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 . ِإٌهب 

 . االقُ ٚاٌكّخ 

 . اٌهؽوخ ٘ٛٔ 

 نؽوبد : اٌزدبؼٜ اٌكدً رٛع٠الد -3

 . اٌّسٛ ٚاٌهٓت 

 . ؼاـ اٌّبي 

 . ْإٌٛٛا 
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 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   أفؽاظ ل١ٛظ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚٓ 23834 ثؽلُ 25111122 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ٚجعاٌٛبْٝ ١ٔٚف ٚجعاٌٛبْٝ -  1

 ٘الي ٚبِؽ ٘عٜ/ثٍّه-ا١ًٌٍجٗ-نٛنٗ-قّبٌِٛ ِؽوؿ:  ثدٙخ ، ِبن١خ رؽث١خ ز١ٗؽٖ
:  ثدٙخ ، ثمبٌخ ٚٓ 23252 ثؽلُ 25111156 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ثٌٛف ٚعٌٝ ٚفبف -  2

 ظاٚظ ثهؽٜ ؼَب/  ثٍّه ثؽظٔٛ٘ب
 ، ظٚاخٓ ِؿؼٚخ ٚٓ 23284 ثؽلُ 25111114 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع ق١ف زعاظ -  3

 ِسّع فزسٝ ِسّع/  ثٍّه - اٌٛؿ٠ّخ - 4 لؽ٠خ - نٛنٗ -قّبٌِٛ ِؽوؿ:  ثدٙخ
 ز١ٗؽٖ ٚٓ 23823 ثؽلُ 25111125 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ـؼأ ، فؽظ ربخؽ ،  ربَٚؽٚـ ٍِٓٝ ِّعٚذ ٘جٗ -  4

 ؼؾق ؾوٝ ِبخعٖ/  ثٍّه قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ
 رؽث١خ ز١ٗؽح ٚٓ 23831 ثؽلُ 25111128 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  لالظح ١ٌُٚ ِسدٛة ٚفبف -  5

 لالظح ١ٌُٚ ِسدٛة/ ثٍّه - ِٕم١ٓٓ:  ثدٙخ ، ِبن١خ
 خب٘ؿٖ ِالثف ٚٓ 23225 ثؽلُ 25111113 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٍٚٝ رٙبِٝ ١ٚع خٙبظ -  6
 ٚجعاهلل ازّع ٚجعاهلل/ ثٍّه اٌه١ص-ل - قّبٌِٛ ثٕعؼ:  ثدٙخ ،( اٌٛكىؽ٠خ اٌّالثف ٚعا ف١ّب)
 ازػ٠ٗ ث١ٙ ٚٓ 23222 ثؽلُ 25111113 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّب١ًٚ ازّع ِسّع اقّب١ًٚ -  2

 ثب١ٌّٕب اٌؽ٠بَٝ إٌبظٜ/ثٍّه زك١ٓ ْٗ نبؼ٘ اٌؽ٠بَٝ إٌبظٜ قٛؼ35 ؼلُ ِسً-ا١ٌّٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ٚنّٕ
 ، ًِٛغبد ٚٓ 23251 ثؽلُ 25111152 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قٛع ِزؽٜ ِست ق١ّؽ -  8

 ربظؼـ ز١ٕٓ ٠ٌٛؿح/  ثٍّه ؾغٍٛي قٛع نبؼ٘ - قّبٌِٛ ثٕعؼ:  ثدٙخ
 ز١ٗؽح ٚٓ 23223 ثؽلُ 25111113 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ ٚجعاهلل ٚجعاٌس١ّع نؽ٠ف -  1

 ض١ًٍ ٚجعاهلل ٚجعاٌس١ّع/  ثٍّه يبٌر ٚجعاٌمٜٛ ٚؿثخ ا١ٌٓجٗ:  ثدٙخ ، ِبن١خ رؽث١خ
 غ١بؼ لٓٙ ٚٓ 23256 ثؽلُ 25111156 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٔبنع فبؼـ زهّذ و١ؽٌف -  15

 ٔبنع فبؼـ زهّذ/ثٍّه اٌهؽ٠ف اؼٌ ل-قّبٌِٛ ًِٛؽٖ-قّبٌِٛ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد
 غ١بؼ لٓٙ ٚٓ 23256 ثؽلُ 25111156 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٔبنع فبؼـ زهّذ و١ؽٌف -  11

 ٔبنع فبؼـ زهّذ/ثٍّه اٌهؽ٠ف اؼٌ ل-قّبٌِٛ ًِٛؽٖ-قّبٌِٛ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد
 ز١ٗؽٖ ٚٓ 23211 ثؽلُ 25111118 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٕز١بـ ظاٚظ ؼ٠بٌ ِزسذ -  12

 ؼ٠بٌ ِزسذ ّٚبظ/ثٍّه-لجٍٝ ٍِسك-2لؽ٠ٗ-قّبٌِٛ ِؽوؿ:  ثدٙخ ، ِبن١خ رؽث١خ
 ث١ٙ ٚٓ 23222 ثؽلُ 25111113 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ٚجعإٌُّٛ ثؽٚد ِسّع -  13

 زبفٕ ثىؽ ٚجعاهلل/ ثٍّه- ِٓبٜ ِؽوؿ -اٌىفٛؼ:  ثدٙخ ،( االٔزؽٔذ ٚعا ف١ّب) ؼ٠ك١فؽاد
 ز١ٗؽٖ ٚٓ 23822 ثؽلُ 25111125 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ًِؽٜ ازّع ِسّٛظ -  14

 ِسّع ًِؽٜ ازّع/ثٍّه-ا١ٌّٕب ِؽوؿ-اٌجسؽ٠ٗ آٌّب٘ؽٖ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ
 ز١ٗؽح ٚٓ 23824 ثؽلُ 25111125 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ًٔؽ ٚؿ٠ؿ ثط١ذ قبِٝ -  15

 ١ًٔؽ ٚؿ٠ؿ ثط١ذ/ ثٍّه نٛؽاٜٚ ظٚاؼ - اٌجسؽ٠خ آٌّب٘ؽٖ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ
 رؽث١خ ز١ٗؽح ٚٓ 23835 ثؽلُ 25111122 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خٛظٖ ٚبثع ض١ٍفخ فىؽٜ -  16

 خٛظح ٚبثع ض١ٍفخ/  ثٍّه- اٌهؽ٠ٛٝ ِٕهبح:  ثدٙخ ، ِبن١خ
 ، ٚكً ِٕسً ٓٚ 23664 ثؽلُ 25111156 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٛقٝ اثؽا١ُ٘ ِؽؾٚق -  12

 ِسّع ٚجعؼثٗ ٚجعاٌكالَ/ثٍّه اٌط١ً ْٛش-ِٕٙٝ ٚؿثخ:  ثدٙخ
 ، ٚكً ِٕسً ٚٓ 23664 ثؽلُ 25111156 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٛقٝ اثؽا١ُ٘ ِؽؾٚق -  18

 ِٛانٝ ز١ٗؽح ٚٔهبْٗ رٛٔٝ ٚجعاهلل خّٛٗ/ثٍّه اٌمج١ٍٗ اٌع٘ت ِٕهبح-اٌغؽث١ٗ اٌمؽا٠هخ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ
 ِكزسُؽاد ٚٓ 23266 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 35555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ز١ٓجخ زّع زعٚد ازّع -  11

 ِسّع اٌس١ّع ٚجع زكبَ/ ثٍّه- اٌهؽلٝ اٌّبلٛقٝ نبؼ16٘:  ثدٙخ ، اٌزد١ًّ
 ٚٓ 23282 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ا١ٌّّْٛ اثؽا١ُ٘ يبٌر قبِٝ -  25

 ٚزُ ِسؽٚـ ربِؽ/ثٍّه-ا١ٌّّْٛ ٚؿثخ-اٌهؽ٠ٛٝ ِٕهبٖ:  ثدٙخ ، ٚبِٗ ِٚمبٚالد اؼاَٝ اقزًالذ
 ٚٓ 23282 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ا١ٌّّْٛ اثؽا١ُ٘ يبٌر قبِٝ -  21

 ٚٔهبْٗ ٚزُ ِسؽٚـ ربِؽ/ثٍّه ا١ٌّّْٛ ٚؿثخ-قّبٌِٛ ِؽوؿ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ ، ٚبِٗ ِٚمبٚالد اؼاَٝ اقزًالذ
 اٌس١ٛا١ٔٗ اٌثؽٖٚ أزبج
 ، ثمبٌٗ ٚٓ 23833 ثؽلُ 25111122 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؾا٠ع نٛلٝ ٚجعاٌغٕٝ خّٛٗ -  22

 ؾا٠ع نٛلٝ ٚجعاٌغٕٝ/ثٍّه-ظالٛف قبل١خ:  ثدٙخ
 ِطجؿ ٚٓ 23262 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٔبنع ٚجعاٌّك١ر انؽف ِب٠ىً -  23

 ٔبنع ٚجعاٌّك١ر انؽف و١ؽٌف/ثٍّه-ِٓبٜ ِؽوؿ-إٌّب٘ؽح:  ثدٙخ ، ثٍعٜ
 أزبج ٚٓ 23282 ثؽلُ 25111114 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ا١ٌّّْٛ اثؽا١ُ٘ يبٌر قبِٝ -  24

 ٚزُ ِسؽٚـ ربِؽ/ ثٍّه-ا١ٌّّْٛ ٚؿثخ-قّبٌِٛ ِؽوؿ:  ثدٙخ ، اٌس١ٛا١ٔٗ اٌثؽٖٚ
 غ١بؼ لٓٙ ٚٓ 23238 ثؽلُ 25111153 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِسّع زكٓ ٚبْف -  25

 ِؽثٙ ِزؽ(4512.38) ثّكبزخ االؼٌ ثمٓٛخ ٚاٌىبئٕٗ b ثبٌّجٕٝ االؼَٝ اٌعٚؼ( 3b) ؼلُ اٌطع١ِخ اٌٛزعح:  ثدٙخ ، ق١بؼاد

 ِسّع ِسّع زكٓ ٚبْف/ ثٍّه إًٌب١ٚخ ثبٌّٕٓمخ
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚؼنخ ٚٓ 23242 ثؽلُ 25111155 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعإٌُّٛ ْٗ ٖؽ٠ف ٔبيؽ -  26
 ٚجعا١ٌُٕٛ ْٗ ٖؽ٠ف/  ثٍّه اٌجسؽ٠خ قٍٓبْ ؾا٠ٚخ:  ثدٙخ ، ؼضبَ
 ث١ٙ ٚٓ 23253 ثؽلُ 25111155 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌغٕٝ ٔبظٜ ٚجعاٌغٕٝ ؼَب -  22

 ِسّع ٚجعاٌجبقّ ٍٚٝ/ثٍّه قّبٌِٛ ًِٛؽٖ-ثٛؼق١ٛع-قّبٌِٛ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٚفؽٚنبد قزبئؽ
 ، ثٍح ًِٕٙ ٚٓ 23281 ثؽلُ 25111118 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاهلل ِسّع ِسّٛظ ٚؿٖ -  28

 ٚجعاٌغٕٝ ِسّع/  ثٍّه ثبثذ ٔؿٌٗ:  ثدٙخ
 ِٛاظ ردبؼٜ ٚٓ 23852 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  يبظق ؼِؿٜ ؼَب ٚبظي -  21

 يبظق ؼِؿٜ ؼَب/ثٍّه-اهلل فؽج ٔؿٌخ:  ثدٙخ ، اٌجٕبء
 ِمبٚالد ٚٓ 23812 ثؽلُ 25111124 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٘بؼْٚ فؽج ٚجعإٌُّٛ ٍٚٝ -  35

 ٚجعاٌّد١ع ؼن١ع ازّع/ثٍّه-نٛنٗ:  ثدٙخ ، ٚبِٗ
 ، رًع٠ؽ ِىزت ٚٓ 23283 ثؽلُ 25111114 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فؽج ٔبنع ّٚبظ فبظٜ -  31

 فؽج ٔبنع ّٚبظ/ثٍّه-ظفم:  ثدٙخ
 ِٛاظ ردبؼٖ ٚٓ 23252 ثؽلُ 25111155 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٍٚٝ ٚجعاٌّٛجٛظ أٛؼ ازّع -  32
 ٚجعاٌّٛجٛظ أٛؼ ؼث١ٙ/  ثٍّه اٌٛىب٠هٗ اقٓبي:  ثدٙخ ، ثٕبء
 ٚٓ 23212 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ٚجعاٌكالَ ًِٓفٝ ِسّٛظ -  33

 ٍٚٝ ِسّٛظ خّبي/ثٍّه اٌّبٌىٝ ٚعٔبْ-ل 32:  ثدٙخ ، اٌزد١ًّ ِٚكزسُؽاد اوككٛاؼاد
 ، ثّ ِؿؼٚٗ ٚٓ 65645 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ٚع وبًِ خّبي ا٠ّبْ -  34

 خؽخبٜٚ ثهبؼح ِالن/ثٍّه  ا١ٌّٕب وؽرٗ ثدٛاؼ-اٌغؽثٝ اًٌسؽاٜٚ آٌؽ٠ك:  ثدٙخ
 ، ثّ ِؿؼٚٗ ٚٓ 65645 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ٚع وبًِ خّبي ا٠ّبْ -  35

 ِدّٙ ٚٔهبْٗ خؽخبٜٚ ثهبؼح ِالن/ثٍّه- 4 لؽ٠ٗ-قٛعاهلل ٚؿثخ نٛنٗ غؽة-قّبٌِٛ ِؽوؿ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ
 زجٛة ٚربن١ؽ ِٚعنٗ رفؽ٠غ ًِّٚٛ ِؿاؼ٘

 ِىزت ٚٓ 23212 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعٖ ِسّع ِسّع اثٛؾ٠ع -  36
 ٍٚٝ ق١ع خّبي ْٗ/ثٍّه-اٌجؽخب٠ٗ-ا١ٌّٕب ِؽوؿ:  ثدٙخ ، ِمبٚالد

:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ٚٓ 23856 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚؽاثٝ ازّع ِسّٛظ ٚؿ -  32
 ١ٚع اثؽا١ُ٘ زّبظٖ/ثٍّه- اٌزً- زكٓ اٌه١ص-ِٓبٜ ِؽوؿ

:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ٚٓ 23856 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚؽاثٝ ازّع ِسّٛظ ٚؿ -  38
 ١ٚع اثؽا١ُ٘ زّبظٖ/ثٍّه- اٌزً- زكٓ اٌه١ص-ِٓبٜ ِؽوؿ

 ِكزٍؿِبد ٚٓ 23825 ثؽلُ 25111124 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌٍّه ٌج١ت ِىؽَ خْٛ -  31
 ٌج١ت ِىؽَ ِب٠ىً/  ثٍّه اٌّع٠ؽ٠خ ل44:  ثدٙخ ، ْج١خ
 ز١ٗؽح ٚٓ 23825 ثؽلُ 25111125 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ ١ٌُٚ ٔج١ً خؽخؽـ -  45

 ١ٌُٚ ٔج١ً ١ٌُٚ/ثٍّه-اٌهؽل١خ ازّع ثٕٝ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ
 ِالثف ٚٓ 23835 ثؽلُ 25111126 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زٕب ٚجعاٌّك١ر وبًِ يجسٝ -  41

 ثالي يالذ اقبِٗ/ ثٍّه - اٌؽاثٙ اٌسٝ ِٛي اٌس١بٖ - اٌثبٔٝ اٌعٚؼ( 11) ؼلُ ِسً:  ثدٙخ ، اٌٛكىؽ٠ٗ اٌّالثف ٚعا ف١ّب خب٘ؿٖ
 اثٛاٌٛال

