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 اغغغظ ؽٙش ثٕٙب جش٠ذح األعّبء اٌزجبس٠خ ٌّىزت
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 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 
أفشاد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اجٙضٖ ث١غ ػٓ 60316 ثشلُ 21101125 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  إٌجبس ػٍٝ ػ١ذ سجت ادّذ -  1

إٌجبس ػٍٝ ػ١ذ سجت/  ثٍّه االدبص إٌبد١ٗ دا٠ش ؽبسع اٌمٕبعش ؽج١ٓ:  ثجٙخ ، وٙشثبئ١ٗ  

 ، جب٘ضح ِالثظ ػٓ 60315 ثشلُ 21101110 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػضة فب٠ك ادّذ ِش٠ُ -  2

جٛدٖ اٌصذ٠ك ثىش اؽشف/  ٍِه اثشا١ُ٘ ادّذ ادّذ ؽبسع 216 ؽىش وفش اع١ٕذ:  ثجٙخ  

 ػٓ 60311 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاٌشدّٓ ػجذاٌجبلٝ ِذّذ ػجذاٌشدّٓ -  3

ػجذاٌشدّٓ ػجذاٌجبلٝ ِذّذ/  ٍِه ؽىش وفش اٌصغشٜ إٌّؾأح:  ثجٙخ ، ػّبي ٔمً ِزؼٙذ ِىزت  

 ِٕؾبس ػٓ 60316 ثشلُ 21101121 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِذّذ ػٍٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِجذٜ -  4

ػٍٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِجذٜ/  ٍِه ثغب وفش:  ثجٙخ ، االخؾبة ٌزمغ١غ  

 ػٓ 60360 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 351111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاٌفزبح ػجذإٌّؼُ ػجذاٌفزبح ِذّذ -  5

ػجذاٌفزبح ػجذإٌّؼُ ػجذاٌفزبح/  ٍِه اٌؼِّٛٝ اٌؾبسع اٌجذ٠ذح جّجشح:  ثجٙخ ، صذ١ٗ ادٚاد ِؼشض  

 فٕٝ ِىزت ػٓ 60366 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ادّذ ادّذ ِذّٛد ِذّذ -  6

ٔٛفً ِذّذ ػجذاٌفزبح عٙٝ/  ٍِه إٌٛس ِغجذ ؽبسع ثٕٙب ثم١شح:  ثجٙخ ، االٔزشٔذ ػذا ف١ّب اٌىٙشثبئ١ٗ ٌالػّبي  

 ِضسػٗ ػٓ 60310 ثشلُ 21101126 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ؽش٠ف صوٝ اٌؼض٠ض ػجذ ٠ذٝ -  7

خبعش ثىش عٛعْٛ ِذّذ/  ٍِه اٌىجشٜ إٌّؾبٖ:  ثجٙخ ، دٚاجٓ  

 ػٓ 60313 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػٍٝ ػجذاٌجبلٝ ػجذاٌّج١ذ اثشا١ُ٘ أَ -  8

 ػٍٝ ػجذاٌؼظ١ُ ِذّٛد/  ٍِه اٌض٘شاء فبعّٗ ِغجذ اِبَ اٌزذش٠ش ؽبسع ؽىش وفش اع١ٕذ:  ثجٙخ ، ٚخبِبرٙب ٚاػالف دجٛة رجبسح

 ادّذ

 ِىزت ػٓ 60366 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِٛعٝ اٌغ١ذ اثٛاٌفزٛح فزٛح -  9

ِأِْٛ اٌغؼ١ذ ِأِْٛ عٙبَ/  ٍِه ثٕٙب ٔمجبط:  ثجٙخ ، االٔزشٔذ ػذا ف١ّب ػ١ِّٛٗ ٚرٛس٠ذاد ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 60311 ثشلُ 21101125 فٝ ل١ذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اثشا١ُ٘ ػٍٝ ٠ذفش اثشا١ُ٘ -  10

ِذّٛد ِجذٜ عٍّٝ/  ٍِه ادس٠ظ ؽبسع 5:  ثجٙخ ، ٌزاٌه إٌّظّٗ ٚاٌٍٛائخ اٌمشاساد دذٚد فٝ ٚرصذ٠ش اعز١شاد  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 60365 ثشلُ 21101111 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  عبٌُ ػجذاٌؼض٠ض جّبي ػجذاٌؼض٠ض -  11

عبٌُ ػجذاٌؼض٠ض جّبي/  ٍِه ؽىش وفش خبعش اٌؾٙبٜٚ وفش:  ثجٙخ  

 ِغزٛدع ػٓ 56203 ثشلُ 21101125 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاهلل ػجذاٌفزبح ٠غشٜ اعالَ -  12

ِص١ٍذٝ اثٛثىش ِص١ٍذٝ ا٠ّبْ/  ٍِه اٌؼشثٝ ػجذاٌذ١ّذ ؽبسع ثٕٙب ثٕذس إٌٛس ِٕؾ١خ:  ثجٙخ ، ف١جش  

 ػٓ 60314 ثشلُ 21101115 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اٌغجبؽٝ ع١ٍّبْ ِذّذ دغٓ ػّشٚ -  13

 دجبصٜ عٕزش دجبصٜ وبًِ صالح اٌؾ١ٙذ ؽبسع 13 ػٍٜٛ االٚي ثبٌذٚس 114 سلُ اٌٛدذٖ ثٕٙب:  ثجٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت

دجبصٜ ػجذاٌؼظ١ُ ِذّذ ِٕٚبس ِشٚح/ ٍِه ثٕٙب ثٕذس  

 ، د٘بٔبد ٚسؽٗ ػٓ 66456 ثشلُ 21101121 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاٌخبٌك اٌغجذ ػالء -  14

ِذّذ ِذّٛد ِذّذ ادّذ/  ٍِه اٌؾّٛد عش٠ك:  ثجٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، د٘بٔبد ٚسؽٗ ػٓ 66456 ثشلُ 21101121 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاٌخبٌك اٌغجذ ػالء -  15

 فٝ افززخ ٚث٠ٛبد دذا٠ذ/  اٌزجبسٖ ٔٛع جٛدٖ ػجذاٌجٛاد ٌغفٝ/  ٍِه دّبدٖ ِغجذ ثجٛاس اٌؾّٛد/  ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ

66450 سلُ ٚل١ذ 2111/12/6  

 ، د٘بٔبد ٚسؽٗ ػٓ 66456 ثشلُ 21101121 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاٌخبٌك اٌغجذ ػالء -  16

/  االفززبح ربس٠خ ٚث٠ٛبد دذا٠ذ/  ٔؾبط ػٓ ػٛض فؤاد صس٠مٝ ثٍّه االد٠ٚٗ اٌؾشوٗ خٍف اٌغالَ ؽبسع/  ثٕبد١ٗ فشع ٌٗ:  ثجٙخ

اٌغشدلٗ 40121 ثشلُ ٚل١ذ 2111/4/3  

 

 ِىزت ػٓ 65101 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ طسأ ، فشد ربجش ،  ِذّذ سِضبْ دّذٜ ِذّٛد -  17

اهلل ػجذ ػغ١ٗ ػجذاهلل/  ٍِه رجذٜ ؽبسع 12:  ثجٙخ ، االٔزشٔذ ػذا ف١ّب رجبس٠ٗ ٚرٛو١الد رٛس٠ذاد  

 ِىزت ػٓ 65101 ثشلُ 21101114 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِذّذ سِضبْ دّذٜ ِذّٛد -  18

 ٔٛع ادّذ اثشا١ُ٘ ثغّٗ/  ٍِه ِب٠ٛ اٚي ِغزؾفٝ ثجٛاس اٌؼض٠ضٜ ؽبسع2:  ثجٙخ ، االٔزشٔذ ػذا ف١ّب رجبس٠ٗ ٚرٛو١الد رٛس٠ذاد

ٚػغبسٖ ٚدجٛة ِبسوذ عٛثش/  اٌزجبسٖ  

 غ١بس لغغ ػٓ 60311 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 411111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ؽجبن اثٛ ػٍٝ عبِٝ ػٍٝ -  19

ؽجبن اثٛ ػٍٝ عبِٝ/  ٍِه اعّبػ١ً ع١ذٜ ِغجذ ثجٛاس اٌؼِّٛٝ اٌؾبسع اٌمذ٠ّٗ جّجشح:  ثجٙخ ، ع١بساد  

 خ١ٛط ِصٕغ ػٓ 60312 ثشلُ 21101116 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  دغٓ عبٌُ دغب١ٔٓ اٌغ١ذ -  20

اهلل فزخ ٔصش اهلل فزخ/  ٍِه اٌزٛف١مٝ اٌش٠بح ؽبسع ؽىش وفش اٌىجشٜ إٌّؾأٖ:  ثجٙخ ، ؽب١ٍٔب  

 رجش٠ذ ص١بٔٗ ػٓ 60302 ثشلُ 21101121 فٝ ل١ذ ، 4111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ادّذ ادّذ ِٕذٜ ِذّٛد -  21

دغٓ جّؼٗ ٔبجٝ/  ٍِه ثٕٙب ثٕذس(  40)  سلُ(  11)  ػّبسح اٌٛعٕٝ اٌذشط:  ثجٙخ ، ٚرى١١ف  

