثّبْ أؾشاج ثٍّه ١٘جظ ع١ّٕب خٍف - اٌؼذي ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134142 ربس٠خ ٚفٟ 12136    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاهلل خّؼٗ ع١ٍّبْ ع١ّخ -  16

ثالي زغٓ ِسّذ ثٍّه ثبٌخبسخٗ اٌقس١ٗ اٌؾئْٛ اِبَ االلزقبدٜ زٝ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134143 ربس٠خ ٚفٟ 12132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاهلل ازّذ ىٍؼذ ِقيفٝ -  17

ٔظ١ش ا١ِٓ عبِر ثٍّه اٌغبزٗ ١ِذاْ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12411    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ؽب١٘ٓ إٌجٝ زغت ِسّذ -  18

ػجبط ازّذ سافذ ٍِه - ثبس٠ظ ،:   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 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12411    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ؽب١٘ٓ إٌجٝ زغت ِسّذ -  19

سفبػٗ سصق اٌغ١ذ االدُ٘ ثٍّه ثجبس٠ظ ِٛرٛع١ىالد غ١بس ليغ ثٕؾبه 12411 ثشثُ ِم١ذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12133    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ادَ ع١ذ ادَ ازغبْ -  20

اٌؾشػ١ٗ اٌدّؼ١ٗ ثٍّه اٌجبسٚدٜ أٛس ػ ،   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12411    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ؽب١٘ٓ إٌجٝ زغت ِسّذ -  21

ِسّٛي اوغغٛاس ٔؾبه ػٓ ربثغ اخش ئ١غٝس ِسً افززبذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134111 ربس٠خ ٚفٟ 12244    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ زغ١ٓ ِسّذ عّبذ -  22

ِسّذ ؽٛلٝ ِسّذ ثٍّه االًِ زٝ اٌغبثٗ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12245    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زج١ت فشغٍٝ ع١ذ ِسّٛد -  23

ازّذ ػجبط ازّذ ثٍّه اٌّشٖٚ زٝ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12242    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجبط ازّذ ػٍٝ ِسّٛد -  24

زغ١ٓ ِسّٛد ػقبَ ثٍّه ػذْ لش٠ٗ 12 ثئش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12241    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، داٚد زغٓ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ -  25

ع١ٍُ ِسّذ خ١ًٍ ػبدي ثٍّه ثبس٠ظ 3 ثئش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12241    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، داٚد زغٓ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ -  26

 فٝ اٌّسٛ ٚرُ ػجبط ِسّذ زغ١ٓ ثٍّه ثبس٠ظ ِذ٠ٕخ ثؼٕٛاْ ٚفبوٙٗ خنبس ثٕؾبه 2164 ثشلُ ِم١ذ وبْ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌزدبسٖ الػزضاي 2412/14/34   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12243    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ف١ذ ع١ٍُ ثىش اثٛ ف١ذ -  27

 ٚرُ  ازّذ ٠ٛعف فبدق ثٍّه ثبس٠ظ ِذ٠ٕخ ثؼٕٛاْ ِٕض١ٌٗ ٚادٚاد وٙشثبئ١ٗ اخٙضٖ ث١غ ثٕؾبه  2325 ثشلُ ِم١ذ وبْ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌزدبسٖ الػزضاي 2413/41/16 فٝ اٌّسٛ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12243    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ف١ذ ع١ٍُ ثىش اثٛ ف١ذ -  28

ثٍّىٗ ثٕٙٛط اٌؾ١خ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12244    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍيبْ ػ١غٝ عٍيبْ أؼبَ -  29

ػجذاٌّالن سفؼذ ِدذٜ ثٍّه ثٛسعؼ١ذ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12244    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍيبْ ػ١غٝ عٍيبْ أؼبَ -  30

اٌزدبسٖ الػزضاي 1311/42/24 فٝ ِسٛ اِش ٚفذس ساد٠ٛ رق١ٍر ثٕؾبه ثٛسعؼ١ذ ثؾبسع 643 ثشلُ ِم١ذٖ وبٔذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134114 ربس٠خ ٚفٟ 12244    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍيبْ ػ١غٝ عٍيبْ أؼبَ -  31

 الػزضاي 2416/45/45 فٝ ِسٛ اِش ٚفذس وٙشثبئ١ٗ اخٙضٖ افالذ ثٕؾبه ثٛسعؼ١ذ ثؾبسع 1263 ثشلُ ِم١ذٖ وبٔذ ،:   اٌـزأؽ١ش