 ِالثف ٚٓ 23226 ثؽلُ 25111113 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٙعٜ ظؼظ٠ؽ ٚجعاٌؽزّٓ ِسّع -  42
 ٚجعاٌفزبذ ِسّع قٛبظ ثٍّه- اٌّعاؼـ نبؼ٘ -ِٓبٜ ثٕعؼ:  ثدٙخ ،( اٌٛكىؽ٠ٗ اٌّالثف ٚعا ف١ّب)خب٘ؿٖ

 ٚٓ 23213 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ا١ٌٍٓف ٚجع خّبي ِسّع -  43
 ق١ع ٚؿد ازّع/ ثٍّه - اٌغؽثٝ إٌُّٛ ٚجع ١ِعاْ 5:  ثدٙخ ، اٌزد١ًّ ِكزسُؽاد

 ٚؼنخ ٚٓ 23248 ثؽلُ 25111155 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعا١ٌُٕٛ ْٗ ِسؽٚو ِٙعٜ -  44
 ْٗ ِسؽٚو/ ثٍّه -اٌمج١ٍٗ قٍٓبْ ؾا٠ٚٗ:  ثدٙخ ، ؼضبَ
 ِالثف ٚٓ 23251 ثؽلُ 25111155 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نسبرٗ ظا١ٔبي فب٠ؿ يّٛئ١ً -  45

 ظا١ٔبي فب٠ؿ ١ِالظ/ثٍّه-اٌٛٛؼ نبؼ٘-اٌمٓٛنخ:  ثدٙخ ،( اٌٛكىؽ٠خ اٌّالثف ٚعا ف١ّب) ٚضؽظٚاد خب٘ؿح
 اظٚاد ث١ٙ ٚٓ 23528 ثؽلُ 25111112 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِكٛع ِسؽٚـ ؼؤٚف ١ِٕب -  46

 اظ٠ت فبؼٚق اقبِٗ/ثٍّه-قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ:  ثدٙخ ، وٙؽثبئ١ٗ
 اظٚاد ث١ٙ ٚٓ 23528 ثؽلُ 25111112 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِكٛع ِسؽٚـ ؼؤٚف ١ِٕب -  42

 ١ِّٛٚٗ ِمبٚالد ٚٔهبْٗ ١ٗٔؽ وؽَ ؼفٛذ/ثٍّه ا١ٔف ل12-نٍجٝ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ ، وٙؽثبئ١ٗ
 ِعنخ ٚٓ 65645 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ٚع وبًِ خّبي ا٠ّبْ -  48

 خؽخبٜٚ ثهبؼح ِالن/ ثٍّه ا١ٌّٕب وؽرخ ثدٛاؼ اٌغؽثٟ اًٌسؽاٚٞ آٌؽ٠ك:  ثدٙخ ، االٚالف
 ِعنخ ٚٓ 65645 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ٚع وبًِ خّبي ا٠ّبْ -  41

 ٚٔهبْٗ خؽخبٜٚ ثهبؼح ِالن/ثٍّه4 لؽ٠ٗ- اهلل قٛع ٚؿثخ نٛنٗ غؽة- قّبٌِٛ ِؽوؿ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ ، االٚالف
 زجٛة ٚربن١ؽ ِٚعنخ رفؽ٠غ ًِّٚٛ ِؿاؼ٘ ِدّٙ

 ِالثف ث١ٙ ٚٓ 23851 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  رٙبِٝ ِسّع ٍٟٚ ّٚؽ -  55
 ازّع ِسّع خّبي/ثٍّه- اٌٍٛفٝ وَٛ:  ثدٙخ ،( اٌٛكىؽ٠خ اٌّالثف ٚعا ف١ّب) خب٘ؿح

 ر١ًٕٙ ٚٓ 23854 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ظؼ٠ٚم ِسّٛظ لٓت ا١ِٕٗ -  51
 ظؼ٠ٚم ِسّٛظ لٓت ِسّع/ثٍّه-اٌىفٛؼ:  ثدٙخ ، ثالقز١ه نّٕ
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 ِالثف ث١ٙ ٚٓ 23831 ثؽلُ 25111126 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ قالِٗ ٕ٘ؽٜ خْٛ -  52
 ِسّٛظ اٌع٠ٓ ثٙبء ازّع/ثٍّه ثبنب زك١ت ل58-ا١ٌّٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ،( اٌٛكىؽ٠ٗ اٌّالثف ِبٚعا) خب٘ؿٖ

 رٛؾ٠ٙ ٚٓ 23228 ثؽلُ 25111114 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعا١ٌٍُٛ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ٍٚٝ ازّع -  53
 ٚجعا١ٌٍُٛ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ٍٚٝ/ثٍّه-ظِبؼ٠ف-ا١ٌّٕب ِؽوؿ:  ثدٙخ ، غػائ١ٗ ِٛاظ
 ٚٓ 23215 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثكٓٛؼٚـ ثهؽٜ قٛع انؽف -  54

 ثكٓٛؼٚـ ثهؽٜ قٛع/  ثٍّه ا١ٌٓجٗ:  ثدٙخ ، ِبن١خ رؽث١خ ز١ٗؽٖ
 قٛثؽ)ثمبٌخ ٚٓ 23255 ثؽلُ 25111155 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع اِبَ زكٕٝ ِسّع -  55

 نف١ك ق١ع ًِٓفٝ/ثٍّه- إًٌبٚٗ ل- اٌكؽ٠ٙ ِكبوٓ 4 ّٚبؼٖ-قّبٌِٛ ثٕعؼ:  ثدٙخ ،( ِبؼوذ
 قٛثؽ)ثمبٌخ ٚٓ 23255 ثؽلُ 25111155 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع اِبَ زكٕٝ ِسّع -  56

 نف١ك ق١ع ًِٓفٝ/ثٍّه- إًٌبٚٗ ل- اٌكؽ٠ٙ ِكبوٓ 4 ّٚبؼٖ-قّبٌِٛ ثٕعؼ:  ثدٙخ ،( ِبؼوذ
 قٛثؽ)ثمبٌخ ٚٓ 23255 ثؽلُ 25111155 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع اِبَ زكٕٝ ِسّع -  52

 نف١ك ق١ع ًِٓفٝ/ثٍّه- إًٌبٚٗ ل- اٌكؽ٠ٙ ِكبوٓ 4 ّٚبؼٖ-قّبٌِٛ ثٕعؼ:  ثدٙخ ،( ِبؼوذ
 ضعِبد ٚٓ 23211 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ثىؽ اثٛ نٛلذ ٘بٌٗ -  58

 ازّع ٚجعاٌجبقّ ٍٚٝ/ثٍّه-اٌثٛؼٖ-ل-ِٓبٜ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، اٌّسّٛي
 قٛثؽ)ثمبٌخ ٚٓ 23255 ثؽلُ 25111155 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع اِبَ زكٕٝ ِسّع -  51

 نف١ك ق١ع ًِٓفٝ/ثٍّه- إًٌبٚٗ ل- اٌكؽ٠ٙ ِكبوٓ 4 ّٚبؼٖ-قّبٌِٛ ثٕعؼ:  ثدٙخ ،( ِبؼوذ
 ٚٓ 23265 ثؽلُ 25111152 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قٛؼ٠بي ٍ٘مبٔٝ افؽا٠ُ اٌمف ١ِه١ً -  65

 ٚثب١ٌّالظ افؽا٠ُ اٌمف/ثٍّه-اثٛثىؽ ل:  ثدٙخ ، ٚأز١ىبد رسف ٚؼنخ
 وٛاف١ؽ ٚٓ 23268 ثؽلُ 25111112 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٛقٝ ِسّع ؼخت ؼا١ٔب -  61

 زكٓ اٌؽز١ُ ٚجع فٌٛٝ ثٍّه اٌطّب٠هخ:  ثدٙخ ، زؽ٠ّٝ ٚار١ٍ١ٗ
 وٛاف١ؽ ٚٓ 23268 ثؽلُ 25111112 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٛقٝ ِسّع ؼخت ؼا١ٔب -  62

 زكٓ اٌؽز١ُ ٚجع فٌٛٝ ثٍّه اٌطّب٠هخ:  ثدٙخ ، زؽ٠ّٝ ٚار١ٍ١ٗ
 رٛؼ٠عاد ِىزت ٚٓ 23214 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ؽربخ ،  ِسّٛظ ِسّع فؽج ٔٛؼ -  63

 ٚإٌّٗفبد إٌٗبفٗ ِٚكزٍؿِبد ِٚكزٍؿِبرٙب قجبوٗ ٚاظٚاد ٚاٌع٘بٔبد ٚاٌج٠ٛبد ٚقزبئؽ ِٚفؽٚنبد ِٚىزج١ٗ وٙؽثبئ١ٗ اظٚاد
 ٍٚٝ وبًِ ٔدالء/ ثٍّه-اٌّهٓٛث١ٗ-ل12 ٚمبؼ- ا١ٌّٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ،( اٌالقٍى١ٗ اٌىب١ِؽاد) ِبٚعا اٌّؽالجٗ ٚوب١ِؽاد

 قٛثؽ) ثمبٌخ ٚٓ 23818 ثؽلُ 25111124 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قٛع زٕب ١ِطبئ١ً خؽخف -  64
 قٛع زٕب ١ِطبئ١ً/ثٍّه -ا١ٌٓؽ خجً:  ثدٙخ ،( ِبؼوذ

 اظٚاد ِىزجخ ٚٓ 23815 ثؽلُ 25111124 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ٍٚٝ قٛع ١ٍٚخ -  65
 ٚجعاٌٙبظٜ ًِٓفٝ ٍٜٚبٌع٠ٓ/ثٍّه-اٌىَٛ ْؽفب-ْؽفب:  ثدٙخ ،( اٌّكزٕعاد ر٠ًٛؽ ٚعا ف١ّب)ِعؼق١خ

 خب٘ؿٖ ِالثف ٚٓ 23845 ثؽلُ 25111128 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌمّى ثسؽ ٚظ٠ٙ ١ِالظ -  66
 ِالن قٛع نبظٜ/ثٍّه اٌؽانع٠ٓ اٌطٍفبء ل-ثٕعؼقّبٌِٛ:  ثدٙخ ،( اٌٛكىؽ٠ٗ اٌّالثف ٚعا ف١ّب)

 ازػ٠خ ردبؼح ٚٓ 23245 ثؽلُ 25111154 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع اقّب١ًٚ ؼنب -  62
 ق١ع زكٓ زبرُ/  ثٍّه اٌز١ٍُٛ ٚ اٌزؽث١خ ِع٠ؽ٠خ ٔبز١خ اٌكالَ ل 182:  ثدٙخ ،

 وٙؽثبئ١خ اظٚاد ٚٓ 23813 ثؽلُ 25111124 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خّٛٗ ضٍف ٔبخٝ ٕ٘بء -  68
 ِٕٙٝ فزسٝ اٌع٠ٓ ِسٝ/ثٍّه-اٌسك١ٕٝ اظَ ٚؿثخ-اٌغؽث١خ يفّ:  ثدٙخ ،

 ز١ٗؽح ٚٓ 23826 ثؽلُ 25111125 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثب٘ٛؼ ٔد١ت خجؽٖ ؼَب -  61
 ٔد١ت خجؽٖ ا٠ّٓ/  ثٍّه- قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ

 ِٕؿ١ٌخ اظٚاد ٚٓ 23221 ثؽلُ 25111114 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٕعٖٚ ِسّع ازّع ؾ٠ٕبُ٘ -  25
 ِسّع ِسّع ِسّع ازّع/ ثٍّه ّٚبؼ ثٕٝ -ِٓبٜ ِؽوؿ:  ثدٙخ ،

 ِكزٍؿِبد ٚٓ 23815 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛٔبْ نسبرٗ ٔج١ً زٕبْ -  21
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 ِالثف ِسً ٚٓ 23246 ثؽلُ 25111154 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاهلل زٕب قالِٗ قبِٝ -  22
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 ٚؼنٗ ٚٓ 23263 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  غجؽ٠بي ِالن ٔبظٜ و١ؽٌف -  23
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 ث١ٙ ٚٓ 23811 ثؽلُ 25111124 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ٍّبْ ِسّع اٌجبقّ ٚجع ٍٚٝ -  24

 ثعٜٚ اٌجبقّ ٚجع يف١ٗ/ثٍّه- اٌّسٓخ ل -قّبٌِٛ ًِٛؽح:  ثدٙخ ،( اقّٕذ)ثٕبء ِٛاظ
 ِٛاظ ردبؼح ٚٓ 23828 ثؽلُ 25111126 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثٓؽـ قٛع ف١ُٙ ١ِٕؽ -  25
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 ، ثمبٌٗ ٚٓ 23224 ثؽلُ 25111113 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًِٓفٝ ٚجعؾ٠ع ِٛقٝ ؼَٝ -  26

 و١الٔٝ ِسّع ِسّٛظ/ثٍّه-ْؽفب:  ثدٙخ
 ِمبٚالد ٚٓ 23282 ثؽلُ 25111112 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؾ٠عاْ ِسّع ضٍف زّبظٖ -  22

 ؾ٠عاْ ِسّع ضٍف/ثٍّه-ظفم-قّبٌِٛ ِؽوؿ:  ثدٙخ ، ٚبِٗ
 ضؽظٖ ث١ٙ ٚٓ 23262 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 21555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ٚثّبْ ؼُِبْ ًٚبَ -  28

 غوٝ اظؼ٠ف ازّع/  ثٍّه ثعٜٚ ٚؿثخ اٌزكٛظ رؽٚخ ل:  ثدٙخ ،
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 ازػ٠ٗ ث١ٙ ٚٓ 23255 ثؽلُ 25111156 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌٛ٘بة ِسّع فب٠ؿ ضٍف -  21
 يمؽ ِسّع ٔبظٜ/  ثٍّه ز١بْ اثٓ ل:  ثدٙخ ،

 ازػ٠ٗ ث١ٙ ٚٓ 23255 ثؽلُ 25111156 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌٛ٘بة ِسّع فب٠ؿ ضٍف -  85
 يمؽ ِسّع ٔبظٜ/  ثٍّه ز١بْ اثٓ ل:  ثدٙخ ،

 ِٛانٝ ز١ٗؽح ٚٓ 23812 ثؽلُ 25111124 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زج١ت ٚؿ٠ؿ ١ٚبظ ٘جٗ -  81
 ي١ٍت ٚؿ٠ؿ اقسك ٔج١ً/ثٍّه  اثٛاْ:  ثدٙخ ،

 ، قّه ُِٓٛ ٚٓ 23221 ثؽلُ 25111113 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٍٚٝ اٌك١ع ثط١ذ ِكٍُ -  82
 ٚجعاٌس١ٍُ ِسؽٚـ ِسّع/  ثٍّه اٌثٛؼٖ ل االيعلبء ثؽج:  ثدٙخ
 اقزثّبؼ ٚٓ 23215 ثؽلُ 25111118 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِؽقٝ ِسّع ًِٓفٝ نٙبة -  83

 ِؽقٝ ِسّع ًِٓفٝ/ ثٍّه ا١ٌٌٛع اثٓ ل 81 - نب١٘ٓ ا١ٌّٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ،( ٚنؽاء ث١ٙ) ٚمبؼٜ
 ِمبٚالد ٚٓ 23836 ثؽلُ 25111122 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌّالن ق١عُ٘ خّبي ِٕدع -  84