 دذا٠ذ ػٓ 60301 ثشلُ 21101126 فٝ ل١ذ ، 6111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاٌشاصق ِذّذ ػجذاٌشاصق ؽ١ّبء -  22

ِصغفٝ اٌغ١ذ ِذّذ/ٍِه اٌم١ٍٛث١ٗ وفشؽىش ِشوض وفشوشدٜ:  ثجٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 ِؼٍف ػٓ 60310 ثشلُ 21101126 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ؽش٠ف صوٝ اٌؼض٠ض ػجذ ٠ذٝ -  23

ؽش٠ف صوٝ ػجذاٌؼض٠ض ِذّذ/  ٍِه اٌصغشٜ إٌّؾبٖ:  ثجٙخ ، ِٛاؽٝ  

 عٛثش ػٓ 60303 ثشلُ 21101120 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاٌذ١ّذ سؽذٜ ػ١ذ وش٠ّٗ -  24

ِذّذ ٚاصف اٌصجبدٝ ؽش٠ف ِذّذ/  ٍِه اٌؾشلٝ اٌجش ؽىش وفش:  ثجٙخ ، ِبسوذ  

 ِؼٍف ػٓ 60310 ثشلُ 21101126 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ؽش٠ف صوٝ اٌؼض٠ض ػجذ ٠ذٝ -  25

/  ٔؾبط ػٓ ثىش عٛعْٛ ِذّذ/  ٍِه اٌم١ٍٛث١ٗ/  ٍِه ؽىش وفش ِشوض اٌىجشٜ إٌّؾبٖ/  ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ِٛاؽٝ

2110/1/26/  االفززبح ربس٠خ دٚاجٓ ِضسػٗ  

ــــــــــــــــــــــ      

ؽشوبد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌزجبسٜ اٌغجً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾغت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101114 ربس٠خ ٚفٝ ،   65101:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  دغ١ٓ ػٍٝ عؼ١ذ  عذش   - 1

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  

 ؽغت/ِذٛ رُ   21101114 ربس٠خ ٚفٝ ،   60200:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ؽشاسح ث١ِٛٝ ػجذاٌشدّٓ ػجٍٗ   - 2

ٔٙبئ١ب إٌؾبط رشن  اٌغجً  

 ؽغت رُ  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101114 ربس٠خ ٚفٝ ،   41055:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ا٠ٛة اثشا١ُ٘ عٗ   - 3

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن اٌم١ذ  

 اٌغبء  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101115 ربس٠خ ٚفٝ ،   42156:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اهلل خٍف ا١ِٓ ػبدي   - 4

 - اٌزجبسح ٌزشن 2113/3/0 فٝ 162601 سلُ ِذٛ ثأِش ٚرٌه اٌمب٘شح - اٌّشج صبدق دغٓ ػ 62 اٌىبئٓ االخش اٌشئ١غٝ اٌّذً

اٌمب٘شح رجبسٜ عجً ِىزت ِٓ صبدس  

  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101116 ربس٠خ ٚفٝ ،   40126:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ا١ِٓ اٌذغ١ٕٝ ِذّذ ِبجذٖ   - 5

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  

 ٌزشن  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101116 ربس٠خ ٚفٝ ،   53304:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  دبفظ وبًِ فؤاد ادّذ   - 6

ٔٙبئ١ب إٌؾبط  

 ؽغت/ِذٛ رُ   21101116 ربس٠خ ٚفٝ ،   62415:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌغ١ذ اٌّمصٛد ػجذ ِذّٛد ػصبَ   - 7

ٔٙبئ١ب إٌؾبط رشن  اٌغجً  

 اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101116 ربس٠خ ٚفٝ ،   61364:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  عبٌُ ِذّذ جٛدٖ عؼذ ِذّذ   - 8

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن   

  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   65621:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػٍٝ ؽذبد عؼ١ذ ٘بٔٝ   - 9

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  

 ؽغت/ِذٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   61505:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  دغب١ٔٓ ػجذاٌجٛاد فبسٚق ا٠ّبْ   - 10

2110/1/1 فٝ 1514 سلُ ثبٌزأؽ١ش اٌفشع اٌغبء  اٌغجً  

 ؽغت/ِذٛ رُ   21101111 ربس٠خ ٚفٝ ،   61505:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  دغب١ٔٓ ػجذاٌجٛاد فبسٚق ا٠ّبْ   - 11

2110/1/1 فٝ 1514 سلُ ثبٌزأؽ١ش اٌفشع اٌغبء  اٌغجً  

 ؽغت/ِذٛ رُ   21101110 ربس٠خ ٚفٝ ،   60262:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  أثشا١ُ٘ ِذّذ ِذّذ صجذٝ ػّشٚ   - 12

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  اٌغجً  

 ؽغت/ِذٛ رُ   21101110 ربس٠خ ٚفٝ ،   66021:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ِٛعٝ اٌغ١ذ ٔج١ت ِذّذ دػبء   - 13

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  اٌغجً  

 اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101121 ربس٠خ ٚفٝ ،   61406:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ِذّذٜ اٌجذٜٚ اٌغ١ذ وش٠ُ   - 14

ٔٙبئ١ب إٌؾبط رشن   
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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

 ؽغت/ِذٛ رُ   21101121 ربس٠خ ٚفٝ ،   66100:  ثشلُ ١ذٖل عجك  ،  فشد ربجش  ،  دغٓ اِبَ ػجذاٌّمصٛد ٔج١ً   - 15

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  اٌغجً  

 ربس٠خ ٚفٝ ،   40611:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  دغ١ٕٓ اِبَ ػجذٖ ػجذاٌجبعظ/ اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼذ٠ً   - 16

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101121  

  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101121 ربس٠خ ٚفٝ ،   40611:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  صا٠ذ اِبَ ػجذٖ ػجذاٌجبعظ   - 17

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  

 ؽغت/ِذٛ رُ   21101121 ربس٠خ ٚفٝ ،   55636:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ؽؼجبْ اهلل دغت ػجذاٌشاصق فزذ١ٗ   - 18

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  اٌغجً  

 ؽغت/ِذٛ رُ   21101121 ربس٠خ ٚفٝ ،   66162:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  عؼفبْ ِٛعٝ ػغب عؼذ ٔبد٠ٗ   - 19

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  اٌغجً  

 اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101125 ربس٠خ ٚفٝ ،   46111:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  دس٠ٚؼ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ اعبِٗ   - 20

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن   

  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   56631:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ِزٌٛٝ ِذّذ سضب اٌغ١ذ   - 21

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  

 ٌزشن  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   32011:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ادّذ عٗ عشٜ   - 22

ٔٙبئ١ب إٌؾبط  

  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   52653:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  دغب١ٔٓ ث١ِٛٝ فبعّٗ   - 23

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  

  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101121 ربس٠خ ٚفٝ ،   61302:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ِذّذ ػضة اٌغ١ذ عؼ١ذٖ   - 24

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  

 ؽغت/ِذٛ رُ   21101121 ربس٠خ ٚفٝ ،   61535:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ِزٌٛٝ ػضِٝ ِذّذ دغ١ٓ ػض٠ضح   - 25

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  اٌغجً  

 رُ   21101121 ربس٠خ ٚفٝ ،   66213:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌّغٍت ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ اٌؾبفٝ ػجذ وّبي   - 26

 ث١غ/  ٔؾبط ػٓ 66213 ثشلُ ٚاٌّم١ذ 2115/5/11 فٝ 1111 ثشلُ اٌّٛدع االخش اٌشئ١غٝ اٌّذً اٌغبء  اٌغجً ؽغت/ِٛذ

ٚعبخٕٗ ثبسدح ِؾشٚثبد  

  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101121 ربس٠خ ٚفٝ ،   61541:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌغ١ذ ادّذ فّٙٝ صفبء   - 27

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  

  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101120 ربس٠خ ٚفٝ ،   35146:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  جّؼٗ ِذّذ ػجبط فٛص٠ٗ   - 28

ٔٙبئ١ب إٌؾبط ٌزشن  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط     

   ــــــــــــــــــــــ  
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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

 ٚصف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101111 ، ربس٠خ ٚفٟ  60363 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  اٌؾ١خ دبِذ صج١خ دبِذ -  1

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

: اٌزأؽ١ش ٚصف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101111 ، ربس٠خ ٚفٟ  66001 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ع١ٍّبْ ادّذ دّذٜ -  2

ج١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً     

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101115 ، ربس٠خ ٚفٟ  40614 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ع١ٍّبْ عٗ ِذّٛد اٌذ١ّذ ػجذ -  3

ج١ٕٗ  55111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101116 ، ربس٠خ ٚفٟ  61111 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  خشٚة ػجذاٌفزبح اثشا١ُ٘ ػجذاهلل -  4

ج١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف   

 سأط رؼذ٠ً رُ  21101115 ، ربس٠خ ٚفٟ  52112 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  أ١ِٓ ِذّذ ِذّذ اٌذعٛلٝ اثشا١ُ٘ ػج١ش -  5

ج١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط ًرؼذ٠:   اٌزأؽ١ش ٚصف،  اٌّبي   

 ٚصف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101110 ، ربس٠خ ٚفٟ  64611 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  اٌؾ١ّٝ ػٍٝ دغٓ سضب -  6

ج١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

: اٌزأؽ١ش ٚصف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101110 ، ربس٠خ ٚفٟ  16351 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ِذّذ ؽٛلٝ اثشا١ُ٘ -  7