 اٌزدبسٖ

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134115 ربس٠خ ٚفٟ 6246    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اسِب١ٔٛط فشذ ٌج١ت ثشٚد -  32

فشذ ٌج١ت ٚز١ذ ثٍّه - اٌغالَ اسك اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134115 ربس٠خ ٚفٟ 12242    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ وّبي ػب٠ذٖ -  33

ػجبط ِسّذ ػجبط ثٍّه ثبس٠ظ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134115 ربس٠خ ٚفٟ 12452    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد زغ١ٓ ِسّذ زغ١ٓ -  34

ػٍٝ خّؼٗ ٘ؾبَ ثٍّه - ا١ٌّٕشٖ - 2 اٌؾشوٗ ،:   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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134115 ربس٠خ ٚفٟ 12452    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد زغ١ٓ ِسّذ زغ١ٓ -  35

اٌض٘ٛس ثسٝ ِمبٚالد ثٕؾبه 12452 ثشلُ ِم١ذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134115 ربس٠خ ٚفٟ 12241    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛعف زٕفٝ ٘الي ٘ذ٠ٗ -  36

ِسّذ دس٠ٚؼ اثشا١ُ٘ ثٍّه.  ا١ٌّٕشٖ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134115 ربس٠خ ٚفٟ 12246    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثخ١ذ ازّذ سؽبد ازّذ -  37

 فٝ اٌّسٛ ٚرُ ازّذ وّبي ِقيفٝ ثٍّه إٌّٙذط إٌجٜٛ ػ ثؼٕٛاْ سخبٌٝ وٛاف١ش ثٕؾبه 2511 ثشلُ ِم١ذ وبْ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌزدبسٖ الػزضاي 2415/44/26   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134115 ربس٠خ ٚفٟ 12246    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثخ١ذ ازّذ سؽبد ازّذ -  38

اٌس١ّذ ػجذ اٌٛ٘بة ػجذ ِدذٜ ثٍّه وبًِ ِقيفٝ ؽبسع اٌخبسخٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134115 ربس٠خ ٚفٟ 12452    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد زغ١ٓ ِسّذ زغ١ٓ -  39

ربثغ اخش سئ١غٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134116 ربس٠خ ٚفٟ 14561    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌىش٠ُ رّبَ ازّذ رّبَ -  40

ػجذاٌؼٛاك ػجذاهلل ِسّذ ثٍّه ٚففٝ ػ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134111 ربس٠خ ٚفٟ 3332    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عؼ١ذ ِسّذ خ١ٍفٗ ِؼزٛق زٕبْ -  41

ا١ِٓ ٔج١ً ا٠ٙبة ثٍّه االخزّبػٝ اٌقٕذٚق خٍف االلزقبدٜ زٝ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134111 ربس٠خ ٚفٟ 3332    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ خ١ٍفٗ ِؼزٛق زٕبْ -  42

ا١ِٓ ٔج١ً ا٠ٙبة ثٍّه االخزّبػٝ اٌقٕذٚق خٍف االلزقبدٜ زٝ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134111 ربس٠خ ٚفٟ 3332    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ خ١ٍفٗ ِؼزٛق زٕبْ -  43

ثٍّىٙب اٌؼشٚثٗ ػ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼ١ً ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134112 ربس٠خ ٚفٟ 12211    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اعّبػ١ً ازّذ ازّذسِنبْ -  44

ِسّذ ػجذاٌؼض٠ض ػٍٝ ثٍّه اٌؾؼٍٗ ١ِذاْ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134112 ربس٠خ ٚفٟ 12243    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذٌذا٠ُ ِسغت اثشا١ُ٘ ِسّذ -  45

اٌثمبفٗ لقش ِغدذ اِبَ/  ػٍٝ صا٠ذ فشدٚط ثٍّه اٌؼذ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134112 ربس٠خ ٚفٟ 12214    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ىٗ فضاع ثذس٠ٗ -  46

ػجذاٌّد١ذ ػجذاٌشاصق سامٝ ثٍّه اٌجٍذ غشة ثبس٠ظ ِذ٠ٕخ ،     

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134121 ربس٠خ فٟٚ 12214    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ فشخبٔٝ اٌس١ّذ ػجذ -  47

ع١ٍُ ع١ذ فبىّٗ ثٍّه ٔبفش لش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134121 ربس٠خ ٚفٟ 12213    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِخٍٛف سِنبْ ِسّٛد -  48

ِغٍُ ٠ٛعف ع١ٍّبْ ثٍّه اٌض٘ٛس زٝ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134121 ربس٠خ ٚفٟ 12216    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ اهلل خبد ازّذ ِسّذ -  49