 ٚجعاٌّالن ق١عُ٘ خّبي/ ثٍّه-اٌّٛٛظ٠ٓ:  ثدٙخ ، ٚبِٗ
 ز١ٗؽح ٚٓ 23231 ثؽلُ 25111153 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٍٟٚ يبٌر ازّع ؾا١٘ٗ -  85

 يبٌر ًِٕٛؼ ١ِٙعٜ/  ثٍّه ١ٙ٘ب:  ثدٙخ ، ِٛانٝ
 ، فؽاش ِسً ٚٓ 23242 ثؽلُ 25111154 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ خجؽ اٌدًّ ن١ّبء -  86

 ِسّع ِسّع ّٚؽٚ/ثٍّه  اٌؿ٘ٛؼ زٝ-اثٛ٘الي:  ثدٙخ
 رؽث١خ ز١ٗؽح ٚٓ 23243 ثؽلُ 25111154 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ٍفٗ ١ْٙؽ ٍٚٝ ِسّع -  82

 ض١ٍفٗ ١ْٙؽ ٍٚٝ/ثٍّه- اٌغؽثٝ اث١ْٙٛؽ-اٌهؽ٠ٛٝ ِٕهبٖ:  ثدٙخ ، ِبن١ٗ
 ثٍعٜ ِطجؿ ٚٓ 23225 ثؽلُ 25111112 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛقف ٚجعاٌس١ٍُ خّبي -  88

 ٠ٛقف ٚجعاٌس١ّع ٚجعاٌس١ٍُ/ثٍّه-ٚبوف ٚؿثخ-اٌجؽخب٠ٗ:  ثدٙخ ، اٌٝ ًٔف
 غ١بؼ لٓٙ ث١ٙ ٚٓ 23285 ثؽلُ 25111112 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فؽج ٔطٍٗ ِسؽٚـ اِبي -  81

 ١ِٕب يبظق ِبخع/ثٍّه  اٌجسؽٜ ِب٘ؽ ازّع نبؼ٘ 156:  ثدٙخ ، ظؼاخبد
 رع٠ٚؽ ٚٓ 23853 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌّد١ع ِسّع ثىؽ ّعاز -  15

 ا١ٌّٕب ِسبخؽ اظاؼح/ ثٍّه-5281 ؼلُ ِسدؽ-اٌدجً ْٕٙب-ا١ٌّٕب ِؽوؿ:  ثدٙخ ، خ١ؽٜ زدؽ ِطٍفبد
 ٚث١ٙ رمع٠ُ ٚٓ 23852 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ٔبظٜ ٚجعاهلل ا٠ّٓ -  11

 ٔبظٜ ٚجعاهلل ٔبظٜ/ثٍّه-قّبٌِٛ ظ٠ؽ-قّبٌِٛ ِؽوؿ:  ثدٙخ ، ٚثبؼظح قبضٕخ ِهؽٚثبد
 ز١ٗؽح ٚٓ 23816 ثؽلُ 25111124 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِسّٛظ ًٔؽ ِسّٛظ -  12

 ِسّع ِسّٛظ ًٔؽ/ثٍّه-لٍٛيٕب:  ثدٙخ ، ِٛان١خ رؽث١خ
 ٚٓ 23858 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ع ِسؽٚـ اًٌغ١ؽ ِسّع قٙبَ -  13

 زك١ٓ لبقُ يالذ/ثٍّه- اٌجٍع اْكب-قّبٌِٛ ِؽوؿ:  ثدٙخ ، ِبن١ٗ رؽث١ٗ ز١ٗؽٖ
 ِىزت ٚٓ 23244 ثؽلُ 25111154 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قؽ٠بْ ؾوٝ ؼفٛذ ١ِٕب -  14

 قؽ٠بْ ؾوٝ ؼفٛذ/  ثٍّه اٌجٍع قّبٌِٛ - اٌثٛؼح ل:  ثدٙخ ، ِمبٚالد
 ِٛانٝ ز١ٗؽح ٚٓ 23258 ثؽلُ 25111156 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع أٛؼ زكٓ ؾ٠ٕت -  15

 اثؽا١ُ٘ ؼخت زعاظ/  ثٍّه نسبرٗ اثٛ:  ثدٙخ ،
 ز١ٗؽح ٚٓ 23241 ثؽلُ 25111154 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجبـ وبًِ ؼنٛاْ ِسّع -  16

 ٚجبـ وبًِ ؼنٛاْ/ ثٍّه  2 لؽ٠خ-نٛنٗ:  ثدٙخ ، ِبن١خ رؽث١خ
 اظٚاد ٚٓ 23264 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نسبرٗ رٛف١ك قبِٝ خٛؼج -  12

 رٛف١ك قبِٝ ا٠ٙبة/ ثٍّه ٚجعاٌؽاؾق ِسّٛظ نبؼ٘:  ثدٙخ ، ِعؼق١خ
 ربخ١ؽ ٚٓ 23261 ثؽلُ 25111112 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ؼنبظ ِسّٛظ قبؼح -  18

 ٚجعاٌٛبْٝ ِسّع ازّع/ثٍّه االضًبو-ِد١ع اٌه١ص-ل33:  ثدٙخ ، اٌك١بؼاد
 ز١ٗؽح ٚٓ 68235 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  لٕبٜٚ ِسّع اٌمبظؼ ٚجع ١َبء -  11

 ِسّع اٌجبلٝ ٚجع فٌٛٝ/ثٍّه اٌمج١ٍخ اٌع٘ت ِٕهبح:  ثدٙخ ، ِٛانٝ
 ز١ٗؽح ٚٓ 68235 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  لٕبٜٚ ِسّع اٌمبظؼ ٚجع ١َبء -  155

 ٚخجف اقّٕذ ث١ٙ ٚٔهبْخ ِسّع اٌجبلٝ ٚجع فٌٟٛ/ثٍّه اٌمج١ٍخ اٌع٘ت ِٕهبح ٕٚٛأٗ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ ، ِٛانٝ
 ز١ٗؽٖ ٚٓ 23821 ثؽلُ 25111125 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ِٓؽٖ اهلل فؽج ١ِٓؽٖ ِف١عٖ -  151
 اثؽا١ُ٘ ق١ٛع رٛف١ك ق١ٛع/  ثٍّه إٌّب٘ؽح:  ثدٙخ ، ِٛانٝ رؽث١ٗ
 ز١ٗؽٖ ٚٓ 23838 ثؽلُ 25111128 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚبؾؼ ٌِٛٛ ١ِٕؽ قالِٗ -  152

 ؼقالْ إٌّفٝ غؿاي ٘الي/ ثٍّه-اظِٛ-ا١ٌّٕب ِؽوؿ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ
 ، ثمبٌخ ٚٓ 23286 ثؽلُ 25111112 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؼِٚبْ ٠ٛمٛة اثؽا١ُ٘ ٚبْف -  153
 اثؽا١ُ٘ ١ٚكٝ/  ثٍّه- ا١ٌّٕكٝ يفبءاٌع٠ٓ -ل - قّبٌِٛ ًِٛؽح:  ثدٙخ
 ٚٓ 23822 ثؽلُ 25111126 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٕمؽ٠ٛـ ٠ٛقف ِٕمؽ٠ٛـ قٛؾاْ -  154

 فٛؾٜ ٚؽ٠بْ ٔبظٜ ١ِٕب/  ثٍّه - االرالد:  ثدٙخ ، ِٛانٝ ز١ٗؽح
 غ١بؼ لٓٙ ٚٓ 23265 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع ِسّٛظ يالذ -  155

 ازّع ِسّع ِسّٛظ/ثٍّه- اٌدالء ل - قّبٌِٛ ًِٛؽح:  ثدٙخ ، ثم١ٍٗ ِٛعاد
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 ٚٓ 23288 ثؽلُ 25111118 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ِطبئ١ً اٌّالن ٚجع ي١ٍت ثك١ٓخ -  156
 ق١ٍّبْ زٕب اٌمف ِؽلى/  ثٍّه اثٛاْ -ة اٌىبئٓ:  ثدٙخ ،(  اٌّكزٕعاد ْٚجبٚخ اٌز٠ًٛؽ)  ٚعا ف١ّب ضؽظٚاد ٚ ِىزجخ
 ز١ٗؽح ٚٓ 61412 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع زك١ٓ ِسّع ْبؼق -  152

 اٌس١ّع ٚجع زكب١ٔٓ ِسّع/ ثٍّه - ظِبؼ٠ف:  ثدٙخ ، ِٛانٝ
 نبظؼ ٚٓ 23811 ثؽلُ 25111124 فٝ ل١ع ، 35555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ اٌك١ع نٛجبْ ٍٚٝ -  158

 قٍٓبْ ّٚؽ ض١ؽٜ ق١عٖ/ ثٍّه اٌثٛؼٖ نبؼ٘ ِٓ اٌزدبؼٖ ل-ِٓبٜ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ضُؽٚاد
 ز١ٗؽح ٚٓ 61412 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع زك١ٓ ِسّع ْبؼق -  151

 ِىزت ٚٔهبْٗ اٌؽزّٓ ٚجع ق١ع ظٚبء/ثٍّه اٌطٍفبء نبؼ2٘- قٍٓبْ اؼٌ -ا١ٌّٕب ِع٠ٕخ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ ، ِٛانٝ
 اٌص    555555ٚبِٗ زى١ِٛٗ ٚرٛؼ٠عاد ِمبٚالد

 ث١ٙ ٚٓ 23222 ثؽلُ 25111113 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّب١ًٚ ازّع ِسّع اقّب١ًٚ -  115
 ثب١ٌّٕب اٌؽ٠بَٝ إٌبظٜ/ ثٍّه- زك١ٓ ْٗ نبؼ٘ اٌؽ٠بَٝ إٌبظٜ قٛؼ 35 ؼلُ ِسً:  ثدٙخ ، ٚنّٕ ازػ٠خ
 اظٚاد ٚٓ 23285 ثؽلُ 25111114 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع يبظق فبًَ ِسّع -  111

 فبًَ خّبي ا١ِؽٖ/ثٍّه  ثعٜٚ ِسّع ل36:  ثدٙخ ، ٚضؽظٚاد ِٕؿ١ٌٗ
 ٚٓ 23814 ثؽلُ 25111124 فٝ ل١ع ، 255555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ٚجعاٌؽز١ُ فىؽٜ نٛلٝ -  112
 ٚزعا٠ع ِٚكزٍؿِبرٙب وٙؽثبئ١ٗ ٚاظٚاد ثٕبء ِٚٛاظ ٚاثبس ٚوبٚرم ٚثٓبؼ٠بد ٚؾ٠ٛد ْج١ٗ ِٚكزٍؿِبد ْج١ٗ ٚاخٙؿٖ ِٛبًِ رٛؼ٠ع

 ثدٙخ ، ا١ًٌبٔٗ اّٚبي ِٚكزٍؿِبد ثالقز١ه ٚضبِبد ٚالّهٗ غػائ١ٗ ِٚٛاظ ِٚىزج١ٗ وزبث١ٗ ٚاظٚاد إٌٗبفٗ ٚاظٚاد ِٚٛعاد ٚث٠ٛبد
 ِسّع ٚجعاٌؽز١ُ فىؽٜ/ ثٍّه-ِٓبٜ ِؽوؿ-ثؽظٔٛ٘ب: 

 زعا٠ع ٚٓ 61322 ثؽلُ 25111156 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌكالَ ٍٚٝ ِسّع ِسّٛظ -  113
 ِسّع فٕدؽٜ وّبي/ثٍّه اٌدع٠ع نبظٜ رمك١ُ اٌه١ٔٛخ اؼٌ:  ثدٙخ ، ٚث٠ٛبد

 ردبؼح ٚٓ 22221 ثؽلُ 25111118 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌجبة فزر اثؽا١ُ٘ فزسٝ ِسّع -  114
 اٌجبة فزر اثؽا١ُ٘ ازّع/ثٍّه اٌجٍع ِٓبٜ:  ثدٙخ ، إًٌب١ٚخ إٌّٗفبد

 ردبؼح ٚٓ 22221 ثؽلُ 25111118 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌجبة فزر اثؽا١ُ٘ فزسٝ ِسّع -  115
 اٌجبة فزر اثؽا١ُ٘ فزسٝ/ثٍّه اٌكٛق اِبَ ل اٌجٍع ِٓبٜ- ِٓبٜ ِؽوؿ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ ، إًٌب١ٚخ إٌّٗفبد
 ق١بؼاد وّب١ٌبد ٚٔهبْٗ

 ، وٛاف١ؽ ٚٓ 23832 ثؽلُ 25111128 فٝ ل١ع ، 12555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثٓؽـ زٕب ِالن ٔبظ٠ٗ -  116
 اهلل خبظ زٕب ٠ٌٛؿ/ثٍّه-اٌغؽث١خ ق١ٍخ:  ثدٙخ
 رؽث١خ ز١ٗؽح ٚٓ 23821 ثؽلُ 25111126 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فب٠ؿ فٛؾٜ ّٚبظ ِبؼٜ -  112
 اؼ١ِب ٠سٝ ِدعٖ/  ثٍّه - ظالٛف:  ثدٙخ ، ِبن١خ
 ِٛاظ ردبؼح ٚٓ 23832 ثؽلُ 25111126 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثؽقَٛ زج١ت ِدعٜ ِب٠ىً -  118

 زٕب يّٛئ١ً ٚ٘جٗ ثهبؼٖ/ثٍّه-ْٕٙهب:  ثدٙخ ، غػائ١خ
 ز١ٗؽح ٚٓ 23241 ثؽلُ 25111155 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ك١ٓ خّٛٗ ٚجعاٌكالَ ٔكّٗ -  111

 ٠ك١ٓ خّٛٗ اٌكالَ ٚجع/ثٍّه - اٌؽَٚخ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ
 ث١ٙ ٚٓ 23261 ثؽلُ 25111152 فٝ ل١ع ، 51555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ ٚجعاٌك١ع قٛع ١ِه١ً -  125

 ِسّع ضٍف اثٛثىؽ/ثٍّه  اٌس١ٍح ٚاثٛؼ نبؼ44٘-اًٌّبو:  ثدٙخ ، ثالقز١ه او١بـ ٚرٛؾ٠ٙ
 ثدٙخ ، ثمبٌٗ ٚٓ 23281 ثؽلُ 25111114 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ؾ٠ٓ اثؽا١ُ٘ زكٓ -  121

 ٚجعاٌغٕٝ ازّع نبظ٠ٗ/  ثٍّه ظِه١ؽ: 
 ثعْٚ ِىزجخ ٚٓ 23855 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ٚجعاٌس١ّع ْٗ ّٚبظ -  122

 وّبي ِسّع ٘بخؽ/  ثٍّه االٚلبف ّٚبؼح اوزٛثؽ 6:  ثدٙخ ، ِكزٕعاد ر٠ًٛؽ
 ، ثٕبء ِٛاظ ٚٓ 23855 ثؽلُ 25111121 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ِسّع ٚعٌٝ اقالَ -  123
 يالذ ِسّٛظ/ثٍّه-اٌكؽاؼ٠ٗ-قّبٌِٛ ِؽوؿ:  ثدٙخ
 غ١بؼ لٓٙ ردبؼح ٚٓ 23216 ثؽلُ 25111111 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قٛع زٕب ظلم ِبخع -  124

 زٕب ظفم قبِٝ/ثٍّه-اثٛق١عُ٘:  ثدٙخ ، ق١بؼاد ٚاوككٛاؼ
   ــــــــــــــــــــــ  
   نؽوبد ل١ٛظ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ،ل١عد 6555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ  ٚنجبث١ه ٚاالثٛاة االضهبة ث١ٙ  ،  نؽوخ   ٚنؽوبءٖ ِسّع ق١ع اٌطؽخبٜٚ خّبي نؽوخ -  1