ج١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً     

 ٚصف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101110 ، ربس٠خ ٚفٟ  51661 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  اثشا١ُ٘ ػجبط سث١غ ٔبصش -  8

ج١ٕٗ  351111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚصف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101121 ، ربس٠خ ٚفٟ  66456 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  9

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 رُ  21101121 ، ربس٠خ ٚفٟ  51165 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ِغبٚسٜ ِذّذ فٛصٜ/  اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  10

ج١ٕٗ  65111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101121 ، ربس٠خ ٚفٟ  51165 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ػغٖٛ اٌّغبٚسٜ ِذّذ فٛصٜ -  11

ج١ٕٗ  65111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101122 ، ربس٠خ ٚفٟ  60123 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  عؼذ ػجذاٌغٕٝ ع١ّش ساِٝ -  12

ج١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚصف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101122 ، ربس٠خ ٚفٟ  60103 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ذ١ّذػجذاٌ ػجذاٌذ١ٍُ ادّذ -  13

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101125 ، ربس٠خ ٚفٟ  61455 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ػٛض ص١ٍت جٛسجٝ ١ِالد ظش٠ف -  14

ج١ٕٗ  311111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف،    

 ٚصف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101125 ، ربس٠خ ٚفٟ  66335 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ػٍٝ ِذّذ سضٛاْ ِذّذ -  15

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101126 ، ربس٠خ ٚفٟ  50412 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  اثشا١ُ٘ ِذّذ اٌذ١ّذ ػجذ عبسق -  16

ج١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101126 ، ربس٠خ ٚفٟ  60211 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ِذّذ دغٓ جّبي ػجذاٌغزبس -  17

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21101120 ، ربس٠خ ٚفٟ  63464 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ؽذبرٗ ِذّٛد ػجذاٌؼبعٝ ِذّٛد -  18

ج١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف   

 رؼذ٠ً رُ  21101120 ، ربس٠خ ٚفٟ  51351 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربجش  ١٘ىً اٌٛ٘بة ػجذ اٌذ٠ٓ صالح ادّذ ف١ضٚف -  19

ج١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف،  اٌّبي سأط   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 60365    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبٌُ ػجذاٌؼض٠ض جّبي ػجذاٌؼض٠ض -  1

عبٌُ ػجذاٌؼض٠ض جّبي/  ٍِه ؽىش وفش خبعش اٌؾٙبٜٚ وفش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 60366    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٛعٝ اٌغ١ذ اثٛاٌفزٛح فزٛح -  2

ِأِْٛ اٌغؼ١ذ ِأِْٛ عٙبَ/  ٍِه ثٕٙب ٔمجبط ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 66234    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّٛد ِذّذ ػجذإٌّؼُ ِذّذ -  3

ِذّذ ػجذإٌّؼُ ِذّذ/  ٍِه ثٕٙب 6 ّٔشح اٌفذْ دٛض اٌشٍِٗ صِبَ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 66234    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ٔصبس ِذّٛد ِذّذ ػجذإٌّؼُ ِذّذ -  4

 فٝ 1531 ثشلُ اٚدع ِذّذ ػجذإٌّؼُ ِذّذ/  ٍِه ثٕٙب ِشوض اٌشٍِٗ 6 ّٔشح اٌفذْ دٛض ثٕبد١خ فشع افززبح ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف

اٌم١ٍٛث١ٗ 66234 ثشلُ ٚل١ذ 2110/1/1  

 ربس٠خ ٚفٟ 66234    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ٚاٌغذ١ٕٗ اٌغذ١ٕ١ٗ ٌٍذالٚح ٔصبس اٚالد ِصٕغ/ اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  5

 ِذّذ/  ٍِه ثٕٙب ِشوض اٌشٍِٗ 6 ّٔشح اٌفذْ دٛض ثٕبد١خ فشع افززبح ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111

اٌم١ٍٛث١ٗ 66234 ثشلُ ٚل١ذ 2110/1/1 فٝ 1531 ثشلُ اٚدع ِذّذ ػجذإٌّؼُ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 60366    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ادّذ ادّذ ِذّٛد ِذّذ -  6

ٔٛفً ِذّذ ػجذاٌفزبح عٙٝ/  ٍِه إٌٛس ِغجذ ؽبسع ثٕٙب ثم١شح ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 65101    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذٖ ِذّذ سِضبْ ّذٜد ِذّٛد -  7

 ِىزت/  ٔؾبط ػٓ ػجذاهلل ػغ١ٗ ػجذاهلل/  ٍِه إٌّؾ١ٗ ٔجذٜ ؽبسع12 ثٕبد١ٗ/  اخش سئ١غٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف

ل١ٍٛث١ٗ 65101 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 2110/1/4 ف1551ٝ ثشلُ اٚدع رجبس٠ٗ ٚرٛو١الد رٛس٠ذاد  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 60153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ اثشا١ُ٘ ادّذ ِذّذ -  8

 ثذٜٚ اٌفزبح ػجذ دغٓ/  ٍِه  دِٚٗ اثٛ جٛدٖ وّبي ِذالد ثجٛاس عبٌت اثٝ اثٓ ػٍٝ ؽبسع اع١ٕذ/  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش

 ِذّذ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 65101    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ سِضبْ دّذٜ ِذّٛد -  9

اهلل ػجذ ػغ١ٗ ػجذاهلل/  ٍِه رجذٜ ؽبسع 12 ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 65101    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ سِضبْ دّذٜ ِذّٛد -  10

ٚػغبسٖ ٚدجٛة ِبسوذ عٛثش/  اٌزجبسٖ ٔٛع ادّذ اثشا١ُ٘ ثغّٗ/  ٍِه ِب٠ٛ اٚي ِغزؾفٝ ثجٛاس اٌؼض٠ضٜ ؽبسع2 ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101115 ربس٠خ ٚفٟ 64460    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ؽب١٘ٓ اثشا١ُ٘ ػجذاٌؼظ١ُ ٚج١ٗ -  11

ؽب١٘ٓ اثشا١ُ٘ ػجذاٌؼظ١ُ ٔجبح/  ٍِه ثٕٙب اٌٛعٕٝ اٌذشط اٌجذشٜ اٌؾبسع 11/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 60360    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌفزبح ػجذإٌّؼُ ػجذاٌفزبح ِذّذ -  12

ػجذاٌفزبح ػجذإٌّؼُ ػجذاٌفزبح/  ٍِه اٌؼِّٛٝ اٌؾبسع اٌجذ٠ذح جّجشح ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف  

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 60311    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌشدّٓ ػجذاٌجبلٝ ِذّذ ػجذاٌشدّٓ -  13

ػجذاٌشدّٓ ػجذاٌجبلٝ ِذّذ/  ٍِه ؽىش وفش اٌصغشٜ إٌّؾأح ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف،   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 61610    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد شربج ، ػٍٝ ػجذاٌشدّٓ ِذّذ وش٠ُ -  14

اٌؼذي اثٛ ػٍٝ ػجذاٌشدّٓ ِذّذ/ٍِه اٌض٘شاء ِغجذ ثجٛاس ساض ١ِذ اٌزشػٗ ؽبسع/اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 60311    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ؽجبن اثٛ ػٍٝ عبِٝ ػٍٝ -  15

ؽجبن اثٛ ػٍٝ عبِٝ/  ٍِه اعّبػ١ً ع١ذٜ ِغجذ ثجٛاس اٌؼِّٛٝ اٌؾبسع اٌمذ٠ّٗ جّجشح ،:   اٌـزأؽ١ش  

:  اٌـزأؽ١ش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 42156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اهلل خٍف ا١ِٓ ػبدي -  16

 فٛدح ِذّذ 10اٌىبئٓ ػ١ِّٛٗ ٚرٛس٠ذاد ٚرصذ٠ش اعز١شاد ثٕؾبط االخش اٌشئ١غٝ ثبفززبح 2111/4/11ف1132ٝسلُ اٌزبؽ١ش ٠ٍغٝ ، 

ؽجشا ِٓ ثبال٠ًّ اٌٛاسدٖ اٌغٍج١ٗ اٌؾٙبدٖ ػٍٝ ثٕبء اٌخ١ّٗ ؽجشا ثّىزت اٌم١ذ اعزىّبي ٌؼذَ اٌخ١ّٗ ؽجشا اٌذش٠ٗ ِٕؾ١ٗ  

:  اٌـزأؽ١ش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 42156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اهلل خٍف ا١ِٓ ػبدي -  17

اٌخ١ّٗ ؽجشا اٌذش٠ٗ ِٕؾ١ٗ فٛدح ِذّذ ؽبسع ١ٌ10صجخ اٌشئ١غٝ اٌّذً ػٕٛاْ رؼذ٠ً ،   

:  اٌـزأؽ١ش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 42156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اهلل خٍف ا١ِٓ ػبدي -  18

 ثٕؾبط االٚي اٌذٝ 3 اٌّجبٚسٖ 3 ؽمٗ 53 ػمبس ثذس ثّذ٠ٕخ اٌىبئٓ اٌفشع ثبفززبح2114/1/26/ف1521ٝ سلُ اٌزبؽ١ش  اٌغبء ، 