ثٍّىٗ اٌدضائش لش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134121 ربس٠خ ٚفٟ 12216    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ اهلل خبد ازّذ ِسّذ -  50

 ثٍّه خ١ٍفٗ اٚالد ؽبسع لجٍٝ اٌغٕب٠ُ ثؼٕٛاْ ٔبس٠ٗ دساخبد غ١بس ليغ ث١غ ثٕؾبه اع١ٛه ثّىزت 141412 ثشلُ ِم١ذ ،:   اٌـزأؽ١ش

خٕذٜ ػدجبْ فىشٜ   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134121 ربس٠خ ٚفٟ 12215    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػثّبْ ػٍٝ ِسّذ ؽ١ّبء -  51

اثشا١ُ٘ ِسّذ ىٗ ثٍّه ػبسف ػ ،:   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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134121 ربس٠خ ٚفٟ 12212    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌغفٛس ِسشٚط ػجذإٌّؼُ ِسّذ -  52

فشزبد خالي اؽشف ثٍّه اٌّالزظ١ٓ زٝ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134121 ربس٠خ ٚفٟ 12212    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌغفٛس ِسشٚط ػجذإٌّؼُ ِسّذ -  53

 ٚفذس ِسّذ ازّذ ػٍٝ ازّذ ثٍّه مشغبَ ىٍؼذ ػ ثؼٕٛاْ ع١بساد وّب١ٌبد ثٕؾبه 3416 ثشلُ ِم١ذ وبْ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف

اٌزدبسٖ الػزضاي 2416/12/24 فٝ  ِسٛ اِش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134122 ربس٠خ ٚفٟ 12212    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عؼذ ازّذ ػجذاٌٙبدٜ ١ٌٍٝ -  54

لبعُ مّشأٝ ِبفخ ثٍّه إٌّٙذط إٌجٜٛ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134122 ربس٠خ ٚفٟ 12213    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِيؼٕٝ ػجذاهلل أزقبسِيؼٕٝ -  55

الٌجٛاٌؼ ٔقش ِسّٛد ث١ٙح ثٍّه اٌغالَ اسك 12 سلُ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134122 ربس٠خ ٚفٟ 12211    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، االص٘شٜ ػٍٝ ػجذاٌؼض٠ض فبىّٗ -  56

ؽش٠ف خ١ٍفٗ سفؼذ ثٍّه اٌمذ٠ّٗ االثزذائ١ٗ ثبس٠ظ ِذسعخ ثدٛاس ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134124 ربس٠خ ٚفٟ 12221    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ فؤاد سفؼذ ِسّذ -  57

اٌدٛف١ٗ ا١ٌّبٖ اداسٖ اِبَ - ِسّذ ؽبِٝ صوش٠ب ثٍّه اٌذاخٍٗ ىش٠ك ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134124 ربس٠خ ٚفٟ 12224    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ زغ١ٓ ع١ذ ازّذ -  58

ِسّذ ػجذاٌس١ّذ اِبي ثٍّه االًِ زٝ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134124 ربس٠خ ٚفٟ 12224    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ زغ١ٓ ع١ذ ازّذ -  59

 2416/42/34 فٝ ِسٛ اِش ٚفذس ػجذاٌس١ّذ اعّبػ١ً ِسّذ ثٍّه االًِ ثسٝ ِىزجٗ ثٕؾبه 3111 ثشلُ ِم١ذ وبْ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌزدبسٖ الػزضاي  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134125 ربس٠خ ٚفٟ 12225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فٌٛٝ عؼ١ذ ػ١غٝ عؼ١ذ -  60

زغ١ٕٓ زغٓ ػقبَ ثٍّه اٌؼشٚثٗ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134125 ربس٠خ ٚفٟ 12223    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِذٔٝ ٔغ١ُ ػجذاٌؼض٠ض ِغشاد -  61

ِسّذ ِذزذ ازّذ ثٍّه ثٛسعؼ١ذ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134125 ربس٠خ ٚفٟ 12224    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ٍّبْ ػجذاهلل ِسّذ فالذ -  62

ع١ٍّبْ ػجذاهلل ِسّذ ثٍّه اٌض٘ٛس زٝ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134125 ربس٠خ ٚفٟ 4124    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ف١ذ ع١ٍُ ِقيفٟ فزس١ٗ -  63

اٌؼبَ اٌّغزؾفٝ ثدٛاس دِمٛي زغ١ٓ زشثٝ ثٍّه ثبس٠ظ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134122 ربس٠خ ٚفٟ 12221    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػٍٝ ػجذإٌّؼُ ٠بعش -  64