 اٌمع٠ُ اٌغالي قٛق نبؼ٘ ٚٛا٠ع 12/ر113ُ١ٕٗ:  ثدٙخ ، ٚنجبث١ه ٚاالثٛاة االضهبة ث١ٙ ٚٓ ، 23218 ثؽلُ 25111125 فٝ
 ٚجعا١ٌٍٓف وبًِ فإاظ/اٌك١ع ثٍّه

 ثؽلُ 25111121 فٝ ،ل١عد 5555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ  ق١بؼاد اوككٛاؼ  ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىٗ اثؽا١ُ٘ ق١ّؽ ١ِٕب نؽوخ -  2
 نٍجٝ ِسّع اقبِٗ/ ثٍّه - اٌمه١ؽٜ خبِٙ نبؼ٘ 112:  ثدٙخ ، ق١بؼاد اوككٛاؼ ٚٓ ، 23851

   ِبٌٙب ،ؼأـ  اٌؿؼا١ٚٗ ٚاٌّكزٍؿِبد اٌسهؽ٠ٗ اٌّج١عاد ردبؼح  ،  نؽوخ   ٚنؽوبٖ زكٓ ٍٚٝ نؽ٠ف ١ٌٚع نؽوخ -  3
-ْٕٙهب:  ثدٙخ ، اٌؿؼا١ٚٗ ٚاٌّكزٍؿِبد اٌسهؽ٠ٗ اٌّج١عاد ردبؼح ٚٓ ، 23254 ثؽلُ 25111155 فٝ ،ل١عد 155555.555

 زكٓ ٍٚٝ نؽ٠ف/اٌك١ع ثٍّه
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   أفؽاظ اٌزدبؼٜ اٌكدً رٛع٠الد 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌهٓت - اٌّسٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 نٓت/ِسٛ رُ   25111153 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61313:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نٛلٝ ِسّع ق١ع اٌع٠ٓ ّٚبظ ازّع   - 1

 اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً
 نٓت/ِسٛ رُ   25111153 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   21512:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  يبٌر ًِٓفٝ اثؽا١ُ٘ ًِٓفٝ   - 2

 اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً
 نٓت/ِسٛ رُ   25111153 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   23151:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نسبرٗ اٌٛؿ٠ؿ ٚجع ضٍف زكٓ   - 3

 اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت  اٌكدً
  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111153 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25348:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  خؽخف ٔد١ت ٔج١ً ظ٠ف١ع   - 4

 اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت
  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111154 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   62151:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٍٚٝ ٠ٛقف اِبَ ن١ّبء   - 5

 اٌزدبؼح الٚزؿاي42114 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت
  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111155 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   66851:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعاٌّالن ز١ٕٓ ِىؽَ ٔج١ً   - 6

 اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت
  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111155 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   35546:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌجك١ٛٔٝ زكٓ ِسّع ز١ٍّٗ   - 2

 ٌٍٛفبح نٓت
  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111155 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   21516:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اقٛع غجؽ٠بي فٛؾٜ ضٍف   - 8

 اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت
  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111155 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   54283:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  قٛع ٚجعٖ اٌّالن ٚجع ٚؿد   - 1

 اٌزدبؼح الٚزؿاي42115 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت
  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111156 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22425:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نٚجعاٌّال فبٔٛـ ٠ٛقف   - 15

 اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت
 نٓت/ِسٛ رُ   25111111 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61885:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌع٠ٓ ًٔؽ يالذ اٌٛبثع٠ٓ ؾ٠ٓ   - 11

 اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت  اٌكدً
 نٓت/ِسٛ رُ   25111111 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25154:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اثؽا١ُ٘ فٍىف ٚظ٠ٙ خؽخف   - 12

 اٌزدبؼح ٚاٚزؿاي ٌهٓت  اٌكدً
 نٓت/ِسٛ رُ   25111111 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   55153:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعاٌمبظؼ زكبْ ضٍف  ًِٓفٝ   - 13

 اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً
 رُ   25111111 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61885:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعاٌٛبي ًٔؽاٌع٠ٓ يالذ اٌٛبثع٠ٓ ؾ٠ٓ   - 14

 اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ
  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111112 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   21855:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ١ِٕب ق١ٍّبْ ق١عُ٘ ١ِٕب   - 15

 اٌزدبؼح الٚزؿاي43555 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت
  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111112 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   55115:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اثؽا١ُ٘ ْٗ ؾوؽ٠ب اِبي   - 16

 اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت
 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111113 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   56225:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  رٟٛٔ اثؽا١ُ٘ ٔبظ٠ٗ   - 12

 اٌزدبؼح الٚزؿاي
 نٓت/ِسٛ رُ   25111113 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   68344:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِؽرُٝ زٍّٝ ِسّع اقالَ   - 18

 اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت  اٌكدً
 نٓت/ِسٛ رُ   25111113 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61815:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّٛظ ٚجعاٌغٕٝ ازّع نبظ٠ٗ   - 11

 اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت  اٌكدً
  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111113 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   23561:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زٕب ي١ٍت ِٛؽٚف ضٍف   - 25

 اٌزدبؼح الٚزؿاي43551 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت
  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111113 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25834:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نسبرٗ فؽ٠ع ّٚبظ و١ؽٌف   - 21

 اٌزدبؼح الٚزؿاي43515 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت
 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111113 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   45461:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ١ٚبظ ثهؽٜ ّٚبظ   - 22

 ٌٍٛفبٖ
 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111113 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   55561:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع ِسّع ٔبخر   - 23

 اٌزدبؼح الٚزؿاي 43552 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ
  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111113 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   68361:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زٕب اثؽا١ُ٘ ثهؽٜ خبو١ٍٓ   - 24

 اٌزدبؼح الٚزؿاي43558 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111114 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   64554:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  غٓبـ ٚج١ع ٚجعٖ ؼؾق   - 25
 اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111114 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   68145:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٍٚٝ ق١ع ٚبنٛؼ ق١ع   - 26
 اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111114 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   58154:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نٕٛظٖ ٌج١ت غوؽٜ   - 22
 اٌزدبؼح الٚزؿاي

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111114 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   52151:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نٛجبْ ازّع ٚبنٛؼ   - 28
 اٌزدبؼح الٚزؿاي43515 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111114 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   58154:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نٕٛظٖ ٌج١ت غوؽٜ   - 21
 2511/11/14 فٝ 43511 ؼلُ ِسٛ ثأِؽ اٌزدبؼح الٚزؿاي االيً ٌهٓت

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111114 ربؼ٠ص ٝٚف ،   62262:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ثٓؽـ ٌج١ت انٛٗ ضٍف   - 35
 اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111112 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61266:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعاٌغٕٝ ضٍف ِسّع ضٍف   - 31
 ٕٚٗ ٌالقزغٕبء 3868 ؼلُ ثزبن١ؽ االضؽ اٌؽئ١كٝ اٌّسً اٌغبء رُ

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111118 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   41562:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ق١ع ِسّع ق١ّسٗ   - 32
 ٌٍٛفبح

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111118 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   48146:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ِسّٛظ ٚثّبْ   - 33
 اٌزدبؼح الٚزؿاي 43523 اٌّسٛؼلُ ثبِؽ نٓت

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111118 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   58581:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِؽقٝ فزسٝ ِؽقٝ ِسّع   - 34
 2511/11/18 فٝ 43525 ؼلُ ِسٛ ثأِؽ ٌألٚزؿاي نٓت

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25111118 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22552:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٌٚٛ ق١ٛع ِدعٜ ١ِٕب   - 35
 اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت

 رُ   25111111 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   66452:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعاٌكالَ ٚجعاٌٛبْٝ ٚجعاٌكزبؼ ؾ٘ؽح   - 36
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   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي ؼأـ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111153 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  55111 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚج١ع ٚجعاٌس١ٍُ ٚجعاٌس١ّع خّبي -  1

  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف
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،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111152 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  54161 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚثّبْ لٓت ٚجعاٌؽزّٓ/ اٌمبيؽ -  11
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،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111152 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  53855 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعإٌجٝ ٚجعاٌٛو١ً ن١ٙؽ ٠بقؽ -  12
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،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111152 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  66511 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعاٌؽز١ُ ازّع ِسّع نؽ٠ف -  13
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  خ١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  61511 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ض١ًٍ اثؽا١ُ٘ ٚجعاٌس١ّع ضبٌع -  12
  خ١ٕٗ  56555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111113 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22213 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚؿ٠ؿ فإاظ زكبَ اثبٔٛة -  18
  خ١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111113 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  32442 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ًِٓفٝ ازّع ٚجعا١ٌُٗٛ ٚبظي -  11
  خ١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111113 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  21113 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  خؽخف ق١ٍّبْ ِكٛٛظ قبِٝ -  25
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111113 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  23265 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قٛؼ٠بي ٍ٘مبٔٝ افؽا٠ُ اٌمف ١ِه١ً -  21
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف، 

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111114 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  64121 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  وبًِ ٌٚكٓ ثهؽٜ قبِر -  22
  خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111114 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  41225 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌّد١ع ٚجع زكٕٟ ق١ٛع -  23
  خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111116 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  23228 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعا١ٌٍُٛ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ٍٚٝ ازّع -  24
  خ١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65382 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٠ٛقف وبًِ فب٠ؿ ثٌٛف -  25
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111118 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  68885 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعاٌك١ع ؼؾق ل١ٍٕٝ اثبٔٛة -  26
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111118 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65184 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زٕب اهلل خبظ زٕب ؼَب -  22
  خ١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111111 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  48152 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ض١ًٍ ًِٓفٝ زكٓ -  28
  خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111111 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  44588 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعاٌكالَ ٠س١ٝ ِٕٝ -  21
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111111 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  25644 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ق١ع ِسّع وّبي ٘جٗ -  35
  خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111111 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  64512 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زٕب ٌِٛٛ ز١ٍُ وّبي -  31
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111125 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22145 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع خّٛٗ ٚبؼف ا١ِؽٖ -  32
  خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111121 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  44482 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌك١ع ازّع ق١ع ازّع -  33
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  63153 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ١ٓٚٗ ؾوٝ زكٓ ٕ٘ٝ -  34
  خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22145 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعإٌٛؼ فؽج ؼافذ نٕٛظٖ -  35
  خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111125 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62221 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٍٚٝ ز١ّع ٚجعاٌس١ّع ٍٚٝ -  36
  خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ ٠ًرٛع:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111125 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22824 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٍٚٝ ٕٚزؽ ِسّٛظ ِسّع -  32
  خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  52135 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ٍْٛذ ٘هبَ -  38
  خ١ٕٗ  12555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  66335 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ق١ع ِسّع ق١ع ِسّع -  31
  خ١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22682 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قٛؼ٠بي زٕب ٔج١ً نٕٛظٖ -  45
  خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111128 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  45132 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ١ٓٚٗ ِسّع وّبي -  41
  خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111128 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22151 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ف١ُٙ فٛؾٜ نبوؽ ٠ٛقف -  42
  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25111128 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22526 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعاٌس١ّع زّٛظٖ ِسّع ٚجعاهلل -  43
  خ١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف

   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌٛٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111153 ربؼ٠ص ٚفٟ 23231    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٟٚ يبٌر ازّع ؾا١٘ٗ -  1

  يبٌر ًِٕٛؼ ١ِٙعٜ/  ثٍّه ١ٙ٘ب ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111153 ربؼ٠ص ٚفٟ 23238    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّع زكٓ ٚبْف -  2

 ثبٌّٕٓمخ ِؽثٙ ِزؽ(4512.38) ثّكبزخ االؼٌ ثمٓٛخ ٚاٌىبئٕٗ b ثبٌّجٕٝ االؼَٝ اٌعٚؼ( 3b) ؼلُ اٌطع١ِخ اٌٛزعح ،:   اٌـزأن١ؽ

 ِسّع ِسّع زكٓ ٚبْف/ ثٍّه إًٌب١ٚخ
،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111153 ربؼ٠ص ٚفٟ 22428    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌؽؤف ٚجعاٌكالَ خّٛٗ اقبِٗ -  3

  ٚجعاٌؽؤف ٚجعاٌكالَ خّٛٗ اقبِٗ/  ثٍّه اٌٍّى١ٗ رٛع٠ً رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111154 ربؼ٠ص ٚفٟ 52253    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ًِٓفٝ ازّع -  4
 ِسّع زك١ٓ اثؽا١ُ٘/  ثٍّه اٌّمعَ ل ،
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111154 ربؼ٠ص ٚفٟ 23246    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاهلل زٕب قالِٗ قبِٝ -  5

 فؽ٠ع فبؼٚق فبظٜ/ثٍّه  غؽة اًٌّٛؽح ٘هبَ نبؼ٘ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111154 ربؼ٠ص ٚفٟ 23245    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اقّب١ًٚ ؼنب -  6

 ق١ع زكٓ زبرُ/  ثٍّه اٌز١ٍُٛ ٚ اٌزؽث١خ ِع٠ؽ٠خ ٔبز١خ اٌكالَ ل 182 ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111154 ربؼ٠ص ٚفٟ 23244    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قؽ٠بْ ؾوٝ ؼفٛذ ١ِٕب -  2

 قؽ٠بْ ؾوٝ ؼفٛذ/  ثٍّه اٌجٍع قّبٌِٛ - اٌثٛؼح ل ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111154 ربؼ٠ص ٚفٟ 45311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع يالذ ٌٓفٝ -  8

 زك١ٓ ٚجعاٌس١ّع ٔبظ٠خ/ثٍّه-اٌمجٍٝ اٌكالَ ل-ِغبغٗ ثٕعؼ ثدٍٛٗ إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111154 ربؼ٠ص ٚفٟ 23243    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفٗ ١ْٙؽ ٍٚٝ ِسّع -  1

 ض١ٍفٗ ١ْٙؽ ٍٚٝ/ثٍّه- اٌغؽثٝ اث١ْٙٛؽ-اٌهؽ٠ٛٝ ِٕهبٖ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111154 ربؼ٠ص ٚفٟ 23241    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجبـ وبًِ ؼنٛاْ ِسّع -  15

 ٚجبـ وبًِ ؼنٛاْ/ ثٍّه  2 لؽ٠خ-نٛنٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111154 ربؼ٠ص ٚفٟ 23242    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ خجؽ اٌدًّ ن١ّبء -  11

 ِسّع ِسّع ّٚؽٚ/ثٍّه  اٌؿ٘ٛؼ زٝ-اثٛ٘الي ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111155 ربؼ٠ص ٚفٟ 42822    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خٛؼخٝ ًٔؽ ؼفٛذ -  12

 (خٛؼخٝ ًٔؽ ؼفٛذ/  ثٍّه) ثدٍٛٗ اٌّبٌه رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111155 ربؼ٠ص ٚفٟ 23248    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعا١ٌُٕٛ ْٗ ِسؽٚو ِٙعٜ -  13

 ْٗ ِسؽٚو/ ثٍّه -اٌمج١ٍٗ قٍٓبْ ؾا٠ٚٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111155 ربؼ٠ص ٚفٟ 23241    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ك١ٓ خّٛٗ ٚجعاٌكالَ ٔكّٗ -  14

  ٠ك١ٓ خّٛٗ اٌكالَ ٚجع/ثٍّه - اٌؽَٚخ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111155 ربؼ٠ص ٚفٟ 23242    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعإٌُّٛ ْٗ ٖؽ٠ف ٔبيؽ -  15