اٌؼجٛس ِىزت ِٓ اٌغٍج١ٗ اٌؾٙبدٖ ثٕبءػٍٝ اٌؼجٛس ثّىزت اٌم١ذ اعزىّبي ٌؼذَ  ػمبسٜ ٚاعزثّبس ِؼّبس٠ٗ ِمبٚالد  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 35626    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٙشاْ دفٕٝ ِذّذ ِذّٛد -  19

 فبعّٗ/ٍِه اٌم١ٍٛث١ٗ ثبٔٝ اٌخ١ّٗ ؽجشا ثه اثشا١ُ٘ ػضثٗ اوزٛثش6ِذ٠ٕٗ دٕفٝ ِذّذ ؽبسع21/اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش

فشاج اعّبػ١ً  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101116 ربس٠خ ٚفٟ 60312    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دغٓ عبٌُ دغب١ٔٓ اٌغ١ذ -  20

اهلل فزخ ٔصش اهلل فزخ/  ٍِه اٌزٛف١مٝ اٌش٠بح ؽبسع ؽىش وفش اٌىجشٜ إٌّؾأٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101111 ربس٠خ ٚفٟ 60313    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ػجذاٌجبلٝ ػجذاٌّج١ذ اثشا١ُ٘ أَ -  21

ادّذ ػٍٝ ػجذاٌؼظ١ُ ِذّٛد/  ٍِه اٌض٘شاء فبعّٗ ِغجذ اِبَ اٌزذش٠ش ؽبسع ؽىش وفش اع١ٕذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف  

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101115 ربس٠خ ٚفٟ 52112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، أ١ِٓ ِذّذ ِذّذ اٌذعٛلٝ اثشا١ُ٘ ػج١ش -  22

/  ٍِه ثٕٙب ثٕذس إٌٛس ِٕؾ١خ اٌؾّٛد عش٠ك إٌٛس ِغجذ أِبَ صالح اٌؾ١خ ؽبسع/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف، 

دغٓ ػٍٝ سؽبد اثشا١ُ٘  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101115 ربس٠خ ٚفٟ 60314    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغجبؽٝ ع١ٍّبْ ِذّذ دغٓ ػّشٚ -  23

/ ٍِه ثٕٙب ثٕذس دجبصٜ عٕزش دجبصٜ وبًِ صالح اٌؾ١ٙذ ؽبسع 13 ػٍٜٛ االٚي ثبٌذٚس 114 سلُ اٌٛدذٖ ثٕٙب ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف

دجبصٜ ػجذاٌؼظ١ُ ِذّذ ِٕٚبس ِشٚح  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101110 ربس٠خ ٚفٟ 60315    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػضة فب٠ك ادّذ ِش٠ُ -  24

جٛدٖ اٌصذ٠ك ثىش اؽشف/  ٍِه اثشا١ُ٘ ادّذ ادّذ ؽبسع 216 ؽىش وفش اع١ٕذ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػجذاٌخبٌك اٌغ١ذ ػالء -  25

 سلُ اٚدع ِذّذ ِذّٛد ِذّذ ادّذ/  ٍِه اٌؾّٛد عش٠ك/  ثٕبد١ٗ د٘بٔبد ٚسؽٗ/  ٔؾبط ػٓ اخش سئ١غٝ ِذً افززبح  ،:   اٌـزأؽ١ش

ل١ٍٛث١ٗ 66456 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ/ / /    بس٠خثز 111  

: اٌـزأؽ١ش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌخبٌك اٌغجذ ػالء -  26

ِذّذ ِذّٛد ِذّذ ادّذ/  ٍِه اٌؾّٛد عش٠ك ،    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌـزأؽ١ش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌخبٌك اٌغجذ ػالء -  27

 فٝ افززخ ٚث٠ٛبد دذا٠ذ/  اٌزجبسٖ ٔٛع جٛدٖ ػجذاٌجٛاد ٌغفٝ/  ٍِه دّبدٖ ِغجذ ثجٛاس اٌؾّٛد/  ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ ِذً ٌٗ ،  

66450 سلُ ٚل١ذ 2111/12/6  

: اٌـزأؽ١ش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 66456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌخبٌك اٌغجذ ػالء -  28

/  االفززبح ربس٠خ ٚث٠ٛبد دذا٠ذ/  ٔؾبط ػٓ ػٛض فؤاد صس٠مٝ ثٍّه االد٠ٚٗ اٌؾشوٗ خٍف اٌغالَ ؽبسع/  ثٕبد١ٗ فشع ٌٗ ،  

اٌغشدلٗ 40121 ثشلُ ٚل١ذ 2111/4/3  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 60316    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػٍٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِجذٜ -  29

ػٍٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِجذٜ/  ٍِه ثغب وفش ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101122 ربس٠خ ٚفٟ 60103    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌذ١ّذ ػجذاٌذ١ٍُ ادّذ -  30

خ١ًٍ ػجذاٌذ١ّذ ػجذاٌذ١ٍُ ادّذ/  ٍِه ؽىش وفش اٌىجشٜ إٌّؾأٖ اٌذساط دٛض ؽبسع/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101125 ربس٠خ ٚفٟ 62316    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ اٌزٙبِٝ ادّذ اٌذ٠ٓ ثٙبء -  31

اٌزٙبِٝ ادّذ اٌذ٠ٓ جّبي/اٌٝ اٌّبٌه اعُ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101125 ربس٠خ ٚفٟ 56203    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌفزبح ٠غشٜ َاعال -  32

 ِص١ٍذٝ اثٛثىش ِص١ٍذٝ ا٠ّبْ/ٍِه ل١ٍٛث١ٗ- اٌذ١ّذ ػجذ ؽبسع ثٕٙب ثٕذس إٌٛس ِٕؾ١ٗ ثٕبد١ٗ اخش سئ١غٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأؽ١ش

2110/1/25فٝ 1626ثشلُ ٚاٚدع 56203ربثغ ثشلُ ل١ذ  ِغزٛدع ثٕؾبط  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101125 ربس٠خ ٚفٟ 56665    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ِذّذ اٌغ١ذ أثزغبَ -  33

١ِٕش ِذّذ ِذّذ اٌغ١ذ/  ٍِه اٌجذ٠ذح ثٕٙب ِشاد ؽبسع ِغ 4 ؽبسع اِزذاد اٌشٜ ػّبسح اٌفًٍ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101125 ربس٠خ ٚفٟ 60311    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اثشا١ُ٘ ػٍٝ فش٠ذ اثشا١ُ٘ -  34

ِذّٛد ِجذٜ عٍّٝ/  ٍِه ادس٠ظ ؽبسع 5 ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101125 ربس٠خ ٚفٟ 56203    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاهلل ػجذاٌفزبح ٠غشٜ اعالَ -  35

ِص١ٍذٝ اثٛثىش ِص١ٍذٝ ا٠ّبْ/  ٍِه اٌؼشثٝ ػجذاٌذ١ّذ ؽبسع ثٕٙب ثٕذس إٌٛس ِٕؾ١خ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101125 ربس٠خ ٚفٟ 60316    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، إٌجبس ػٍٝ ػ١ذ سجت ادّذ -  36

إٌجبس ػٍٝ ػ١ذ سجت/  ثٍّه االدبص إٌبد١ٗ دا٠ش ؽبسع اٌمٕبعش ؽج١ٓ  ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 54161    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ِذّذ ػجذاٌؼظ١ُ ١ٌٚذ -  37

ػجذاٌفزبح ػجذاٌىش٠ُ ِذّذ/  ثٍّه ثٕٙب االسثؼ١ٓ وفش/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 60320    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌجٛ٘شٜ ٛدٖج ػجذاٌشاضٝ ِشفذ -  38

ػغ١ٗ دغٓ اثشا١ُ٘ ػبدي/  اٌٝ اٌّبٌه اعُ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 60361    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عغٛدٝ ؽذبد ؽذبد ١٘ثُ -  39

اثشا١ُ٘ ث١ِٛٝ ػجذاٌٙبدٜ صج١ذٗ/  ثٍّه ؽىش وفش اٌصغشٜ إٌّؾأٖ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 60301    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌشاصق ِذّذ ػجذاٌشاصق ؽ١ّبء -  40

ِصغفٝ اٌغ١ذ ِذّذ/ٍِه اٌم١ٍٛث١ٗ وفشؽىش ِشوض وفشوشدٜ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 60310    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ؽش٠ف صوٝ اٌؼض٠ض ػجذ ٠ذٝ -  41

خبعش ثىش عٛعْٛ ِذّذ/  ٍِه اٌىجشٜ إٌّؾبٖ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 60211    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ دغٓ جّبي ػجذاٌغزبس -  42

عؼذ ػ١ٍٖٛ ِذّذ ادالَ/  ٍِه ؽىش وفش اٌصغشٜ إٌّؾأٖ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  



 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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 60310    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ؽش٠ف صوٝ اٌؼض٠ض ػجذ ٠ذٝ -  43

ؽش٠ف صوٝ ػجذاٌؼض٠ض ِذّذ/  ٍِه اٌصغشٜ إٌّؾبٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101126 ربس٠خ ٚفٟ 60310    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ؽش٠ف صوٝ اٌؼض٠ض ػجذ ٠ذٝ -  44

 ِضسػٗ/  ٔؾبط ػٓ ثىش عٛعْٛ ِذّذ/  ٍِه اٌم١ٍٛث١ٗ/  ٍِه ؽىش وفش ِشوض اٌىجشٜ إٌّؾبٖ/  ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