ِؼبر زبِذ ػجذإٌّؼُ ِسّٛد ثٍّه االعزثّبس ٘ئ١ٗ اِبَ ػجذإٌبفش خّبي ػ ، :  اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134122 ربس٠خ ٚفٟ 14566    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسغت ِٙبٚد ِقيفٝ ػجذاٌسٟ -  65

اخش سئ١غٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134122 ربس٠خ ٚفٟ 12226    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثذٜٚ اٌغ١ذ وّبي خٙبد -  66

ِسّذ اثشا١ُ٘ زٍّٝ ثٍّه وبًِ ِقيفٝ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134122 ربس٠خ ٚفٟ 11243    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ىٍجٗ ؽؼجبْ ِسّذ ػٍٝ -  67

زغٓ ػجذاٌؼض٠ض زغٓ ثٍّه اٌذاخٍٗ ىش٠ك اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134122 ربس٠خ ٚفٟ 14566    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسغت ِٙبٚد ِقيفٝ ػجذاٌسٟ -  68

ػجذاٌسٝ ِقيفٝ ثٍّه اٌذائشٜ ىش٠ك ثجبس٠ظ ع١بساد ِٚغغٍٗ ِؾسّٗ ثٕؾبه 14566 ثشلُ ِم١ذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134122 ربس٠خ ٚفٟ 14566    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسغت ِٙبٚد ِقيفٝ ػجذاٌسٟ -  69

ثذسٜ ِسّذ اثشا١ُ٘ ٘بٔٝ ثٍّه 24 ػ اٌغالَ اسك ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134123 ربس٠خ ٚفٟ 12223    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خٛاؿ ػٍٝ ِسّذ اٌٙذٜ ٔٛس -  70

زغ١ٓ اٌس١ّذ ػجذ ِقيفٝ ثٍّه عؼ١ذ ثٛس ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134123 ربس٠خ ٚفٟ 12222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌؼال اثٛ ازّذ ِسّٛد اص٘بس -  71

اٌشة خبد خٍف ِسٝ ثٍّه فٕؼبء لش٠خ ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134134 ربس٠خ ٚفٟ 12232    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ زغٓ داٚد ػالء -  72

اٌّالن ػجذ ِٕقٛس ِسغٓ ثٍّه اٌدذ٠ذح اٌّيبس اعزشازخ اِبَ اٌغالَ اسك اٌخبسخٗ ،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134134 ربس٠خ ٚفٟ 12231    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػ١ذ ِسّٛد فزس١ٗ -  73

سص ع١ذ ازّذ ؽؼجبْ ثٍّه اٌض٘ٛس ٘ٝ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134134 ربس٠خ ٚفٟ 12231    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػ١ذ ِسّٛد فزس١ٗ -  74

 2412/43/23 فٝ اٌّسٛ ٚد ع١ذ ازّذ ؽؼجبْ ثٍّه اٌض٘ٛس زٝ ثؼٕٛاْ اىفبي ِالثظ ثٕؾبه 6362 ثشلُ ِم١ذٖ وبٔذ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌزدبسٖ الػزضاي   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134134 ربس٠خ ٚفٟ 14113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ع١ذ سؽبد ِسّذ -  75

ازّذ ع١ذ سؽبد ثٍّه إٌّٙذط إٌجٜٛ ػ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134134 ربس٠خ ٚفٟ 12234    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زف١ظ ازّذ ٠ٛعف سع١ّٗ -  76

 ػجذاهلل ِخٍٛف ثٍّه اٌقٛس ػ١ٓ(1) اٌخبسخٗ ثئش ثؼٕٛاْ  ِبؽ١ٗ رشث١خ زظ١ش ثٕؾبه 14224 ثشلُ ِم١ذٖ وبٔذ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌزدبسٖ الػزضاي 2412/12/34 فٝ اٌّسٛ ٚرُ  اعّبػ١ً  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134134 ربس٠خ ٚفٟ 12234    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زف١ظ ازّذ ٠ٛعف سع١ّٗ -  77

اعّبػ١ً ػجذاهلل ِخٍٛف ثٍّه( 1) اٌخبسخٗ ثئش ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 24134134 ربس٠خ ٚفٟ 12234    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زف١ظ ازّذ ٠ٛعف سع١ّٗ -  78