 ٚجعا١ٌُٕٛ ْٗ ٖؽ٠ف/  ثٍّه اٌجسؽ٠خ قٍٓبْ ؾا٠ٚخ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111155 ربؼ٠ص ٚفٟ 23251    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبرٗ ظا١ٔبي فب٠ؿ يّٛئ١ً -  16

 ظا١ٔبي فب٠ؿ ١ِالظ/ثٍّه-اٌٛٛؼ نبؼ٘-اٌمٓٛنخ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111155 ربؼ٠ص ٚفٟ 23252    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٚٝ ٚجعاٌّٛجٛظ أٛؼ ازّع -  12

 ٚجعاٌّٛجٛظ أٛؼ ؼث١ٙ/  ثٍّه اٌٛىب٠هٗ اقٓبي ،:   اٌـزأن١ؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111155 ربؼ٠ص ٚفٟ 23253    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌغٕٝ ٔبظٜ ٚجعاٌغٕٝ ؼَب -  18
 ِسّع ٚجعاٌجبقّ ٍٚٝ/ثٍّه قّبٌِٛ ًِٛؽٖ-١عثٛؼقٛ-قّبٌِٛ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111155 ربؼ٠ص ٚفٟ 23255    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اِبَ زكٕٝ ِسّع -  11
 نف١ك ق١ع ًِٓفٝ/ثٍّه- إًٌبٚٗ ل- اٌكؽ٠ٙ ِكبوٓ 4 ّٚبؼٖ-قّبٌِٛ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111155 ربؼ٠ص ٚفٟ 23255    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اِبَ زكٕٝ ِسّع -  25
 نف١ك ق١ع ًِٓفٝ/ثٍّه- إًٌبٚٗ ل- اٌكؽ٠ٙ ِكبوٓ 4 ّٚبؼٖ-قّبٌِٛ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 23664    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ِٛقٝ اثؽا١ُ٘ ِؽؾٚق -  21
  رٟٛٔ ٚجعاهلل خّٛٗ/ثٍّه اٌغؽث١خ اٌمؽا٠هخ - اٌمج١ٍخ اٌع٘ت ِٕهبح ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 23664    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ِٛقٝ اثؽا١ُ٘ ِؽؾٚق -  22
 ِسّع ٚجعؼثٗ اٌكالَ ٚجع/ثٍّه اٌط١ً ْٛش- ِٕٟٙ ٚؿثخ ٕٚٚٛأخ ٚكً ِٕسً ٚٔهبْخ اضؽ ؼئ١كٟ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 23664    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ اثؽا١ُ٘ ِؽؾٚق -  23
 ِسّع ٚجعؼثٗ ٚجعاٌكالَ/ثٍّه اٌط١ً ْٛش-ِٕٙٝ ٚؿثخ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 23664    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ اثؽا١ُ٘ ِؽؾٚق -  24
 ِٛانٝ ز١ٗؽح ٚٔهبْٗ رٛٔٝ ٚجعاهلل خّٛٗ/ثٍّه اٌمج١ٍٗ اٌع٘ت ِٕهبح-اٌغؽث١ٗ اٌمؽا٠هخ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 61322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكالَ ٚجع ٍٚٝ ِسّع ِسّٛظ -  25
 ِسّع فٕدؽٜ وّبي/ثٍّه اٌدع٠ع نبظٜ رمك١ُ اٌه١ٔٛٗ اؼٌ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 61322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكالَ ٚجع ٍٚٝ ِسّع ِسّٛظ -  26
 ِسّع فٕدؽٜ وّبي/ثٍّه اٌدع٠ع نبظٜ رمك١ُ اٌه١ٔٛٗ اؼٌ ٕٚٚٛأٗ ٚث٠ٛبد زعا٠ع ٚٔهبْٗ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 61322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌكالَ ٍٚٝ ِسّع ِسّٛظ -  22
 ِسّع فٕدؽٜ وّبي/ثٍّه اٌدع٠ع نبظٜ رمك١ُ اٌه١ٔٛخ اؼٌ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 61322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌكالَ ٍٚٝ ِسّع ِسّٛظ -  28
 ٚرٛؾ٠ٙ رٛؼ٠ع ٚٔهبْٗ ِسّع فٕدؽٜ وّبي/ثٍّه اٌدع٠ع نبظٜ رمك١ُ اٌه١ٔٛخ اؼٌ ا١ٌّٕب ِع٠ٕٗ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ

 غػائ١ٗ ِٛاظ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 23256    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبنع فبؼـ زهّذ و١ؽٌف -  21

 ٔبنع فبؼـ زهّذ/ثٍّه اٌهؽ٠ف اؼٌ ل-قّبٌِٛ ًِٛؽٖ-قّبٌِٛ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 23256    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبنع فبؼـ زهّذ و١ؽٌف -  35

 ٔبنع فبؼـ زهّذ/ثٍّه اٌهؽ٠ف اؼٌ ل-قّبٌِٛ ًِٛؽٖ-قّبٌِٛ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 23258    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع أٛؼ زكٓ ؾ٠ٕت -  31

  اثؽا١ُ٘ ؼخت زعاظ/  ثٍّه نسبرٗ اثٛ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 23252    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ثٌٛف ٚعٌٝ ٚفبف -  32

 ظاٚظ ثهؽٜ ؼَب/  ثٍّه ثؽظٔٛ٘ب ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 23255    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌٛ٘بة ِسّع فب٠ؿ ضٍف -  33

  يمؽ ِسّع ٔبظٜ/  ثٍّه ز١بْ اثٓ ل ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111152 ربؼ٠ص ٚفٟ 23261    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ٚجعاٌك١ع قٛع ١ِه١ً -  34

 ِسّع ضٍف اثٛثىؽ/ثٍّه  اٌس١ٍح ٚاثٛؼ نبؼ44٘-اًٌّبو ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111152 ربؼ٠ص ٚفٟ 23251    لُثؽ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛع ِزؽٜ ِست ق١ّؽ -  35

 ربظؼـ ز١ٕٓ ٠ٌٛؿح/  ثٍّه ؾغٍٛي قٛع نبؼ٘ - قّبٌِٛ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111152 ربؼ٠ص ٚفٟ 63563    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌؽز١ُ ؾ٠عاْ ٌٓفٝ ضبٌع -  36

  ٍٟٚ ضٍف ِسّع ٔبظ٠خ/ ثٍّه ٘بنُ ظِهبٚ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111152 ربؼ٠ص ٚفٟ 23265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛؼ٠بي ٍ٘مبٔٝ افؽا٠ُ اٌمف ١ِه١ً -  32

 ٚثب١ٌّالظ افؽا٠ُ اٌمف/ثٍّه-اثٛثىؽ ل ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 65645    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ٚع وبًِ خّبي ا٠ّبْ -  38

  خؽخبٜٚ ثهبؼح ِالن/ ثٍّه ا١ٌّٕب وؽرخ ثدٛاؼ اٌغؽثٟ اًٌسؽاٚٞ آٌؽ٠ك ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 65645    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ٚع وبًِ خّبي ا٠ّبْ -  31

 ِدّٙ ٚٔهبْٗ خؽخبٜٚ ثهبؼح ِالن/ثٍّه4 لؽ٠ٗ- اهلل قٛع ٚؿثخ نٛنٗ غؽة- قّبٌِٛ ِؽوؿ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ
 زجٛة ٚربن١ؽ ِٚعنخ رفؽ٠غ ًِّٚٛ ِؿاؼ٘

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 23264    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبرٗ رٛف١ك قبِٝ خٛؼج -  45
 رٛف١ك قبِٝ ا٠ٙبة/ ثٍّه ٚجعاٌؽاؾق ِسّٛظ نبؼ٘ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 23265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ِسّٛظ يالذ -  41
 ازّع ِسّع ِسّٛظ/ثٍّه- اٌدالء ل - قّبٌِٛ ًِٛؽح ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 65645    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ٚع وبًِ خّبي ا٠ّبْ -  42
 ِالن/ثٍّه ا١ٌّٕب وؽرخ ثدٛاؼ- اٌغؽثٟ اًٌسؽٚٞ آٌؽ٠ك ٕٚٚٛأٗ اٚالف ِعنخ ٔهبْٗ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأن١ؽ

  خؽخبٚٞ ثهبؼٖ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 65645    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ٚع وبًِ خّبي ا٠ّبْ -  43
 ِالن/ثٍّه  ا١ٌّٕب وؽرٗ ثدٛاؼ- اٌغؽثٝ اًٌسؽاٜٚ آٌؽ٠ك ٕٚٚٛأٗ ثّ ِؿؼٚٗ ٚٔهبْٗ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

 خؽخبٜٚ ثهبؼح
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 23266    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ز١ٓجخ زّع زعٚد ازّع -  44

 ِسّع اٌس١ّع ٚجع زكبَ/ ثٍّه- اٌهؽلٝ اٌّبلٛقٝ نبؼ16٘ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 23263    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، غجؽ٠بي ِالن ٔبظٜ و١ؽٌف -  45

 قٛع ف١ُٙ ِٕٝ/ثٍّه-قّبٌِٛ ِؽوؿ-لٍٛيٕب ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 23262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ٚثّبْ ؼُِبْ ًٚبَ -  46

 غوٝ اظؼ٠ف ازّع/  ثٍّه ثعٜٚ ٚؿثخ اٌزكٛظ رؽٚخ ل ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 23262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبنع ٚجعاٌّك١ر انؽف ِب٠ىً -  42

 ٔبنع ٚجعاٌّك١ر انؽف و١ؽٌف/ثٍّه-ِٓبٜ ِؽوؿ-إٌّب٘ؽح ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 65645    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ٚع وبًِ خّبي ا٠ّبْ -  48

 خؽخبٜٚ ثهبؼح ِالن/ثٍّه  ا١ٌّٕب وؽرٗ ثدٛاؼ-اٌغؽثٝ اًٌسؽاٜٚ آٌؽ٠ك ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 65645    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ٚع وبًِ خّبي ا٠ّبْ -  41

 ِدّٙ ٚٔهبْٗ خؽخبٜٚ ثهبؼح ِالن/ثٍّه- 4 لؽ٠ٗ-قٛعاهلل ٚؿثخ نٛنٗ غؽة-قّبٌِٛ ِؽوؿ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ
 زجٛة ٚربن١ؽ ِٚعنٗ رفؽ٠غ ًِّٚٛ ِؿاؼ٘

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 23268    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ ِسّع ؼخت ؼا١ٔب -  55
 زكٓ اٌؽز١ُ ٚجع فٌٛٝ ثٍّه اٌطّب٠هخ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 55444    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِطٍٛف ْٗ ِى١ٓ ْٗ -  51
 (١ٚكٝ وّبي فؽذ/  ثٍّه ِبلٛقٗ ل١ٍٕٝ يبظق ٚؿثخ) ،:   ؽاٌـزأن١

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 23261    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ؼنبظ ِسّٛظ قبؼح -  52
 ٚجعاٌٛبْٝ ِسّع ازّع/ثٍّه االضًبو-ِد١ع اٌه١ص-ل33 ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 23225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف ٚجعاٌس١ٍُ خّبي -  53
 ٠ٛقف ٚجعاٌس١ّع ٚجعاٌس١ٍُ/ثٍّه-ٚبوف ٚؿثخ-اٌجؽخب٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111113 ربؼ٠ص ٚفٟ 23224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٝ ٚجعؾ٠ع ِٛقٝ ؼَٝ -  54
 و١الٔٝ ِسّع ِسّٛظ/ثٍّه-ْؽفب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111113 ربؼ٠ص ٚفٟ 23226    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٙعٜ ظؼظ٠ؽ ٚجعاٌؽزّٓ ِسّع -  55
 ٚجعاٌفزبذ ِسّع قٛبظ ثٍّه- اٌّعاؼـ نبؼ٘ -ِٓبٜ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111113 ربؼ٠ص ٚفٟ 23225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٚٝ رٙبِٝ ١ٚع خٙبظ -  56
  ٚجعاهلل ازّع ٚجعاهلل/ ثٍّه اٌه١ص-ل - قّبٌِٛ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111113 ربؼ٠ص ٚفٟ 23222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ ازّع ِسّع اقّب١ًٚ -  52
 ثب١ٌّٕب اٌؽ٠بَٝ إٌبظٜ/ ثٍّه- زك١ٓ ْٗ نبؼ٘ اٌؽ٠بَٝ إٌبظٜ قٛؼ 35 ؼلُ ِسً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111113 ربؼ٠ص ٚفٟ 23222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ ازّع ِسّع اقّب١ًٚ -  58
 ثب١ٌّٕب اٌؽ٠بَٝ إٌبظٜ/ثٍّه زك١ٓ ْٗ نبؼ٘ اٌؽ٠بَٝ إٌبظٜ قٛؼ35 ؼلُ ِسً-ا١ٌّٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111113 ربؼ٠ص ٚفٟ 23222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعإٌُّٛ ثؽٚد ِسّع -  51
 زبفٕ ثىؽ ٚجعاهلل/ ثٍّه- ِٓبٜ ِؽوؿ -اٌىفٛؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111113 ربؼ٠ص ٚفٟ 23223    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ٚجعاهلل ٚجعاٌس١ّع نؽ٠ف -  65
  ض١ًٍ ٚجعاهلل ٚجعاٌس١ّع/  ثٍّه يبٌر ٚجعاٌمٜٛ ٚؿثخ ا١ٌٓجٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111113 ربؼ٠ص ٚفٟ 23221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٚٝ اٌك١ع ثط١ذ ِكٍُ -  61
  ٚجعاٌس١ٍُ ِسؽٚـ ِسّع/  ثٍّه اٌثٛؼٖ ل االيعلبء ثؽج ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111114 ربؼ٠ص ٚفٟ 23285    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع يبظق فبًَ ِسّع -  62
 فبًَ خّبي ا١ِؽٖ/ثٍّه  ثعٜٚ ِسّع ل36 ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111114 ربؼ٠ص ٚفٟ 23221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕعٖٚ ِسّع ازّع ؾ٠ٕبُ٘ -  63
 ِسّع ِسّع ِسّع ازّع/ ثٍّه ّٚبؼ ثٕٝ -ِٓبٜ ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111114 ربؼ٠ص ٚفٟ 23281    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ؾ٠ٓ اثؽا١ُ٘ زكٓ -  64
 ٚجعاٌغٕٝ ازّع نبظ٠ٗ/  ثٍّه ظِه١ؽ ،:   اٌـزأن١ؽ

:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111114 ربؼ٠ص ٚفٟ 23283    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽج ٔبنع ّٚبظ فبظٜ -  65
 فؽج ٔبنع ّٚبظ/ثٍّه-ظفم ،