2110/1/26/  االفززبح ربس٠خ دٚاجٓ  

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 66213    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌّغٍت ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌؾبفٝ وّبي -  45

 ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌؾبفٝ/  ثٍّه اٌؾشلٝ اٌجش اع١ٕذ جّجشح عش٠ك ؽىش وفش اع١ٕذ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف، 

 ػجذاٌّغٍت

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 66213    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌّغٍت ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌؾبفٝ وّبي -  46

ال٠ٛجذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف،   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 63604    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ سفبػٝ اٌغ١ذ ِذّذ -  47

صوش٠ب ِذّذ ِذدذ/  ٍِه إٌٛس ِٕؾ١ٗ اٌؾّٛد ؽبسع 3 ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 60302    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ادّذ ادّذ ِٕذٜ ِذّٛد -  48

دغٓ جّؼٗ ٔبجٝ/  ٍِه ثٕٙب ثٕذس(  40)  سلُ(  11)  ػّبسح اٌٛعٕٝ اٌذشط ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 63604    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ سفبػٝ اٌغ١ذ ِذّذ -  49

 ثشلُ اٚددع صوش٠ب ِذّذ ِذدذ/  ٍِه إٌٛس ِٕؾ١ٗ اٌؾّٛد ؽبسع3/  ثٕبد١ٗ افشٔجٝ ِخجض/  ٔؾبط ػٓ فشع افززبح ،:   اٌـزأؽ١ش

63604 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 2110/1/21 فٝ 1616  

 رؼذ٠ً رُ 21101121 ربس٠خ ٚفٟ 66213    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌّغٍت ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ اٌؾبفٝ ػجذ وّبي -  50

ِذّذ ػجذاٌؼض٠ض جّبي/  ثٍّه إٌّصٛسح ثٕٙب اٌغش٠غ اٌغش٠ك ؽىش وفش اع١ٕذ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101120 ربس٠خ ٚفٟ 60303    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌذ١ّذ سؽذٜ ذػ١ وش٠ّٗ -  51

ِذّذ ٚاصف اٌصجبدٝ ؽش٠ف ِذّذ/  ٍِه اٌؾشلٝ اٌجش ؽىش وفش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101120 ربس٠خ ٚفٟ 55561    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌؼ١غٜٛ ِذّذ اٌغّشٜ اثشا١ُ٘ -  52

اٌؼ١غٜٛ ِذّذ اٌغّشٜ ؽ١ّبء/  ٍِه اٌؼ١ٍٗ ؽبسع اٌمذ٠ّٗ جّجشح/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌؾبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101115ُ ربس٠خ ٚفٟ 64460   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ؽب١٘ٓ اثشا١ُ٘ ػجذاٌؼظ١ُ ٚج١ٗ -  1

ػمبسٜ ٚاعزثّبس(  ِضاد دخٛي)  فٕذل١ٗ خذِبد ِىزت/  اٌٝ إٌؾبط رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚصف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 61241   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغ١ذ ص٠ذ اثٛ ِب٘ش ِذّذ -  2

صساػ١ٗ ِخصجبد ٚرغ١ٍف رؼجئٗ/  إٌؾبط اٌٝ ٠ضبف   

 ٚصف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 61610   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ػجذاٌشدّٓ ِذّذ وش٠ُ -  3

ػّبي ٚٔمً سدالد ِىزت/  اٌٝ إٌؾبط رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

 ٚصف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101125ُ ربس٠خ ٚفٟ 62316   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ اٌزٙبِٝ ادّذ اٌذ٠ٓ ثٙبء -  4

صٕبػ١ٗ ِٕظفبد ث١غ/اٌٝ إٌؾبط رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚصف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101125ُ ربس٠خ ٚفٟ 64164   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغ١ذ ِزٌٛٝ اٌؼبي ػجذ اٌغ١ذ -  5

ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت/  اٌٝ إٌؾبط رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚصف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101126ُ ربس٠خ ٚفٟ 54161   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ِذّذ ػجذاٌؼظ١ُ ١ٌٚذ -  6

دالثٗ ِٛاؽٝ ِؼٍف/  اٌٝ إٌؾبط رؼذ٠ً   

:  اٌزأؽ١ش ٚصف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101121ُ ربس٠خ ٚفٟ 36216   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، خضش اٌفزبح ػجذ فزذ١خ -  7

ر١ٕ٠ّٛٗ ثمبٌٗ/  اٌٝ إٌؾبط رؼذ٠ً  

،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101121ُ ربس٠خ ٚفٟ 66213   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌّغٍت ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ اٌؾبفٝ ػجذ وّبي -  8

ٚعبخٕٗ ثبسدٖ ِؾشٚثبد ث١غ/  اٌٝ إٌؾبط رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش ٚصف  

،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101121ُ ربس٠خ ٚفٟ 66213   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌّغٍت ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌؾبفٝ وّبي -  9

دجٛة ِذؽخ/  اٌٝ إٌؾبط رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش ٚصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 60366   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ادّذ ادّذ ِذّٛد ِذّذ -  1

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56203   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاهلل ػجذاٌفزبح ٠غشٜ اعالَ -  2

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101125ُ ربس٠خ ٚفٟ 60316   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، إٌجبس ػٍٝ ػ١ذ سجت ادّذ -  3

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 66234   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّٛد ِذّذ ػجذإٌّؼُ ِذّذ -  4

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101121ُ ربس٠خ ٚفٟ 66456   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌخبٌك اٌغجذ ػالء -  5

خبؿ: شاٌزأؽ١  

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101121ُ ربس٠خ ٚفٟ 60316   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ ػٍٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِجذٜ -  6

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 60311   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌشدّٓ ػجذاٌجبلٝ ِذّذ ػجذاٌشدّٓ -  7

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚصف،  اٌؾشوخ  

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 60312   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دغٓ عبٌُ دغب١ٔٓ اٌغ١ذ -  8

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101114ُ ربس٠خ ٚفٟ 65101   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ سِضبْ دّذٜ ِذّٛد -  9

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101120ُ ربس٠خ ٚفٟ 60303   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌذ١ّذ سؽذٜ ػ١ذ وش٠ّٗ -  10

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚصف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 60366   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٛعٝ اٌغ١ذ اثٛاٌفزٛح فزٛح -  11

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 60311   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ؽجبن اثٛ ػٍٝ عبِٝ ػٍٝ -  12

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 60313   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ػجذاٌجبلٝ ػجذاٌّج١ذ اثشا١ُ٘ أَ -  13

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚصف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 61505   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دغب١ٔٓ ػجذاٌجٛاد فبسٚق ا٠ّبْ -  14

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚصف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 61505   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دغب١ٔٓ ػجذاٌجٛاد فبسٚق ا٠ّبْ -  15

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚصف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101126ُ ربس٠خ ٚفٟ 60310   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ؽش٠ف صوٝ اٌؼض٠ض ػجذ ٠ذٝ -  16

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚصف  

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101121ُ ربس٠خ ٚفٟ 63604   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِذّذ سفبػٝ اٌغ١ذ ِذّذ -  17

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101121ُ ربس٠خ ٚفٟ 60302   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ادّذ ادّذ ِٕذٜ ِذّٛد -  18

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 60360   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌفزبح ػجذإٌّؼُ ػجذاٌفزبح ِذّذ -  19

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚصف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 60365   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبٌُ ػجذاٌؼض٠ض جّبي ػجذاٌؼض٠ض -  20

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚصف  

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101125ُ ربس٠خ ٚفٟ 60311   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اثشا١ُ٘ ػٍٝ فش٠ذ اثشا١ُ٘ -  21

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101115ُ ربس٠خ ٚفٟ 60314   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغجبؽٝ ع١ٍّبْ ِذّذ دغٓ ػّشٚ -  22

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚصف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101126ُ ربس٠خ ٚفٟ 60301   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌشاصق ِذّذ ػجذاٌشاصق ؽ١ّبء -  23

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚصف  

 ٚصف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101110ُ ربس٠خ ٚفٟ 60315   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػضة فب٠ك ادّذ ِش٠ُ -  24

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21101126ُ ربس٠خ ٚفٟ 60310   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ؽش٠ف صوٝ اٌؼض٠ض ػجذ ٠ذٝ -  25

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر21101111ُ ربس٠خ ٚفٟ 61505   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، ربجش ، دغب١ٔٓ ػجذاٌجٛاد فبسٚق ا٠ّبْ -  1

افشاد: اٌزأؽ١ش ٚصف  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِذّذ وش٠ّٗ/  اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼذ٠ً: اٌٝ 41313 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101115ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

اثٛاٌفزٛح اٌغ١ذ اٌضِضِٝ    

 اٌؾب١٘ٓ/  اٌٝ اٌزجبس٠ٗ اٌغّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 64460 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101115ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2

اٌؼمبسٜ ٚاالعزثّبس اٌفٕذل١ٗ ٌٍخذِبد    

 ِذّذ فٛصٜ/  اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼذ٠ً: اٌٝ 51165 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101121ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  3

   ِغبٚسٜ

 ٌّٛاد اٌٙذٜ/  اٌزجبس٠ٗ اٌغّٗ اضبفخ: اٌٝ 65401 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر21101126ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  4

   اٌجٕبء

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد اٌزجبسٜ اٌغجً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾغت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ؽغت/ِذٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   46115:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  اٌجب٘ضٖ ٌٍّالثظ ػجبدٖ ؽشوٗ   - 1