 فٝ اٌّسٛ ٚرُ سمٛاْ ػجذاهلل ازّذ ثٍّه اٌغالَ اسك ثؼٕٛاْ رٛس٠ذاد ِىزت ثٕؾبه 14224 ثشلُ ِم١ذٖ وبٔذ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌزدبسٖ الػزضاي 2412/12/34  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌؾبه  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر24134141ُ س٠خرب ٚفٟ 11111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اهلل خبة اثٛم١ف ػض٠ض ٘جٗ -  1

ِٛث١ٍب ِؼشك اٌٝ إٌؾبه رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر24134143ُ ربس٠خ ٚفٟ 11433   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ ػٍٝ ازّذ ٠غشٜ -  2

 االٌٝ اٌسبعت ٚاخٙضٖ وٙشثبئ١ٗ ٚادٚاد اٌش٠بم١ٗ ٚاٌّالثظ اٌقس١ٗ ٚاالدٚاد ٚث٠ٛبد ٚزذا٠ذ رغ١ٍر زذ٠ذ رٛس٠ذ اٌٝ إٌؾبه رؼذ٠ً

ا١ٌّبٖ ٚؽجىبد ٚىشق فسٝ ٚفشف ٚأؾبءاد ِجبٔٝ ِٚمبٚالد اٌىزبث١ٗ ٚاالدٚاد اٌؼّبساد ٌٚٛاصَ ٚاثبثبد إٌظبفٗ ٚاػّبي  

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر24134115ُ ربس٠خ ٚفٟ 5444   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌجشٞ اعّبػ١ً ِسّذ ػثّبْ اؽشف -  3

ٚرٛس٠ذ٘ب صساػ١ٗ ٚاالد ع١بساد غ١بس ليغ ث١غ ِؾبه امبفٗ:  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

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر24134116ُ ربس٠خ ٚفٟ 14561   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌىش٠ُ رّبَ ازّذ رّبَ -  4

ٔبس٠ٗ دساخبد غ١بس ليغ اٌٝ إٌؾبه رؼذ٠ً   

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر24134116ُ ربس٠خ ٚفٟ 11424   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ ِسّذ زغٓ ٕ٘بء -  5

ِسّٛي ٚاوغغٛاس ِسّٛي ر١ٍفْٛ اخٙضٖ اٌٝ إٌؾبه رؼذ٠ً  

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر24134116ُ ربس٠خ ٚفٟ 12115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ّ٘بَ ِسّذ ِدذٞ ِشٖٚ -  6

اٌجٓ ٚىسٓ رس١ّـ اٌٝ إٌؾبه رؼذ٠ً  

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر24134116ُ ربس٠خ ٚفٟ 3621   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛعف ػجبط ازّذ ػجذاهلل -  7

ِؼبدْ ٌسبَ اٌٝ إٌؾبه رؼذ٠ً  

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  ؾبهإٌ رؼذ٠ً ر24134112ُ ربس٠خ ٚفٟ 11552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٟ صوٟ خبٌذ ػضٖ -  8

ِىبرت ِّٙبد رٛس٠ذ ٔؾبه امبفخ  

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر24134121ُ ربس٠خ ٚفٟ 11353   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زدبج ِسّذ عؼ١ذ ساِٝ -  9

اٌزّٛس ِٕزدبد رق١ٕغ ٔؾبه امبفٗ  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر24134121ُ ربس٠خ ٚفٟ 14243   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سثبذ ِسّذ ػٍٝ ع١ٍّبْ -  10

اٌؾّغ١ٗ اٌيبلٗ ٚأظّٗ ِٚجبٔٝ وٙش١ِٚىب١ٔى١ٗ ِٚمبٚالد وٙشثبئ١ٗ ادٚاد رٛس٠ذ اٌٝ إٌؾبه رؼذ٠ً   

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر24134121ُ ربس٠خ ٚفٟ 12443   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌفٝ ازّذ ِسّذ ازّذ -  11

اٌالصِٗ اٌزشخ١ـ ػٍٝ اٌسقٛة ثؼذ االٔزشٔذ ػذا ف١ّب اعز١ؾٓ ثالٜ اٌٝ إٌؾبه رؼذ٠ً  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر24134121ُ ربس٠خ ٚفٟ 11345   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ فبمً ٠س١ٝ ازّذ -  12

اٌزّٛس ِٕزدبد رق١ٕغ ٔؾبه امبفٗ   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134141ُ ربس٠خ ٚفٟ 12121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ فبمً زغ١ٓ ِسّذ -  1

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134141ُ ربس٠خ ٚفٟ 12134   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٝ ِسّذ اثشا١ُ٘ ػضد -  2