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111114 ربؼ٠ص ٚفٟ 23284    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ق١ف زعاظ -  66
 ِسّع فزسٝ ِسّع/  ثٍّه - اٌٛؿ٠ّخ - 4 لؽ٠خ - نٛنٗ -قّبٌِٛ ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111114 ربؼ٠ص ٚفٟ 23282    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌّّْٛ اثؽا١ُ٘ يبٌر قبِٝ -  62
 ٚزُ ِسؽٚـ ربِؽ/ ثٍّه-ا١ٌّّْٛ ٚؿثخ-قّبٌِٛ ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111114 ربؼ٠ص ٚفٟ 23228    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعا١ٌٍُٛ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ٍٚٝ ازّع -  68
 ٚجعا١ٌٍُٛ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ٍٚٝ/ثٍّه-ظِبؼ٠ف-ا١ٌّٕب ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111114 ربؼ٠ص ٚفٟ 51566    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ زّٛظٖ ٘الي ٍٚٝ -  61
 ازّع زكٓ ًِٓفٝ انؽف/ثٍّه اٌسٓت اثدبج ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 23286    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼِٚبْ ٠ٛمٛة اثؽا١ُ٘ ٚبْف -  25
 اثؽا١ُ٘ ١ٚكٝ/  ثٍّه- ا١ٌّٕكٝ يفبءاٌع٠ٓ -ل - قّبٌِٛ ًِٛؽح ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 65382    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف وبًِ فب٠ؿ ثٌٛف -  21
 ( ٠ٛقف وبًِ فب٠ؿ)  ثٍّه ثدٍٛٗ اٌّبٌه ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 61266    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌغٕٝ ضٍف ِسّع ضٍف -  22
 ٕٚٗ ٌالقزغٕبء يبظق ِسّع ؼنب/ثٍّه اٌفالز١ٓ ٔؿٌخ ٕٚٚٛأٗ ثمبٌٗ االضؽٚٔهبْٗ اٌؽئ١كٝ اٌسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 22168    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚ٘جٗ ٚؿ٠ؿ ٚبظي ؼأفذ -  23
 (يبظق فبؼٚق ِؽ٠ُ ثٍّه) ثدٍٛٙب ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 23528    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكٛع ِسؽٚـ ؼٚؤف ١ِٕب -  24
 اظ٠ت فبؼٚق اقبِٗ/ثٍّه قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ ٕٚٚٛأٗ وٙؽثبئ١ٗ اظٚاد ث١ٙ ٚٔهبْخ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 23528    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكٛع ِسؽٚـ ؼؤٚف ١ِٕب -  25
 اظ٠ت فبؼٚق اقبِٗ/ثٍّه-قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 23528    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكٛع ِسؽٚـ ؼؤٚف ١ِٕب -  26
 ١ِّٛٚٗ ِمبٚالد ٚٔهبْٗ ١ٗٔؽ وؽَ ؼفٛذ/ثٍّه ا١ٔف ل12-نٍجٝ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 23282    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾ٠عاْ ِسّع ضٍف زّبظٖ -  22
 ؾ٠عاْ ِسّع ضٍف/ثٍّه-ظفم-قّبٌِٛ ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112 ربؼ٠ص ٚفٟ 23285    ُثؽل ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽج ٔطٍٗ ِسؽٚـ اِبي -  28
 ١ِٕب يبظق ِبخع/ثٍّه  اٌجسؽٜ ِب٘ؽ ازّع نبؼ٘ 156 ،:   اٌـزأن١ؽ

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111118 ربؼ٠ص ٚفٟ 23288    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً اٌّالن ٚجع ي١ٍت ثك١ٓخ -  21
 ق١ٍّبْ زٕب اٌمف ِؽلى/  ثٍّه اثٛاْ -ة اٌىبئٓ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111118 ربؼ٠ص ٚفٟ 22221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجبة فزر اثؽا١ُ٘ فزسٝ ِسّع -  85
 اٌجبة فزر اثؽا١ُ٘ ازّع/ ثٍّه اٌجٍع ِٓبٜ ثٕٛٛاْ يٕب١ٚخ ِٕٗفبد ردبؼح ٔهبِ ٚٓ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111118 ربؼ٠ص ٚفٟ 65184    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زٕب اهلل خبظ زٕب ؼَب -  81
  خبظاهلل زٕب ٔبخر/ ثٍّه - ِٕجبي ِٕهأٖ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111118 ربؼ٠ص ٚفٟ 23281    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاهلل ِسّع ِسّٛظ ٚؿٖ -  82
 ٚجعاٌغٕٝ ِسّع/  ثٍّه ثبثذ ٔؿٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111118 ربؼ٠ص ٚفٟ 22221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجبة فزر اثؽا١ُ٘ فزسٝ ِسّع -  83
 اٌجبة فزر اثؽا١ُ٘ ازّع/ثٍّه اٌجٍع ِٓبٜ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111118 ربؼ٠ص ٚفٟ 22221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجبة فزر اثؽا١ُ٘ فزسٝ ِسّع -  84
 وّب١ٌبد ٚٔهبْٗ اٌجبة فزر اثؽا١ُ٘ فزسٝ/ثٍّه اٌكٛق اِبَ ل اٌجٍع ِٓبٜ- ِٓبٜ ِؽوؿ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ق١بؼاد

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111118 ربؼ٠ص ٚفٟ 23211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕز١بـ ظاٚظ ؼ٠بٌ ِزسذ -  85
 ؼ٠بٌ ِزسذ ّٚبظ/ثٍّه-لجٍٝ ٍِسك-2لؽ٠ٗ-قّبٌِٛ ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111118 ربؼ٠ص ٚفٟ 23215    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽقٝ ِسّع ًِٓفٝ نٙبة -  86
 ِؽقٝ ِسّع ًِٓفٝ/ ثٍّه ا١ٌٌٛع اثٓ ل 81 - نب١٘ٓ ا١ٌّٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 23215    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثكٓٛؼٚـ ثهؽٜ قٛع انؽف -  82
  ثكٓٛؼٚـ ثهؽٜ قٛع/  ثٍّه ا١ٌٓجٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 23212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعٖ ِسّع ِسّع اثٛؾ٠ع -  88
 ٍٚٝ ق١ع خّبي ْٗ/ثٍّه-اٌجؽخب٠ٗ-ا١ٌّٕب ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ

:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 23216    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛع زٕب ظلم ِبخع -  81
 زٕب ظفم قبِٝ/ثٍّه-اثٛق١عُ٘ ،

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 23213    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ا١ٌٍٓف ٚجع خّبي ِسّع -  15
 ق١ع ٚؿد ازّع/ ثٍّه - اٌغؽثٝ إٌُّٛ ٚجع ١ِعاْ 5 ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 23214    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ِسّع فؽج ٔٛؼ -  11
 ٍٚٝ وبًِ ٔدالء/ ثٍّه-اٌّهٓٛث١ٗ-ل12 ٚمبؼ- ا١ٌّٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111111 ربؼ٠ص ٚفٟ 23212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ٚجعاٌكالَ ًِٓفٝ ِسّٛظ -  12
 ٍٚٝ ِسّٛظ خّبي/ثٍّه اٌّبٌىٝ ٚعٔبْ-ل 32 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 68235    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لٕبٜٚ ِسّع اٌمبظؼ ٚجع ١َبء -  13
 ِسّع اٌجبلٝ ٚجع فٌٛٝ/ثٍّه اٌمج١ٍخ اٌع٘ت ِٕهبح ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 68235    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لٕبٜٚ ِسّع اٌمبظؼ ٚجع ١َبء -  14
  ٚخجف اقّٕذ ث١ٙ ٚٔهبْخ ِسّع اٌجبلٝ ٚجع فٌٟٛ/ثٍّه اٌمج١ٍخ اٌع٘ت ِٕهبح ٕٚٛأٗ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23852    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٔبظٜ ٚجعاهلل ا٠ّٓ -  15
 ٔبظٜ ٚجعاهلل ٔبظٜ/ثٍّه-قّبٌِٛ ظ٠ؽ-قّبٌِٛ ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23853    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌّد١ع ِسّع ثىؽ ازّع -  16
 ا١ٌّٕب ِسبخؽ اظاؼح/ ثٍّه-5281 ؼلُ ِسدؽ-اٌدجً ْٕٙب-ا١ٌّٕب ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23855    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زّعا ٚجعاٌس١ّع ْٗ ّٚبظ -  12
 وّبي ِسّع ٘بخؽ/  ثٍّه االٚلبف ّٚبؼح اوزٛثؽ 6 ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23282    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌّّْٛ اثؽا١ُ٘ يبٌر قبِٝ -  18
  ٚزُ ِسؽٚـ ربِؽ/ثٍّه-ا١ٌّّْٛ ٚؿثخ-اٌهؽ٠ٛٝ ِٕهبٖ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23282    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌّّْٛ اثؽا١ُ٘ يبٌر قبِٝ -  11
 اٌس١ٛا١ٔٗ اٌثؽٖٚ أزبج ٚٔهبْٗ ٚزُ ِسؽٚـ ربِؽ/ثٍّه ا١ٌّّْٛ ٚؿثخ-قّبٌِٛ ِؽوؿ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 61412    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زك١ٓ ِسّع ْبؼق -  155
 اٌس١ّع ٚجع زكب١ٔٓ ِسّع/ثٍّه ظِبؼ٠ف - ثٕٛٛاْ ِٛانٝ ز١ٗؽح ٔهبِ ٚٓ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23854    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظؼ٠ٚم ِسّٛظ لٓت ا١ِٕٗ -  151
 ظؼ٠ٚم ِسّٛظ لٓت ِسّع/ثٍّه-اٌىفٛؼ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23856    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚؽاثٝ ازّع ِسّٛظ ٚؿ -  152
 ١ٚع اثؽا١ُ٘ زّبظٖ/ثٍّه- اٌزً- زكٓ اٌه١ص-ِٓبٜ ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23852    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبظق ؼِؿٜ ؼَب ٚبظي -  153
 يبظق ؼِؿٜ ؼَب/ثٍّه-اهلل فؽج ٔؿٌخ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23815    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛٔبْ نسبرٗ ٔج١ً زٕبْ -  154
 ِسّع ازّع ٘عٜ/  ثٍّه نّف ١ٚٓ ل 16 اٌكجٙ ْٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23858    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع ِسؽٚـ اًٌغ١ؽ ِسّع قٙبَ -  155
 زك١ٓ لبقُ يالذ/ثٍّه- اٌجٍع اْكب-قّبٌِٛ ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ثىؽ اثٛ نٛلذ ٘بٌٗ -  156

 ازّع ٚجعاٌجبقّ ٍٚٝ/ثٍّه-اٌثٛؼٖ-ل-ِٓبٜ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23855    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع ٚعٌٝ اقالَ -  152

 يالذ ِسّٛظ/ثٍّه-اٌكؽاؼ٠ٗ-قّبٌِٛ ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23282    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌّّْٛ اثؽا١ُ٘ يبٌر قبِٝ -  158

 ا١ٌّّْٛ ٚؿثخ- اٌهؽ٠ٛٝ ِٕهبح ٕٚٚٛأٗ ٚبِٗ ِٚمبٚالد اؼاَٝ اقزًالذ ٚٔهبْٗ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
  ٚزُ ِسؽٚـ ربِؽ/ثٍّه
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 23851    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، رٙبِٝ ِسّع ٍٟٚ ّٚؽ -  151

 ازّع ِسّع خّبي/ثٍّه- اٌٍٛفٝ وَٛ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 68235    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لٕبٜٚ ِسّع ٚجعاٌمبظؼ ١َبء -  115

 ِسّع اٌجبلٝ ٚجع فٌٟٛ/ ثٍّه-اٌمج١ٍخ اٌع٘ت ِٕهبح ثٕٛٛاْ ِٛانٝ ز١ٗؽح ٚٔهبْٗ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 61412    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زك١ٓ ِسّع ْبؼق -  111

 اٌس١ّع ٚجع زكب١ٔٓ ِسّع/ ثٍّه - ظِبؼ٠ف ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111121 ربؼ٠ص ٚفٟ 61412    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زك١ٓ ِسّع ْبؼق -  112

 ِىزت ٚٔهبْٗ اٌؽزّٓ ٚجع ق١ع ظٚبء/ثٍّه اٌطٍفبء نبؼ2٘- قٍٓبْ اؼٌ -ا١ٌّٕب ِع٠ٕخ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ
 اٌص    555555ٚبِٗ زى١ِٛٗ ٚرٛؼ٠عاد ِمبٚالد

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111124 ربؼ٠ص ٚفٟ 23814    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعاٌؽز١ُ فىؽٜ نٛلٝ -  113
  ِسّع ٚجعاٌؽز١ُ فىؽٜ/ ثٍّه-ِٓبٜ ِؽوؿ-ثؽظٔٛ٘ب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111124 ربؼ٠ص ٚفٟ 23811    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ ِسّع اٌجبقّ ٚجع ٍٚٝ -  114

 ثعٜٚ اٌجبقّ ٚجع يف١ٗ/ثٍّه- اٌّسٓخ ل -قّبٌِٛ ًِٛؽح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111124 ربؼ٠ص ٚفٟ 23811    ثؽلُ ١عٖل قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ اٌك١ع نٛجبْ ٍٚٝ -  115

 قٍٓبْ ّٚؽ ض١ؽٜ ق١عٖ/ ثٍّه اٌثٛؼٖ نبؼ٘ ِٓ اٌزدبؼٖ ل-ِٓبٜ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111124 ربؼ٠ص ٚفٟ 23812    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زج١ت ٚؿ٠ؿ ١ٚبظ ٘جٗ -  116

 ي١ٍت ٚؿ٠ؿ اقسك ٔج١ً/ثٍّه  اثٛاْ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111124 ربؼ٠ص ٚفٟ 23818    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛع زٕب ١ِطبئ١ً خؽخف -  112

 قٛع زٕب ١ِطبئ١ً/ثٍّه -ا١ٌٓؽ خجً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111124 ربؼ٠ص ٚفٟ 23812    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بؼْٚ فؽج ٚجعإٌُّٛ ٍٚٝ -  118

 ٚجعاٌّد١ع ؼن١ع ازّع/ثٍّه-نٛنٗ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111124 ربؼ٠ص ٚفٟ 23825    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌٍّه ٌج١ت ِىؽَ خْٛ -  111

 ٌج١ت ِىؽَ ِب٠ىً/  ثٍّه اٌّع٠ؽ٠خ ل44 ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111124 ربؼ٠ص ٚفٟ 23816    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظ ًٔؽ ِسّٛظ -  125

 ِسّع ِسّٛظ ًٔؽ/ثٍّه-لٍٛيٕب ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111124 ربؼ٠ص ٚفٟ 23813    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خّٛٗ ضٍف ٔبخٝ ٕ٘بء -  121

 ِٕٙٝ فزسٝ اٌع٠ٓ ِسٝ/ثٍّه-اٌسك١ٕٝ اظَ ٚؿثخ-اٌغؽث١خ يفّ ،:   اٌـزأن١ؽ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111124 ربؼ٠ص ٚفٟ 23815    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ٍٚٝ قٛع ١ٍٚخ -  122
 ٚجعاٌٙبظٜ ًِٓفٝ ٍٜٚبٌع٠ٓ/ثٍّه-اٌىَٛ ْؽفب-ْؽفب ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111125 ربؼ٠ص ٚفٟ 61111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽج ِسّع خّبي فبرٓ -  123
 ثٓؽـ زج١ت نٕٛظٖ/ثٍّه اٌؽاثٙ اٌسٝ ثّؽوؿ االؼَٝ ثبٌعٚؼ 3 ؼلُ ِسً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111125 ربؼ٠ص ٚفٟ 23243    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفٗ ١ْٙؽ ٍٚٝ ِسّع -  124
 ض١ٍفٗ ١ْٙؽ ٍٚٝ انؽلذ/ثٍّه-قّبٌِٛ ِؽوؿ-اٌغؽثٝ اث١ْٙٛؽ-اٌهؽ٠ٛٝ ِٕهبٖ ،:   ١ؽاٌـزأن
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111125 ربؼ٠ص ٚفٟ 23824    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ًٔؽ ٚؿ٠ؿ ثط١ذ قبِٝ -  125

 ١ًٔؽ ٚؿ٠ؿ ثط١ذ/ ثٍّه نٛؽاٜٚ ظٚاؼ - اٌجسؽ٠خ آٌّب٘ؽٖ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111125 ربؼ٠ص ٚفٟ 23821    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِٓؽٖ اهلل فؽج ١ِٓؽٖ ِف١عٖ -  126