 اٌزجبسٜ اٌغجً ِٚذٛ اٌؾشوٗ ػمذ فغخ رُ ؽشوبد 2110 ٌغٕخ 510 ثشلُ ِغجً ٍِخصٗ رضبِٓ ؽشوخ فغخ ػمذ ثّٛجت  اٌغجً

اٌّذممٗ اٌخغبئش ِٓ ٔص١جٗ ؽش٠ه وً ٚرذًّ ِغزذمبرٗ وبفخ ؽش٠ه وً ٚاعزالَ  

:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،(  ٚؽشوبح ػجبدح ثذٜٚ ِذّذ)  اٌجب٘ضح ٌٍّالثظ ػجبدح ؽشوخ/ اٌٝ  اٌؾشوخ اعُ رؼذ٠ً   - 2

 ٌغٕخ 510 ثشلُ ِغجً ٍِخصٗ رضبِٓ ؽشوخ فغخ ػمذ ثّٛجت  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   46115

 اٌخغبئش ِٓ ٔص١جٗ ؽش٠ه وً ٚرذًّ ِغزذمبرٗ وبفخ ؽش٠ه وً ٚاعزالَ اٌزجبسٜ اٌغجً ِٚذٛ اٌؾشوٗ ػمذ فغخ رُ ؽشوبد 2110

 اٌّذممٗ

 ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،(  ٚؽشوبٖ ػجبدٖ ثذٜٚ عبسق)اٌجب٘ضٖ اٌّالثظ ٌزؾغ١ً ػجبدٖ ؽشوٗ/١ٌصجخ اٌؾشوخ اعُ رؼذ٠ً   - 3

 510 ثشلُ ِغجً ٍِخصٗ رضبِٓ ؽشوخ فغخ ػمذ ثّٛجت  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   46115:  ثشلُ

 ِٓ ٔص١جٗ ؽش٠ه وً ٚرذًّ ِغزذمبرٗ وبفخ ؽش٠ه وً ٚاعزالَ اٌزجبسٜ ًاٌغج ِٚذٛ اٌؾشوٗ ػمذ فغخ رُ ؽشوبد 2110 ٌغٕخ

اٌّذممٗ اٌخغبئش  

 ؽغت/ِذٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   46115:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١غخ رٛص١خ ،  اٌجب٘ضٖ ٌٍّالثظ ػجبدٖ ؽشوٗ   - 4

 اٌزجبسٜ اٌغجً ِٚذٛ اٌؾشوٗ ػمذ فغخ رُ ؽشوبد 2110 ٌغٕخ 510 ثشلُ ِغجً ٍِخصٗ رضبِٓ ؽشوخ فغخ ػمذ ثّٛجت  اٌغجً

اٌّذممٗ اٌخغبئش ِٓ ٔص١جٗ ؽش٠ه وً ٚرذًّ ِغزذمبرٗ وبفخ ؽش٠ه وً ٚاعزالَ  

:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١غخ رٛص١خ ،(  ٚؽشوبح ػجبدح ثذٜٚ ِذّذ)  اٌجب٘ضح ٌٍّالثظ ػجبدح ؽشوخ/ اٌٝ  اٌؾشوخ اعُ رؼذ٠ً   - 5

 ٌغٕخ 510 ثشلُ ِغجً ٍِخصٗ رضبِٓ ؽشوخ فغخ ػمذ ثّٛجت  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   46115

 اٌخغبئش ِٓ ٔص١جٗ ؽش٠ه وً ٚرذًّ ِغزذمبرٗ وبفخ ؽش٠ه وً ٚاعزالَ اٌزجبسٜ اٌغجً ِٚذٛ اٌؾشوٗ ػمذ فغخ رُ ؽشوبد 2110

 اٌّذممٗ

 ل١ذ٘ب عجك  ثغ١غخ رٛص١خ ،(  ٚؽشوبٖ ػجبدٖ ثذٜٚ عبسق)اٌجب٘ضٖ اٌّالثظ ٌزؾغ١ً ػجبدٖ ؽشوٗ/١ٌصجخ اٌؾشوخ اعُ رؼذ٠ً   - 6

 510 ثشلُ ِغجً ٍِخصٗ رضبِٓ ؽشوخ فغخ ػمذ ثّٛجت  اٌغجً ؽغت/ِذٛ رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   46115:  ثشلُ

 ِٓ ٔص١جٗ ؽش٠ه وً ٚرذًّ ِغزذمبرٗ وبفخ ؽش٠ه وً ٚاعزالَ اٌزجبسٜ اٌغجً ِٚذٛ اٌؾشوٗ ػمذ فغخ رُ ؽشوبد 2110 ٌغٕخ

اٌّذممٗ اٌخغبئش  

 رُ   21101126 ربس٠خ ٚفٝ ،   41014:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽش٠ىزٙب ٘الي ِذّذ اثشا١ُ٘ عٛعٓ   - 7

ِغزذمبرٗ ج١ّغ ٚاعزالَ اٌؾشوٗ ِٓ االٚي اٌغشف رخبسج  اٌغجً ؽغت/ِذٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سأط رؼذ٠ً رُ 21101116،   ربس٠خ ٚفٟ 60213، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبٖ اٌصبثش صالح فبسط ادّذ -  1

ج١ٕٗ  2111111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف،  اٌّبي   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21101120،   ربس٠خ ٚفٟ 24512، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبٖ ػالَ ؽذ٠ذ ِذّذ ٌج١ت -  2

ج١ٕٗ  12111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ربس٠خ ٚفٟ 24512، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبٖ ؽذ٠ذ ِذّذ ٌج١ت ِذّذ/  اٌٝ اٌؾشوٗ اعُ رؼذ٠ً -  3

ج١ٕٗ  12111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21101120،   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21101120،   ربس٠خ ٚفٟ 24512، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛص١خ ٚؽشوبٖ ػالَ ؽذ٠ذ ِذّذ ٌج١ت -  4

ج١ٕٗ  12111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف   

   ربس٠خ ٚفٟ 24512، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛص١خ ٚؽشوبٖ ؽذ٠ذ ِذّذ ٌج١ت ِذّذ/  اٌٝ اٌؾشوٗ اعُ رؼذ٠ً -  5

ج١ٕٗ  12111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌصجخ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚصف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21101120،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114 ربس٠خ ٚفٟ 36106    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رضبِٓ ؽشوخ ، ٚؽش٠ىٗ ٔصبس صذلٝ ِذّذ ؽشوٗ -  1

 ثشلُ ٚل١ذ 2110/1/4 فٝ 111 ثشلُ اٚدع ل١ٍٛة لغُ اٌّذغٗ ل١ٍٛة اٌجغ١ٝء اٌغش٠ك ثٕبد١ٗ فشع افززبح ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف، 

ِغزٛدع ٌالعزغالٌٗ ل١ٍٛث١ٗ 36106 ربثغ  

 ربس٠خ ٚفٟ 36106    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رضبِٓ ؽشوخ ، ٚؽش٠ىٗ  ٔصبس  صذلٝ  ِجب٘ذ/ اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼذ٠ً -  2

 ثشلُ اٚدع ل١ٍٛة لغُ اٌّذغٗ ل١ٍٛة اٌجغ١ٝء اٌغش٠ك ثٕبد١ٗ فشع افززبح ،:   اٌـزأؽ١ش ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21101114

ِغزٛدع ٌالعزغالٌٗ ل١ٍٛث١ٗ 36106 ربثغ ثشلُ ٚل١ذ 2110/1/4 فٝ 111  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌؾبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ػذا ف١ّب إٌؾبط ٠ٍضَ ِب ٚرصذ٠ش اعز١شاد/  اٌؾشوٗ غشض اٌٝ ٠ضبف  رضبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشوبٖ اٌصبثش صالح فبسط ادّذ -  1

:  اٌزأؽ١ش ٚصف،  إٌؾبط رؼذ٠ً ر21101116ُ ربس٠خ ٚفٟ 60213   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، 6 اٌّجّٛػٗ ِٓ 36 فمشح 10 اٌّجّٛػٗ

رضبِٓ ؽشوخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 ٚصف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر21101120ُ ربس٠خ ٚفٟ 24512   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚؽشوبٖ ػالَ ؽذ٠ذ ِذّذ ٌج١ت -  1

رضبِٓ ؽشوخ: اٌزأؽ١ش  

 اٌى١بْ رؼذ٠ً ر21101120ُ ربس٠خ ٚفٟ 24512   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚؽشوبٖ ؽذ٠ذ ِذّذ ٌج١ت ِذّذ/  اٌٝ اٌؾشوٗ اعُ رؼذ٠ً -  2

رضبِٓ ؽشوخ: اٌزأؽ١ش ٚصف،   اٌمبٔٛٔٝ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 دك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ اٌؾشوٗ ِذ٠ش اخصبؿ اٌٝ ٠ضبف  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛص١خ  لذٚعٗ ادّذ اٌغؼ١ذ ادّذ ِذّذ -  1

 ِغ ٚاٌزؼبًِ  غشضٙب ٚضّٓ اٌؾشوٗ ثأعُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاال٠ذاع اٌغذت اٚوز ٚاٌّؼ٠ٕٛٗ اٌّبد٠ٗ اٌؾشوٗ ِمِٛبد ٚس٘ٓ االلزشاض