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134122ُ ربس٠خ ٚفٟ 12212   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عؼذ ازّذ ػجذاٌٙبدٜ ١ٌٍٝ -  3

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134125ُ ربس٠خ ٚفٟ 12225   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فٌٛٝ عؼ١ذ ػ١غٝ عؼ١ذ -  4

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134122ُ ربس٠خ ٚفٟ 14566   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسغت ِٙبٚد ِقيفٝ ػجذاٌسٟ -  5

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134141ُ ربس٠خ ٚفٟ 12124   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر ِسّذ زغ١ٓ سثبة -  6

خبؿ: اٌزأؽ١ش  



 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

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134114ُ ربس٠خ ٚفٟ 12411   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ؽب١٘ٓ إٌجٝ زغت ِسّذ -  7

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134121ُ ربس٠خ ٚفٟ 12215   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػثّبْ ػٍٝ ِسّذ ؽ١ّبء -  8

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134134ُ ربس٠خ ٚفٟ 12231   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػ١ذ ِسّٛد فزس١ٗ -  9

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134141ُ ربس٠خ ٚفٟ 11156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػٛك خبداٌىش٠ُ ػبفُ -  10

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134122ُ ربس٠خ ٚفٟ 12211   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، االص٘شٜ ػٍٝ ػجذاٌؼض٠ض فبىّٗ -  11

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134124ُ ربس٠خ ٚفٟ 12221   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشغٍٝ فؤاد سفؼذ ِسّذ -  12

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134142ُ ربس٠خ ٚفٟ 12123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عؼ١ذ ِسّذ ِقيفٝ زغٓ ػجذاٌسى١ُ -  13

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134142ُ ربس٠خ ٚفٟ 12135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌٙبدٜ ػٍٝ ازّذ ِشٖٚ -  14

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134121ُ ربس٠خ ٚفٟ 12216   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ اهلل خبد ازّذ ِسّذ -  15

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134141ُ ربس٠خ ٚفٟ 12125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ زغٓ اثزغبَ -  16

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134114ُ ربس٠خ ٚفٟ 12133   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ادَ ع١ذ ادَ ازغبْ -  17

 خبؿ

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134121ُ ربس٠خ ٚفٟ 12212   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌغفٛس ِسشٚط ػجذإٌّؼُ ِسّذ -  18

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134114ُ ربس٠خ ٚفٟ 12243   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ف١ذ ع١ٍُ ثىش اثٛ ف١ذ -  19

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134112ُ ربس٠خ ٚفٟ 12211   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اعّبػ١ً ازّذ ازّذسِنبْ -  20

اعزثّبس: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134141ُ ربس٠خ ٚفٟ 12126   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ اٌغ١ذ ِسّٛد ع١ٍّبْ -  21

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134122ُ ربس٠خ ٚفٟ 12213   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِيؼٕٝ ػجذاهلل أزقبسِيؼٕٝ -  22

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134122ُ ربس٠خ ٚفٟ 12226   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثذٜٚ اٌغ١ذ وّبي خٙبد -  23

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 ر24134134ُ ربس٠خ ٚفٟ 12232   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ زغٓ داٚد ػالء -  24

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134142ُ ربس٠خ ٚفٟ 12131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاهلل ػجذإٌّؼُ سِنبْ عّش -  25

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134121ُ ربس٠خ ٚفٟ 12214   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ فشخبٔٝ اٌس١ّذ ػجذ -  26

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134123ُ ربس٠خ ٚفٟ 12222   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌؼال اثٛ ازّذ ِسّٛد اص٘بس -  27

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134134ُ ربس٠خ ٚفٟ 12234   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زف١ظ ازّذ ٠ٛعف سع١ّٗ -  28

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134114ُ ربس٠خ ٚفٟ 12241   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، داٚد زغٓ اثشا١ُ٘ ِقيفٝ -  29

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134112ُ ربس٠خ ٚفٟ 12243   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذٌذا٠ُ ِسغت اثشا١ُ٘ ِسّذ -  30

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134143ُ ربس٠خ ٚفٟ 12132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ٠ٓ ػّش اٌقجٛس ػجذ ازّذ -  31

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134115ُ ربس٠خ ٚفٟ 12452   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد زغ١ٓ ِسّذ زغ١ٓ -  32

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134115ُ ربس٠خ ٚفٟ 12241   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛعف زٕفٝ ٘الي ٘ذ٠ٗ -  33

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134124ُ ربس٠خ ٚفٟ 12224   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ١ٓزغ ع١ذ ازّذ -  34