  اثؽا١ُ٘ ق١ٛع رٛف١ك ق١ٛع/  ثٍّه إٌّب٘ؽح ،:   اٌـزأن١ؽ
،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111125 ربؼ٠ص ٚفٟ 23823    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ربَٚؽٚـ ٍِٓٝ ِّعٚذ ٘جٗ -  122

 ؼؾق ؾوٝ ِبخعٖ/  ثٍّه قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111125 ربؼ٠ص ٚفٟ 23825    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ١ٌُٚ ٔج١ً خؽخؽـ -  128

 ١ٌُٚ ٔج١ً ١ٌُٚ/ثٍّه-اٌهؽل١خ ازّع ثٕٝ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111125 ربؼ٠ص ٚفٟ 23223    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٓؽـ غٓبـ فبؼـ و١ؽٌف -  121

 اٌك١ع ٚجع ٚؿ٠ؿ فىزٛؼ٠ب/ثٍّه - ِٕجبي ِٕهبح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111125 ربؼ٠ص ٚفٟ 61111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽج ِسّع خّبي فبرٓ -  135

 ثٓؽـ زج١ت نٕٛظٖ/ثٍّه  اٌؽاثٙ اٌسٝ ثّؽوؿ االؼَٝ ثبٌعٚؼ3 ؼلُ ِسً ٕٚٚٛأٗ خع٠ع فؽ٘ افززبذ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111125 ربؼ٠ص ٚفٟ 68438    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً اقسك ٠ٛٔبْ قكٓ -  131

 ربظؼـ ٚعٌٟ ٔبظٜ/ ثٍّه إٌُٙخ نبؼ٘ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111125 ربؼ٠ص ٚفٟ 23822    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًِؽٜ ازّع ِسّٛظ -  132

 ِسّع ًِؽٜ ازّع/ثٍّه-ا١ٌّٕب ِؽوؿ-اٌجسؽ٠ٗ آٌّب٘ؽٖ ،:   اٌـزأن١ؽ
 فٚي،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111125 ربؼ٠ص ٚفٟ 23826    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثب٘ٛؼ ٔد١ت خجؽٖ ؼَب -  133

 ٔد١ت خجؽٖ ا٠ّٓ/  ثٍّه- قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111126 ربؼ٠ص ٚفٟ 23821    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فب٠ؿ فٛؾٜ ّٚبظ ِبؼٜ -  134

 اؼ١ِب ٠سٝ ِدعٖ/  ثٍّه - ظالٛف ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111126 ربؼ٠ص ٚفٟ 68826    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زّؿح ازّع ضبٌع -  135

 ؼ٠بٌ زٍّٝ ؼاِٝ/ثٍّه اٌع٠ٚه ٍٚٝ ل ٕٚٚٛأٗ ِٕؿ١ٌٗ ٚاظٚاد وٙؽثبئ١ٗ اخٙؿٖ ث١ٙ ٚٔهبْٗ خع٠ع فؽ٘ افززبذ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111126 ربؼ٠ص ٚفٟ 23835    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زٕب ٚجعاٌّك١ر وبًِ يجسٝ -  136

 اثٛاٌٛال ثالي يالذ اقبِٗ/ ثٍّه - اٌؽاثٙ اٌسٝ ِٛي اٌس١بٖ - اٌثبٔٝ اٌعٚؼ( 11) ؼلُ ِسً ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111126 ربؼ٠ص ٚفٟ 68826    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زّؿٖ ازّع ضبٌع -  132

 ؼ٠بٌ زٍّٝ ؼاِٝ/ثٍّه اٌع٠ٚه ٍٚٝ ل ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111126 ربؼ٠ص ٚفٟ 23832    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثؽقَٛ زج١ت ِدعٜ ِب٠ىً -  138

  زٕب يّٛئ١ً ٚ٘جٗ ثهبؼٖ/ثٍّه-ْٕٙهب ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111126 ربؼ٠ص ٚفٟ 52451    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقٛع ١ٓٚٗ أٛؼ يجسٝ -  131

 ١ٓٚٗ أٛؼ يجسٝ/ثٍّه ثٛؼق١ٛع/ ل-قٍٓبْ رمك١ُ 2 ؼلُ اٌّٙب ثؽج                                              ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111126 ربؼ٠ص ٚفٟ 23828    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٓؽـ قٛع ف١ُٙ ١ِٕؽ -  145

 ق١ع ٘الي ِدعٜ/  ثٍّه -خٕف اثٛ اٌجؽخب٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111126 ربؼ٠ص ٚفٟ 23822    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕمؽ٠ٛـ ٠ٛقف ِٕمؽ٠ٛـ قٛؾاْ -  141

 فٛؾٜ ٚؽ٠بْ ٔبظٜ ١ِٕب/  ثٍّه - االرالد ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111126 ربؼ٠ص ٚفٟ 23831    ثؽلُ ١عٖل قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ قالِٗ ٕ٘ؽٜ خْٛ -  142

 ِسّٛظ اٌع٠ٓ ثٙبء ازّع/ثٍّه ثبنب زك١ت ل58-ا١ٌّٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111122 ربؼ٠ص ٚفٟ 23833    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾا٠ع نٛلٝ ٚجعاٌغٕٝ خّٛٗ -  143

 ؾا٠ع نٛلٝ ٚجعاٌغٕٝ/ثٍّه-ظالٛف قبل١خ ،:   اٌـزأن١ؽ
 إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111122 ربؼ٠ص ٚفٟ 23834    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ٚجعاٌٛبْٝ ١ٔٚف ٚجعاٌٛبْٝ -  144

 ٘الي ٚبِؽ ٘عٜ/ثٍّه-ا١ًٌٍجٗ-نٛنٗ-قّبٌِٛ ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف، 
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111122 ربؼ٠ص ٚفٟ 62613    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاهلل ِكٛٛظ ٚجعاهلل ٕ٘بء -  145

 غٓبـ ّٔؽ اقسك/  ثٍّه - قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ لؽ٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ
،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111122 ربؼ٠ص ٚفٟ 23836    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌّالن ق١عُ٘ خّبي ِٕدع -  146

 ٚجعاٌّالن ق١عُ٘ خّبي/ ثٍّه-اٌّٛٛظ٠ٓ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111122 ربؼ٠ص ٚفٟ 23835    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خٛظٖ ٚبثع ض١ٍفخ فىؽٜ -  142

  خٛظح ٚبثع ض١ٍفخ/  ثٍّه- اٌهؽ٠ٛٝ ِٕهبح ،:   اٌـزأن١ؽ
 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111128 ربؼ٠ص ٚفٟ 23832    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٓؽـ زٕب ِالن ٔبظ٠ٗ -  148

 اهلل خبظ زٕب ٠ٌٛؿ/ثٍّه-اٌغؽث١خ ق١ٍخ ،:   اٌـزأن١ؽ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111128 ربؼ٠ص ٚفٟ 68426    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ف١ُٙ نف١ك خّبي ث١هٜٛ -  141
 ٕٚٗ ٌالقزغبء ِسّع ًِٓفٝ ث١ٙخ/ثٍّه ا١ٔف ل- نٍجٝ اٌىبئٓ اٌفؽ٘ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111128 ربؼ٠ص ٚفٟ 23838    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚبؾؼ ٌِٛٛ ١ِٕؽ قالِٗ -  155
 ؼقالْ إٌّفٝ غؿاي ٘الي/ ثٍّه-اظِٛ-ا١ٌّٕب ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111128 ربؼ٠ص ٚفٟ 23845    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌمّى ثسؽ ٚظ٠ٙ ١ِالظ -  151
 ِالن قٛع نبظٜ/ثٍّه اٌؽانع٠ٓ اٌطٍفبء ل-ثٕعؼقّبٌِٛ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111128 ربؼ٠ص ٚفٟ 24655    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبرٗ ٚجعاٌٛازع اقبِٗ -  152
 ٚجعاٌّسكٓ فؽ٠ع ٚٛٔٝ ِسّع/  ثٍّه ٚجعاٌغٕٝ زبؼح اضٕبرْٛ ل 65 ثدٍٛٗ إٌٛٛاْ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111128 ربؼ٠ص ٚفٟ 23831    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لالظح ١ٌُٚ ِسدٛة ٚفبف -  153
 لالظح ١ٌُٚ ِسدٛة/ ثٍّه - ِٕم١ٓٓ ،:   اٌـزأن١ؽ

   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌهبِ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111154ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 52253   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ًِٓفٝ ازّع -  1

 رٕد١ع اظٚاد ٚ ضؽظٚاد ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111155ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 66242   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌٛال زكٓ ٍٚٝ زك١ٓ -  2

 (١ِّٛٚخ ِمبٚالد) ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً
 رُ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111155ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 25551   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، غبٌٝ ٠ٌٛف فب٠ؿ ٘بٔٝ -  3

 (قٕبوف ًِٕٙ)ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً
 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62253   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعا١ٌٍٓف ٚجعإٌُّٛ ٚبظي ازّع -  4

 وهؽٜ ِسً:  اٌزأن١ؽ
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22556   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚ٘جٗ غبٌٝ ٚجعاهلل خٛؼج -  5

 ًِٛغبد ٌسبَ ٚ ردبؼح ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 65511   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زٕب ف١ُٙ فزسٝ زهّذ -  6

 ر١ٕ٠ّٛخ ثمبٌخ
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 66158   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ ؾوٝ خّبي ْبؼق -  2

 خجٕخ ر١ًٕٙ
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 64118   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ زكٓ ِسّع ٔدبٖ -  8

 ثمبٌٗ
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22824   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٚٝ ٕٚزؽ ِسّٛظ ِسّع -  1

 اٌؽضبَ رًع٠ؽ
 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 52451   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقٛع ١ٓٚٗ أٛؼ يجسٝ -  15

 ِزىبٍِٗ زى١ِٛٗ ِمبٚالد ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛعي:  اٌزأن١ؽ
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 68826   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زّؿح ازّع ضبٌع -  11

 اٌغػائ١خٚاّٚبي ٚاٌّٛاظ اٌدب٘ؿح ٚاٌّالثف ثٕبء ِٚٛاظ ِٕٚؿ١ٌخ وٙؽثبئ١خ ٚاظٚاد اخٙؿح ٚرٛؾ٠ٙ رٛؼ٠ع ِىزت اٌٝ إٌهبِ رٛع٠ً
 آٌج١خ ٚاالخٙؿح اًٌس١خ ٚاالظٚاد ِىزج١خ ٚاظٚاد ٚاثبس إٌٗبفخ

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌهؽوخ ٔٛ٘  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23856   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚؽاثٝ ازّع ِسّٛظ ٚؿ -  1

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23263   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، غجؽ٠بي ِالن ٔبظٜ و١ؽٌف -  2

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23262   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ٚثّبْ ؼُِبْ ًٚبَ -  3

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23821   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِٓؽٖ اهلل فؽج ١ِٓؽٖ ِف١عٖ -  4

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ ازّع ِسّع اقّب١ًٚ -  5

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23266   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ز١ٓجخ زّع زعٚد ازّع -  6

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23825   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌٍّه ٌج١ت ِىؽَ خْٛ -  2

 ضبو: اٌزأن١ؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111155ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23251   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبرٗ ظا١ٔبي فب٠ؿ يّٛئ١ً -  8
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23836   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌّالن ق١عُ٘ خّبي ِٕدع -  1
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23854   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظؼ٠ٚم ِسّٛظ لٓت ا١ِٕٗ -  15
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23282   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌّّْٛ اثؽا١ُ٘ يبٌر قبِٝ -  11
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 65645   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ٚع وبًِ خّبي ا٠ّبْ -  12
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعإٌُّٛ ثؽٚد ِسّع -  13
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23815   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ٍٚٝ قٛع ١ٍٚخ -  14
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111152ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23261   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ٚجعاٌك١ع قٛع ١ِه١ً -  15
 ضبو: أن١ؽاٌز