60254   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، اٌشع١ّٗ ٚاٌغ١ش ِٕٙب اٌشع١ّٗ اٌذى١ِٛٗ ٚاٌجٙبد ا١ٌٙئبد وبفخ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ربِش -  2

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ربِش -  3

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ربِش -  4

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ربِش -  5

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ؽذ٠ذ -  6

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ؽذ٠ذ -  7

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ِذّذ -  8

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ِذّذ -  9

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ِذّذ -  10

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  



 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

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ِذّذ -  11

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ِٕٝ -  12

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ِٕٝ -  13

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ عؼذ -  14

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ عؼذ -  15

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ عؼذ -  16

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ عؼذ -  17

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 ثبٌؾشوٗ اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ٌج١ت عؼذ ػف١فٗ -  18

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ،  

 ثبٌؾشوٗ ١ٓاٌؾشػ١ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ٌج١ت عؼذ ػف١فٗ -  19

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ،  

 ثبٌؾشوٗ اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ٌج١ت عؼذ ػف١فٗ -  20

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ،  

 ثبٌؾشوٗ اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ٌج١ت عؼذ ػف١فٗ -  21

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ،  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ِٕٝ -  22

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ِٕٝ -  23

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ؽذ٠ذ -  24

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِذّذ ٌج١ت عؼذ ؽذ٠ذ -  25

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٛفبرٌٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ػٍٝ اٌج١ِٛٝ ٘ذٜ -  26

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ػٍٝ اٌج١ِٛٝ ٘ذٜ -  27

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  



 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

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛص١خ  ػٍٝ اٌج١ِٛٝ ٘ذٜ -  28

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

 اٌؾشػ١١ٓ ٚسثزٗ ٚدخٛي ٌٛفبرٗ ِذّذ ٌج١ت عؼذ/  اٌؾش٠ه خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ػٍٝ اٌج١ِٛٝ ٘ذٜ -  29

24512   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، ثبٌؾشوٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد رجذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

30521   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1526  2122/6/1 دزٝ عبسٜ  ِصغفٝ ِذّذ ِذّذ -  1  

66111   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1520  2123/6/31 دزٝ عبسٜ  د٠ٚذاس ِٕصٛس أدّذ ث١ِٛٝ ػغ١ٗ -  2  

42455   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1541  2123/12/26 دزٝ عبسٜ  اٌجؾشٜ ِىبٜٚ ِىبٜٚ فبعّٗ -  3  

64415   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1541  2116/6/22 دزٝ  عبسٜ  ػف١فٝ ِذّذ فؤاد ِذّذ ِصغفٝ -  4  

64415   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1542  2122/6/22 دزٝ عبسٜ  ػف١فٝ ِذّذ فؤاد ِذّذ ِصغفٝ -  5  

41055   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1543  1001/11/16 دزٝ عبسٜ  ا٠ٛة اثشا١ُ٘ عٗ -  6  

41055   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1544  2113/11/16 دزٝ عبسٜ  ا٠ٛة اثشا١ُ٘ عٗ -  7  

41055   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1545  2111/11/16 دزٝ عبسٜ  ا٠ٛة اثشا١ُ٘ عٗ -  8  

41055   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1546  2113/11/16 دزٝ عبسٜ  ا٠ٛة اثشا١ُ٘ عٗ -  9  

41055   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1546  2111/11/16 دزٝ عبسٜ  ا٠ٛة اثشا١ُ٘ عٗ -  10  

41055   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1541    ا٠ٛة اثشا١ُ٘ عٗ -  11  

53151   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1534  2110/6/16/عبسٜ  ػٍٝ ِٛعٝ ادّذ -  12  

53151   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1535  2124/6/16/دزٝ عبسٜ  ػٍٝ ِٛعٝ ادّذ -  13  



 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

65101   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1530  2121/6/21 دزٝ عبسٜ  دغ١ٓ ػٍٝ عؼ١ذ  عذش -  14  

66366   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1536  2121/11/0/عبسٜ  ػغ١ٗ ػٍٝ ِٛعٝ ادّذ -  15  

64460   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1554  2122/1/26 دزٝ عبسٜ  ؽب١٘ٓ اثشا١ُ٘ ػجذاٌؼظ١ُ ٚج١ٗ -  16  

66301   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1552  2124/5/20 دزٝ عبسٜ  خ١ٍفٗ خ١ٍفٗ اٌغ١ذ ِذّٛد -  17  

34101   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1553  2123/12/26 دزٝ عبسٜ  ِٕبع ٔصش اثشا١ُ٘ ػض٠ضٖ -  18  

64101   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1564  2122/3/1 دزٝ عبسٜ  ادّذ ١ذع فّٙٝ ِذّذ ثؾ١ش -  19  

40126   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1561    ا١ِٓ اٌذغ١ٕٝ ِذّذ ِبجذٖ -  20  

62211   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1561  2116/2/14 دزٝ عبسٜ  اٌّغ١ث ػجذ عٕٛعٝ اٌّغ١ث ػجذ وٛثش -  21  

62211   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1561  2121/2/14 دزٝ عبسٜ  اٌّغ١ث ػجذ عٕٛعٝ اٌّغ١ث ػجذ وٛثش -  22  

64611   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1564  2111/1/21 دزٝ عبسٜ  اٌؾ١ّٝ ػٍٝ دغٓ سضب -  23  

64611   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1565  2123/1/21 دزٝ عبسٜ  اٌؾ١ّٝ ػٍٝ دغٓ سضب -  24  

53304   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1560  2110/0/11 دزٝ عبسٜ  دبفظ وبًِ فؤاد ادّذ -  25  

53304   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1511  2114/0/11 دزٝ عبسٜ  دبفظ وبًِ فؤاد ادّذ -  26  

53304   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1511    دبفظ وبًِ فؤاد ادّذ -  27  

62415   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1561  2116/3/26/عبسٜ  اٌغ١ذ اٌّمصٛد ػجذ ِذّٛد ػصبَ -  28  

62415   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1561    اٌغ١ذ اٌّمصٛد ػجذ ِذّٛد ػصبَ -  29  

32111   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1566  2111/3/5 دزٝ عبسٜ  اٌغشٚجٟ ِذّذ ِزٌٟٛ ِذّٛد -  30  

32111   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1566  2123/3/5 دزٝ عبسٜ  اٌغشٚجٟ ِذّذ ِزٌٟٛ ِذّٛد -  31  

66340   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1516  2124/4/15 دزٝ عبسٜ  اٌخ١ّغٝ ِذّذ ِصغفٝ اٌذ٠ٓ جّبي ِذّذ -  32  

52112   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1516  2111/1/15 دزٝ عبسٜ  أ١ِٓ ِذّذ ِذّذ اٌذعٛلٝ اثشا١ُ٘ ػج١ش -  33  

52112   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1511  2113/1/15 دزٝ عبسٜ  أ١ِٓ ِذّذ ِذّذ اٌذعٛلٝ اثشا١ُ٘ ػج١ش -  34  

52112   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1510  2111/1/15 دزٝ عبسٜ  أ١ِٓ ِذّذ ِذّذ اٌذعٛلٝ اثشا١ُ٘ ػج١ش -  35  

52112   ثشلُ    21101115:  ربس٠خ ، 1501  2123/1/15 دزٝ عبسٜ  أ١ِٓ ِذّذ ِذّذ اٌذعٛلٝ ١ُاثشا٘ ػج١ش -  36  

66611   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1502  2122/6/16  دزٝ عبسٜ  ػجذاٌذبفظ دغ١ٓ ا١ٔظ ِذّذ دغ١ٓ -  37  

51430   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1504  2123/4/22 دزٝ عبسٜ  عبٌُ ػجذاٌشدّٓ فب٠ض ِذّذ -  38  

56611   ثشلُ    21101111:  ربس٠خ ، 1503  2122/1/1  دزٝ عبسٜ  دغٓ ِذّذ ػجذاٌفزبح ٠ٛعف -  39  

51533   ثشلُ    21101110:  ربس٠خ ، 1615  2123/5/21 دزٝ عبسٜ  ِذّذ ادّذ ِذّذ ػض٠ض ص٠ٕت -  40  



 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

36121   ثشلُ    21101110:  ربس٠خ ، 1501  2121/4/1 دزٝ عبسٜ  ادّذ ِذّذ عؼذ ِغؼذ -  41  

50121   ثشلُ    21101110:  ربس٠خ ، 1506  2123/0/21 دزٝ عبسٜ  ِزٌٛٝ ػجذاٌؼظ١ُ ِذّذ اؽشف -  42  

66021   ثشلُ    21101110:  ربس٠خ ، 1506    ِٛعٝ اٌغ١ذ ٔج١ت ِذّذ دػبء -  43  

51661   ثشلُ    21101110:  ربس٠خ ، 1612  2111/6/20 دزٝ عبسٜ  اثشا١ُ٘ ػجبط سث١غ ٔبصش -  44  

51661   ثشلُ    21101110:  ربس٠خ ، 1613  2123/6/20 دزٝ عبسٜ  اثشا١ُ٘ ػجبط سث١غ ٔبصش -  45  

66135   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1616  2121/12/2/عبسٜ  ِٕصٛس ِذّذ اٌذ١ّذ ػجذ صجبح -  46  