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134142ُ ربس٠خ ٚفٟ 12122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ع١ذ اؽشف ػجذاٌؼض٠ض -  35

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134111ُ ربس٠خ ٚفٟ 12244   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ زغ١ٓ ِسّذ عّبذ -  36

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134114ُ ربس٠خ ٚفٟ 12244   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٍيبْ ػ١غٝ عٍيبْ أؼبَ -  37

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134112ُ ربس٠خ ٚفٟ 12214   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ىٗ فضاع ثذس٠ٗ -  38

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134125ُ ربس٠خ ٚفٟ 12224   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ٍّبْ ػجذاهلل ِسّذ فالذ -  39

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134122ُ ربس٠خ ٚفٟ 12221   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػٍٝ ػجذإٌّؼُ ٠بعش -  40

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 ر24134143ُ ربس٠خ ٚفٟ 12132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاهلل ازّذ ىٍؼذ ِقيفٝ -  41

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134121ُ ربس٠خ ٚفٟ 12213   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِخٍٛف سِنبْ ِسّٛد -  42

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134123ُ ربس٠خ ٚفٟ 12223   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خٛاؿ ػٍٝ ِسّذ اٌٙذٜ ٔٛس -  43

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134143ُ ربس٠خ ٚفٟ 12133   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذاهلل ١ٌٍٜؼٍٝ -  44

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134114ُ ربس٠خ ٚفٟ 12245   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زج١ت فشغٍٝ ع١ذ ِسّٛد -  45

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134115ُ ربس٠خ ٚفٟ 12246   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثخ١ذ ازّذ سؽبد ازّذ -  46

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134141ُ ربس٠خ ٚفٟ 12136   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاهلل خّؼٗ ع١ٍّبْ ع١ّخ -  47

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف ، اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134114ُ ربس٠خ ٚفٟ 12242   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجبط ازّذ ػٍٝ ِسّٛد -  48

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134115ُ ربس٠خ ٚفٟ 12242   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ وّبي ػب٠ذٖ -  49

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134142ُ ربس٠خ ٚفٟ 12134   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ؽ١خْٛ زغب١ٔٓ ازّذ ِؼضصٖ -  50

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر24134125ُ ربس٠خ ٚفٟ 12223   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِذٔٝ ٔغ١ُ ػجذاٌؼض٠ض ِغشاد -  51

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اعٛ ٔٛدٜ)  اٌزدبس٠ٗ اٌغّٗ امبفٗ: اٌٝ 11433 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر24134143ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

ٚاٌّمبٚالد ٌٍزٛس٠ذاد  )   

عٕٛة اٌزدبس٠ٗ اٌغّٗ امبفٗ: اٌٝ 14431 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر24134114ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2    



 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

ثبٚس عّبسد اٌٝ اٌزدبس٠ٗ اٌغّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 14243 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر24134121ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  3    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1161   ثشلُ    24134121:  ربس٠خ ،   زفٕبٜٚ ازّذ ػجذاهلل ِغؼذٖ -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد اٌزدبسٜ اٌغدً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

اٌؾيت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   24134115 ربس٠خ ٚفٝ ،   4116:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١يخ رٛف١خ ،  ٚؽشوب٘ب اعّبػ١ً زغٓ ع١ٍّبْ ِٕٟ   - 1

ٚرقف١زٙب اٌؾشوٗ ٌسً ِسٛ اِش فذس  اٌغدً ؽيت/ِسٛ  

 رُ   24134115 ربس٠خ ٚفٝ ،   4116:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١يخ رٛف١خ ،  ٚؽشوب٘ب اعّبػ١ً زغٓ ع١ٍّبْ ِٕٟ   - 2

ٚرقف١زٙب اٌؾشوٗ ٌسً ِسٛ اِش فذس  اٌغدً ؽيت/ِسٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌؾبه  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر24134115ُ س٠خرب ٚفٟ 4116   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚؽشوب٘ب اعّبػ١ً زغٓ ع١ٍّبْ ِٕٟ -  1

ثغ١يخ رٛف١خ: اٌزأؽ١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد   



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد ردذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

5242   ثشلُ    24134141:  ربس٠خ ، 146  2414/44/41 - ج  ػجذاٌشزّٓ ِسّٛد ػال -  1  

5242   ثشلُ    24134141:  ربس٠خ ، 141  2413/44/41 - ج  ػجذاٌشزّٓ ِسّٛد ػال -  2  

3613   ثشلُ    24134142:  ربس٠خ ، 154  2413/12/42 - ج  ِٙذٜ ٠ٛعف فالذ ِسّذ -  3  

2315   ثشلُ    24134143:  ربس٠خ ، 156  22/6/2413-ج  زفٕٝ صوٝ ػجذاٌغزبس سِنبْ -  4  