66412   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1611  2124/6/11 دزٝ عبسٜ  ع١ٍّبْ ٌٛٝاٌّ ػجذ عؼ١ذ ؽ١ّبء -  47  

56616   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1615  2122/1/31 دزٝ عبسٜ  خبعش ػجذاٌؼبي ِصغفٝ ِذّذ -  48  

12341   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1  اٌزجذ٠ذ ٠غزذك اٌم١ذ  اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ جالي -  49  

21635   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1616  2124/4/11 دزٝ عبسٜ  دّضٖ عؼ١ذ ِذّذ ادّذ -  50  

65364   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1611  2124/6/21 دزٝ عبسٜ  اٌغؼذاٜٚ جالي ِذّذ عبسق -  51  

55636   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1612  2111/3/21 دزٝ عبسٜ  ؽؼجبْ اهلل دغت ػجذاٌشاصق فزذ١ٗ -  52  

55636   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1613  2116/3/21 دزٝ عبسٜ  ؽؼجبْ اهلل دغت ػجذاٌشاصق فزذ١ٗ -  53  

55636   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1614    ؽؼجبْ اهلل دغت ػجذاٌشاصق فزذ١ٗ -  54  

66162   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1610    عؼفبْ ِٛعٝ ػغب عؼذ ٔبد٠ٗ -  55  

66264   ثشلُ    21101122:  ربس٠خ ، 1622  2121/6/31 دزٝ عبسٜ  اٌؼ١ٍٗ ػٍٝ ِذّذ فزذٝ -  56  

46421   ثشلُ    21101122:  ربس٠خ ، 1624  2123/5/2  دزٝ عبسٜ  ٌج١ت فىشٞ فش٠بي/  د -  57  

53343   ثشلُ    21101122:  ربس٠خ ، 1621  2124/0/6 دزٝ عبسٜ  لصؼخ دفٕٝ ِذّذ ِذّذ ا٠ّبْ -  58  

64164   ثشلُ    21101125:  ربس٠خ ، 1620  2116/2/26 دزٝ عبسٜ  اٌغ١ذ ِزٌٛٝ اٌؼبي ػجذ اٌغ١ذ -  59  

64164   ثشلُ    21101125:  ربس٠خ ، 1631  2122/2/26 دزٝ عبسٜ  اٌغ١ذ ِزٌٛٝ اٌؼبي ػجذ اٌغ١ذ -  60  

46111   ثشلُ    21101125:  ربس٠خ ، 1636  2111/5/12 دزٝ عبسٜ  دس٠ٚؼ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ اعبِٗ -  61  

46111   ثشلُ    21101125:  ربس٠خ ، 1636  2116/5/12 دزٝ عبسٜ  دس٠ٚؼ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ اعبِٗ -  62  

46111   ثشلُ    21101125:  ربس٠خ ، 1631  2111/5/12 دزٝ عبسٜ  دس٠ٚؼ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ اعبِٗ -  63  

46111   ثشلُ    21101125:  ربس٠خ ، 1630  2116/5/12 دزٝ عبسٜ  دس٠ٚؼ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ اعبِٗ -  64  

46111   ثشلُ    21101125:  ربس٠خ ، 1641    دس٠ٚؼ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ اعبِٗ -  65  

46564   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1641  2112/2/16 دزٝ عبسٜ  دغٓ اثشا١ُ٘ ؽذزٗ -  66  

46564   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1642  2116/2/16 دزٝ عبسٜ  دغٓ اثشا١ُ٘ ؽذزٗ -  67  



 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

46564   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1643  2112/2/16 دزٝ عبسٜ  دغٓ اثشا١ُ٘ ؽذزٗ -  68  

46564   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1644  2116/2/16 دزٝ عبسٜ  دغٓ اثشا١ُ٘ ؽذزٗ -  69  

46564   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1645  2122/2/16 دزٝ عبسٜ  دغٓ اثشا١ُ٘ ؽذزٗ -  70  

54161   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1646  2115/3/13 دزٝ عبسٜ  ػٍٝ ِذّذ ػجذاٌؼظ١ُ ١ٌٚذ -  71  

54161   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1646  2121/3/13 دزٝ عبسٜ  ػٍٝ ِذّذ ػجذاٌؼظ١ُ ١ٌٚذ -  72  

50131   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1661  2123/11/21 دزٝ عبسٜ  ؽش٠ف ٔصش ؽش٠ف ِذّذ -  73  

62003   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1651  2121/6/21 دزٝ عبسٜ  دشفٛػ فّٙٝ صالح ادّذ -  74  

32011   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1651  1001/4/2 دزٝ عبسٜ  ادّذ عٗ عشٜ -  75  

32011   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1652  2113/4/2 دزٝ عبسٜ  ادّذ عٗ عشٜ -  76  

32011   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1653  2111/4/2 دزٝ عبسٜ  ادّذ عٗ عشٜ -  77  

32011   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1654  2113/4/2 دزٝ عبسٜ  ادّذ عٗ عشٜ -  78  

32011   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1655  2111/4/2 دزٝ عبسٜ  ادّذ عٗ عشٜ -  79  

32011   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1656    ادّذ عٗ عشٜ -  80  

50412   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1651  2124/1/5 دزٝ عبسٜ  اثشا١ُ٘ ِذّذ اٌذ١ّذ ػجذ عبسق -  81  

52653   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1663  2110/3/6 دزٝ عبسٜ  دغب١ٔٓ ث١ِٛٝ فبعّٗ -  82  

52653   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1664    دغب١ٔٓ ث١ِٛٝ فبعّٗ -  83  

50153   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1661  2110/4/11/عبسٜ  إٌٙذٜ اٌذ١ّذ ػجذ ِذّذ اثشا١ُ٘ -  84  

61541   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1613  2115/1/0 دزٝ عبسٜ  اٌغ١ذ ادّذ فّٙٝ صفبء -  85  

61541   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1614    اٌغ١ذ ادّذ فّٙٝ صفبء -  86  

53011   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1661  2111/1/23 دزٝ عبسٜ  ساؽذ ػجذٖ اٌغ١ذ -  87  

53011   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1660  2115/1/23 دزٝ عبسٜ  ساؽذ ػجذٖ اٌغ١ذ -  88  

53011   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1611  2121/1/23 دزٝ عبسٜ  ساؽذ ػجذٖ اٌغ١ذ -  89  

63464   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، 1601  2121/0/10 دزٝ عبسٜ  ؽذبرٗ ِذّٛد ػجذاٌؼبعٝ ِذّٛد -  90  

35146   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، 1606    جّؼٗ ِذّذ ػجبط فٛص٠ٗ -  91  

53146   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، 1601  2124/6/16 دزٝ عبسٜ  ٘ذ٘ذ ػّبسح ادّذ خبٌذ -  92  

   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، 1601  2124/6/16 دزٝ عبسٜ  ػّبسٖ ٔج١ت ادّذ خبٌذ/اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رٛض١خ -  93

53146 

65621   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، 1604  2121/3/1 دزٝ عبسٜ  ِغٍُ ِذّذ ثخ١ذ عذش -  94  



 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

51543   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، 1601  2123/1/13 دزٝ عبسٜ  ادّذ  ِذّذ اٌذعٛلٝ اثشا١ُ٘ ػصبَ -  95  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد رجذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1532  2124/6/15 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ إٌٛسٜ ِصغفٝ اٌذعٛلٝ اثشا١ُ٘ ؽش٠ف -  1

61164 

   ثشلُ    21101114:  ربس٠خ ، 1533  2124/6/15 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبح إٌٛسٜ ِصغفٝ اٌذعٛلٝ اثشا١ُ٘ ؽش٠ف -  2

61165 

41335   ثشلُ    21101116:  ربس٠خ ، 1565  2124/1/15 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوب٘ب اٌؾبفؼٝ ػٛاعف -  3  

:  ربس٠خ ، 1565  2124/1/15 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ اٌؾبفؼٝ ِذّذ اثشا١ُ٘ ِذّٛد ادّذ/اٌٝ اٌؾشوخ اعُ رؼذ٠ً -  4

41335   ثشلُ    21101116  

41014   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1663  2115/5/3 دزٝ عبسٜ  ٚؽش٠ىزٙب ٘الي ِذّذ اثشا١ُ٘ عٛعٓ -  5  

41014   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1664  2111/5/3 دزٝ عبسٜ  ٚؽش٠ىزٙب ٘الي ِذّذ اثشا١ُ٘ عٛعٓ -  6  

41014   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1665  2115/5/3 دزٝ عبسٜ  ٚؽش٠ىزٙب ٘الي ِذّذ اثشا١ُ٘ عٛعٓ -  7  

41014   ثشلُ    21101126:  ربس٠خ ، 1666    ٚؽش٠ىزٙب ٘الي ِذّذ اثشا١ُ٘ عٛعٓ -  8  

51226   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1666  2116/11/10 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ اٌغ١ذ ِذّذ ػالء -  9  

51226   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1666  2121/11/10 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ اٌغ١ذ ِذّذ ػالء -  10  

33615   ثشلُ    21101121:  ربس٠خ ، 1616  2123/11/1 دزٝ عبسٜ  اٌشال١ٗ ٌالص٠بء ٚؽش٠ىّٙب ِٚذّٛد ادّذ -  11  

51161   ثشلُ    21101120:  ربس٠خ ، 1602  2123/6/3 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ دغ١ٓ ادّذ دغ١ٓ -  12  

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

ؽشوبد س٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