1464   ثشلُ    24134141:  ربس٠خ ، 152  2413/46/22 - ج  ازّذ زبِذ ػثّبْ اثزغبَ -  5  

2441   ثشلُ    24134141:  ربس٠خ ، 161  23/14/2414-ج  ػجذاٌٛاسس ازّذ سا٠ٚٗ -  6  

3626   ثشلُ    24134111:  ربس٠خ ، 114  ج -/ 2411/41/13  ؽجً اثٛ ِسّذ زدبصٞ ٔٛاي -  7  

5654   ثشلُ    24134111:  ربس٠خ ، 114  -2413/12/6ج  زغٓ فجسٟ ٘بخش -  8  

5236   ثشلُ    24134115:  ربس٠خ ، 123  23/3/2413-ج  ػّشاْ ِغؼٛد ِسّذ إِٗ -  9  

3621   ثشلُ    24134115:  ربس٠خ ، 125  2412/12/12 - ج  ٠ٛعف ػجبط ازّذ ػجذاهلل -  10  

1254   ثشلُ    24134112:  ربس٠خ ، 133  ج - 2411/42/13  ِشعٟ ػٍٟ ثىش ؽش٠ف -  11  

5444   ثشلُ    24134112:  ربس٠خ ، 132  2413/42/12 - ج  اٌجشٞ اعّبػ١ً ِسّذ ػثّبْ اؽشف -  12  

1161   ثشلُ    24134121:  ربس٠خ ، 211  2411/44/24 - ج  زفٕبٚٞ ازّذ ػجذاهلل ِغؼذٖ -  13  

6262   ثشلُ    24134121:  ربس٠خ ، 224  2412/46/22 - ج  ػجذاٌسى١ُ ِسّٛد ػقّذ -  14  

2442   ثشلُ    24134123:  ربس٠خ ، 221  2413/45/12 - ج  ػجذاهلل ػٍٝ ِسّذِؼٛك -  15  

2442   ثشلُ    24134123:  ربس٠خ ، 212  2412/45/12 - ج  ػجذاهلل ػٍٝ ِسّذِؼٛك -  16  

2143   ثشلُ    24134124:  ربس٠خ ، 223  2412/41/24 - ج  ػٍٝ ِغٍُ ٚففٝ ٚز١ذ -  17  

4124   ثشلُ    24134125:  ربس٠خ ، 231  2411/42/15 -ج  ف١ذ ع١ٍُ ِقيفٟ فزس١ٗ -  18  



 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

4124   ثشلُ    24134125:  ربس٠خ ، 232  2416/42/15 - ج  ف١ذ ع١ٍُ ِقيفٟ فزس١ٗ -  19  

1456   ثشلُ    24134125:  ربس٠خ ، 234  2413/46/42 - ج  سمب ٔقش فٛصٞ خ١ٙبْ -  20  

4433   ثشلُ    24134125:  ربس٠خ ، 241  2413/42/15 - ج  ِؼبر اعّبػ١ً اهلل ػجذ ١ِغشٖ -  21  

4124   ثشلُ    24134125:  ربس٠خ ، 236  2415/46/15 - ج  ز١ذ ع١ٍُ ِقيفٟ فزس١ٗ -  22  

1124   ثشلُ    24134122:  ربس٠خ ، 244  2411/43/44- ج  ازّذ ِسّذ ا١ِٓ فالذ -  23  

3526   ثشلُ    24134134:  ربس٠خ ، 252  ج - 2412/14/34  زج١ت ٘ش٠شٖ ِسّذ سع١ّٗ -  24  

542   ثشلُ    24134131:  ربس٠خ ، 252  ج - 2413/41/24  فشغٍٝ ِسّذ ازّذ ِسّذ -  25  

1353   ثشلُ    24134131:  ربس٠خ ، 253  ج - 2413/1/34  ىٕيبٜٚ ازّذ ِسّذ ػي١بد -  26  

1353   ثشلُ    24134131:  ربس٠خ ، 264  ج - 2412/1/34  ىٕيبٜٚ ازّذ ِسّذ ػي١بد -  27  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد ردذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

3123   ثشلُ    24134111:  ربس٠خ ، 131  2413/43/13 - ج  ٚؽشوبٖ لبعُ ازّذ ػٍٝ -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشوبد س٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

ؽشوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