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف ٚجعاٌس١ٍُ خّبي -  16
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23286   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼِٚبْ ٠ٛمٛة اثؽا١ُ٘ ٚبْف -  12
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23851   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، رٙبِٝ ِسّع ٍٟٚ ّٚؽ -  18
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23814   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعاٌؽز١ُ فىؽٜ نٛلٝ -  11
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23821   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فب٠ؿ فٛؾٜ ّٚبظ ِبؼٜ -  25
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111156ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23664   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ اثؽا١ُ٘ ِؽؾٚق -  21
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111156ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23256   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبنع فبؼـ زهّذ و١ؽٌف -  22
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111156ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23256   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبنع فبؼـ زهّذ و١ؽٌف -  23
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111153ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23231   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٟٚ يبٌر ازّع ؾا١٘ٗ -  24
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23828   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٓؽـ قٛع ف١ُٙ ١ِٕؽ -  25
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23813   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خّٛٗ ضٍف ٔبخٝ ٕ٘بء -  26
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23268   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ ِسّع ؼخت ؼا١ٔب -  22
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111154ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23243   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفٗ ١ْٙؽ ٍٚٝ ِسّع -  28
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ ازّع ِسّع اقّب١ًٚ -  21
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23824   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ًٔؽ ٚؿ٠ؿ ثط١ذ قبِٝ -  35
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23262   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبنع ٚجعاٌّك١ر انؽف ِب٠ىً -  31
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23214   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ِسّع فؽج ٔٛؼ -  32
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23528   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكٛع ِسؽٚـ ؼؤٚف ١ِٕب -  33
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23816   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظ ًٔؽ ِسّٛظ -  34
 ضبو: اٌزأن١ؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111156ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23258   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع أٛؼ زكٓ ؾ٠ٕت -  35
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23215   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽقٝ ِسّع ًِٓفٝ نٙبة -  36
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23215   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثكٓٛؼٚـ ثهؽٜ قٛع انؽف -  32
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23224   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٝ ٚجعؾ٠ع ِٛقٝ ؼَٝ -  38
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23835   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خٛظٖ ٚبثع ض١ٍفخ فىؽٜ -  31
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجبة فزر اثؽا١ُ٘ فزسٝ ِسّع -  45
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23822   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًِؽٜ ازّع ِسّٛظ -  41
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23826   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثب٘ٛؼ ٔد١ت خجؽٖ ؼَب -  42
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23216   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛع زٕب ظلم ِبخع -  43
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 65645   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ٚع وبًِ خّبي ا٠ّبْ -  44
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111124ُ ربؼ٠ص ٟٚف 23811   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ ِسّع اٌجبقّ ٚجع ٍٚٝ -  45
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111152ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23265   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛؼ٠بي ٍ٘مبٔٝ افؽا٠ُ اٌمف ١ِه١ً -  46
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23811   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ اٌك١ع نٛجبْ ٍٚٝ -  42
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23812   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زج١ت ٚؿ٠ؿ ١ٚبظ ٘جٗ -  48
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23261   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ؼنبظ ِسّٛظ قبؼح -  41
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23211   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ثىؽ اثٛ نٛلذ ٘بٌٗ -  55
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111156ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌكالَ ٍٚٝ ِسّع ِسّٛظ -  51
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111156ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23255   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌٛ٘بة ِسّع فب٠ؿ ضٍف -  52
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23853   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌّد١ع ِسّع ثىؽ ازّع -  53
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23855   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ٚجعاٌس١ّع ْٗ ّٚبظ -  54
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23852   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٔبظٜ ٚجعاهلل ا٠ّٓ -  55
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111114ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23285   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع يبظق فبًَ ِسّع -  56
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23223   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ٚجعاهلل ٚجعاٌس١ّع نؽ٠ف -  52
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 68235   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لٕبٜٚ ِسّع اٌمبظؼ ٚجع ١َبء -  58
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23831   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لالظح ١ٌُٚ ِسدٛة ٚفبف -  51
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23852   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبظق ؼِؿٜ ؼَب يٚبظ -  65
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23823   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ربَٚؽٚـ ٍِٓٝ ِّعٚذ ٘جٗ -  61
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111114ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23281   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ؾ٠ٓ اثؽا١ُ٘ زكٓ -  62
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111155ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23242   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعإٌُّٛ ْٗ ٖؽ٠ف ٔبيؽ -  63
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23812   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بؼْٚ فؽج ٚجعإٌُّٛ ٍٚٝ -  64
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23845   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌمّى ثسؽ ٚظ٠ٙ ١ِالظ -  65
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111152ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23251   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛع ِزؽٜ ِست ق١ّؽ -  66
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23815   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛٔبْ نسبرٗ ٔج١ً زٕبْ -  62
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23858   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع ِسؽٚـ اًٌغ١ؽ ِسّع قٙبَ -  68
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23264   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبرٗ رٛف١ك قبِٝ خٛؼج -  61
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23265   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ِسّٛظ يالذ -  25
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23818   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛع زٕب ١ِطبئ١ً خؽخف -  21
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٚٝ رٙبِٝ ١ٚع خٙبظ -  22
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111156ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ثٌٛف ٚعٌٝ ٚفبف -  23
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٚٝ اٌك١ع ثط١ذ ِكٍُ -  24
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ٚجعاٌكالَ ًِٓفٝ ِسّٛظ -  25
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 فٚي،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23282   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾ٠عاْ ِسّع ضٍف زّبظٖ -  26
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23285   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽج ٔطٍٗ ِسؽٚـ اِبي -  22
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23822   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕمؽ٠ٛـ ٠ٛقف ِٕمؽ٠ٛـ قٛؾاْ -  28
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23831   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ قالِٗ ٕ٘ؽٜ خْٛ -  21
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111154ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23241   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجبـ وبًِ ؼنٛاْ ِسّع -  85
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111154ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23242   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ خجؽ اٌدًّ ن١ّبء -  81
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽج ِسّع خّبي فبرٓ -  82
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23288   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً اٌّالن ٚجع ي١ٍت ثك١ٓخ -  83
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111114ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕعٖٚ ِسّع ازّع ؾ٠ٕبُ٘ -  84
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111155ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23248   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعا١ٌُٕٛ ْٗ ِسؽٚو ِٙعٜ -  85
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111155ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23241   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ك١ٓ خّٛٗ ٚجعاٌكالَ ٔكّٗ -  86
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23833   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾا٠ع نٛلٝ ٚجعاٌغٕٝ خّٛٗ -  82
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23834   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ٚجعاٌٛبْٝ ١ٔٚف ٚجعاٌٛبْٝ -  88
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111155ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23253   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌغٕٝ ٔبظٜ ٚجعاٌغٕٝ ؼَب -  81
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23855   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع ٚعٌٝ اقالَ -  15
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111114ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23282   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌّّْٛ اثؽا١ُ٘ يبٌر قبِٝ -  11
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111114ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23284   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ق١ف زعاظ -  12
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111154ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23246   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاهلل زٕب قالِٗ قبِٝ -  13
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111154ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23245   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اقّب١ًٚ ؼنب -  14
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23226   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٙعٜ ظؼظ٠ؽ ٚجعاٌؽزّٓ ِسّع -  15
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23835   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زٕب ٚجعاٌّك١ر وبًِ يجسٝ -  16
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 68826   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زّؿٖ ازّع ضبٌع -  12
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111153ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23238   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّع زكٓ ٚبْف -  18
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111155ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٚٝ ٚجعاٌّٛجٛظ أٛؼ ازّع -  11
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23281   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاهلل ِسّع ِسّٛظ ٚؿٖ -  155
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23825   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ١ٌُٚ ٔج١ً خؽخؽـ -  151
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111114ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23283   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽج ٔبنع ّٚبظ فبظٜ -  152
 ضبو: اٌزأن١ؽ

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111154ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23244   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قؽ٠بْ ؾوٝ ؼفٛذ ١ِٕب -  153
 ضبو: اٌزأن١ؽ

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23838   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚبؾؼ ٌِٛٛ ١ِٕؽ قالِٗ -  154
 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23832   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثؽقَٛ زج١ت ِدعٜ ِب٠ىً -  155

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23213   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ا١ٌٍٓف ٚجع خّبي ِسّع -  156

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61412   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زك١ٓ ِسّع ْبؼق -  152

 ضبو: اٌزأن١ؽ
،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23211   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕز١بـ ظاٚظ ؼ٠بٌ ِزسذ -  158

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111114ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23228   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعا١ٌٍُٛ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ٍٚٝ ازّع -  151

 ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111155ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23255   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اِبَ زكٕٝ ِسّع -  115

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111155ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23255   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اِبَ زكٕٝ ِسّع -  111

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعٖ ِسّع ِسّع اثٛؾ٠ع -  112

 ضبو: اٌزأن١ؽ
 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25111128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23832   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٓؽـ زٕب ِالن ٔبظ٠ٗ -  113

 ضبو: اٌزأن١ؽ
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ٚاٌكّخ االقُ 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ٌالٌجبْ ِىٗ ًِّٛ: اٌٝ 63563 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25111152ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1
 وبًِ)ِسّع ٚثّبْ لٓت ٚجعاٌؽزّٓ: اٌٝ 54161 ثؽلُ ّم١عحاٌ اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25111152ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2

 (  اٌمب١ٔٛٔخ اال١ٍ٘خ
   يًٍٗ وهؽٜ: اٌٝ 62253 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25111111ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3
 (  اٌك١بؼاد ٌزدبؼح اٌسك١ٓ ِٛؽٌ: )اٌٝ 51158 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25111112ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  4
   ٚإٌب٠زٝ ٌٍجكى٠ٛذ اٌٍٛقٝ: اٌٝ 64524 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25111112ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  5
   ٠ٛخع ال: اٌٝ 42134 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25111118ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  6
   ٌٍك١بؼاد اٌك١ٛعح ِٛؽٌ: اٌٝ 22358 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25111111ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2
   ٌٍك١بؼاد اٌك١ٛعح ِٛؽٌ: اٌٝ 22358 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25111111ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  8
   ٚاٌزٛؼ٠عاد ٌٍزدبؼٖ اٌّسّعٜ: ٌٝا 55563 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25111124ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

 (   اٌؽضبَ ٚرًع٠ؽ ٌٍّمبٚالد اٌٛبثؽ: )اٌٝ 22824 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25111125ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  15
   ٚاٌزٛؾ٠ٙ ٌٍزٛؼ٠ع إٌّٙعـ: اٌٝ 68826 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25111126ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  11
   ــــــــــــــــــــــ  
   األنطبو  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌٛمٛظ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األزىبَ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   نؽوبد اٌزدبؼٜ اٌكدً رٛع٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌهٓت - اٌّسٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 نٓت/ِسٛ رُ   25111153 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   65262:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  نؽ٠ىٗ ٚ ٚبؾؼ نٍجٝ ّٚبظ نؽوخ   - 1

 ثبِؽ ٔٙبئ١ب زال ٚرًف١زٙب اٌهؽوخ زً ر2511ُ ٌك241ٕٗ ثؽلُ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ِكدً رُبِٓ نؽوخ ٚرًف١خ زً ٚمع ثّٛخت  اٌكدً
 42111 ؼلُ ِسٛ

 نٓت/ِسٛ رُ   25111153 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   65262:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽوبئٗ ٚبؾؼ نٍجٝ ّٚبظ نؽوٗ   - 2
 ثبِؽ ٔٙبئ١ب زال ٚرًف١زٙب اٌهؽوخ زً ر2511ُ ٌك241ٕٗ ثؽلُ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ِكدً رُبِٓ نؽوخ ٚرًف١خ زً ٚمع ثّٛخت  اٌكدً

 42111 ؼلُ ِسٛ
 رُ   25111153 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61561:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽ٠ىٗ قٛع ِزؽٜ ِست ق١ّؽ نؽوٗ   - 3

 ٔٙبئ١ب زال اٌهؽوخ زً ر2511ُ ٌك156ٕٗ ثؽلُ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ِكدً رُبِٓ نؽوخ ٚرًف١خ زً ٚمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ
 42115 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ

 رُ   25111112 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   68145:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  نؽوبٖ ٚ ١ٚع ِٕٙٝ ي١ّعٖ ٚجعاٌّٛؿ نؽوخ   - 4
 ٚرًف١زٙب اٌهؽوخ زً رُ 2511 ٌك214ٕٗ ثؽلُ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ِكدً رُبِٓ نؽوخ ٚرًف١خ زً ٚمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ
 43554 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ

 رُ   25111111 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   66422:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  نؽ٠ىٗ ٚ نسبرٗ اِبَ زّبظٖ نؽوخ   - 5
 ثبِؽ ٚرًف١زٙب اٌهؽن زً ر2511ُ ٌك266ٕٗ ثؽلُ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ِكدً رُبِٓ اٌهؽوٗ رًف١ٗ زً ٚمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ
 43528 ؼلُ ِسٛ

 رُ   25111111 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   14421:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽ٠ىٗ زٕب ٚجعاٌٍّه ٌّجٝ/ نؽوخ   - 6
 اٌهؽوٗ زً رُ االثئعائ١ٗ ا١ٌّٕب ثّسىّخ ِكدً 2511 ٌكٕخ 268/ ؼلُ رُبِٓ نؽوخ ٚرًف١خ زً ٚمع ثّٛخت  اٌكدً نٓت/ِسٛ

 6/8/2511 ِٓ اٚزجبؼا ٚرًف١زٙب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 نٓت/ِسٛ رُ   25111111 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   14421:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽ٠ىزٗ زٕب ٚجعاٌٍّه ٌّجٝ   - 2
 ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً رُ االثئعائ١ٗ ا١ٌّٕب ثّسىّخ ِكدً 2511 ٌكٕخ 268/ ؼلُ رُبِٓ نؽوخ ٚرًف١خ زً ٚمع ثّٛخت  اٌكدً
 6/8/2511 ِٓ اٚزجبؼا

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي ؼأـ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ؼأـ رٛع٠ً رُ 25111113،   ربؼ٠ص ٚفٟ 65441، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ نؽوبٖ ٚ ازّع زبِع ِدعٜ نؽوخ -  1

  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي
 ؼأـ رٛع٠ً رُ 25111113،   ربؼ٠ص ٚفٟ 65441، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىٗ ازّع زبِع ِدعٜ/نؽوخ -  2

  خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي
   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌٛٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 42826    ؽلُث ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ ق١ٍُ ِطزبؼ ٔهأد نؽوٗ -  1

 اٌثب٠ٛٔٗ اثٛلؽلبو ِعؼقٗ اِبَ 4 ٚمبؼ-االؼَٝ اٌعٚؼ-1 نمخ ثدٍٛٗ ٌٍهؽوٗ اٌؽئ١كٝ اٌّؽوؿ ٕٚٛاْ رٛع٠ً رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
  اٌدّٙٛؼ٠ٗ نبؼ٘ اٌؿؼا١ٚٗ

 رٛع٠ً رُ 25111156 ربؼ٠ص ٚفٟ 42826    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، نؽوبئٙب ٚ ق١ٍُ زٍّٝ ِسّع ِبخعٖ نؽوخ -  2
 ِعؼقٗ اِبَ 4 ٚمبؼ-االؼَٝ اٌعٚؼ-1 نمخ ثدٍٛٗ ٌٍهؽوٗ اٌؽئ١كٝ اٌّؽوؿ ٕٚٛاْ رٛع٠ً رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ

  اٌدّٙٛؼ٠ٗ نبؼ٘ اٌؿؼا١ٚٗ اٌثب٠ٛٔٗ اثٛلؽلبو
،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111113 ربؼ٠ص ٚفٟ 65441    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، نؽوبٖ ٚ ازّع زبِع ِدعٜ نؽوخ -  3

 ٚجعاٌسى١ُ ٚجعإٌُّٛ يبثؽ/ثٍّه اٌجٛقزٗ ِعؼقخ نبؼ٘ ِٓ ِزفؽ٘ نبؼ٘ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111113 ربؼ٠ص ٚفٟ 65441    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ ازّع زبِع ِدعٜ/نؽوخ -  4

 ٚجعاٌسى١ُ ٚجعإٌُّٛ يبثؽ/ثٍّه اٌجٛقزٗ ِعؼقخ نبؼ٘ ِٓ ِزفؽ٘ نبؼ٘ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف
 ربؼ٠ص ٚفٟ 65435    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رٛب١ٔٚخ خ١ّٛخ ، ثكّبٌِٛ اٌز١ّٛؽ ٚ االٔهبء ٌطعِبد االٔزبخ١خ اٌزٛب١ٔٚٗ اٌد١ّٛٗ -  5

 االٚي اٌعٚؼ اٌه١ص اٚالظ ثؽج- ثٛؼق١ٛع ل21 ثدٍٛٗ بِإٌه ِسً رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25111112
 ٍٚٝ ِسّع ِسّع ًٚبَ/ثٍّه اٌٍٜٛٛ

 رٛع٠ً رُ 25111128 ربؼ٠ص ٚفٟ 22341    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ ٚجعاٌمبظؼ نسبرٗ اٌع٠ٓ ٚالء نؽوخ -  6
 اٌجكبر١ٓ قٍٓبْ اَ ثئؽ اٌدع٠ع اٌهبؼ٘ ِٓ اٌّزفؽ٘ اٌّعاؼـ ِدّٙ نبؼ٘ 21 اٌىبئٓ اٌفؽ٘ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ

 ٕٚٗ ٌالقزغٕبء ٍٚٝ ازّع/ثٍّه 8 ؼلُ نمخ
   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌهبِ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 اٌّدّٛٚٗ ٚعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ ثدٍٛٗ اٌهؽوخ إٌهبِ رٛع٠ً  رُبِٓ نؽوخ ، نؽ٠ىزٗ ٚ ِسّع ٚجعاهلل ِسّع ٠بقؽ نؽوخ -  1

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111152ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 65241   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ٌٍٛائر ْجمب 6 اٌّدّٛٚٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 11
 رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ

 11 اٌّدّٛٚٗ ٚعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ ثدٍٛٗ اٌهؽوخ إٌهبِ رٛع٠ً  رُبِٓ نؽوخ ، نؽوبٖ ٚ ٚجعاهلل ِسّع ٠بقؽ نؽوخ -  2
:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111152ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 65241   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ٌٍٛائر ْجمب 6 اٌّدّٛٚٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح
 رُبِٓ نؽوخ

-ٚاالقفٍذ ٚاٌىجبؼٜ آٌؽق اّٚبي فٝ ِمبٚالد)ٔهبِ اَبفخ  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىزٗ يبظق ِسّٛظ ٔبخٝ ِسّع نؽوخ -  3
 ربؼ٠ص ٚفٟ 22622   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،( ٚاٌٛلٛظ اٌغبؾ ٚنجىبد اًٌسٝ ٚاًٌؽف ا١ٌّبح ىبدٚنج ِسٓبد فٝ اٌّمبٚالد

 ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25111126ُ
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌهؽوخ ٔٛ٘  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌكّخ االقُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٍٚٝ ِسّع قٙبَ نؽوخ: اٌٝ 54112 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  رُبِٓ نؽوخ  25111126:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

 ٚنؽ٠ىزٙب
   ــــــــــــــــــــــ  
   األنطبو   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ثزى١ٍف 2511/2/6 ثزبؼ٠ص(21)ؼلُ االظاؼح ِدٍف لؽاؼ ٍٚٝ ثٕبء  فؽ٘ ِع٠ؽ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٚثّبْ ِسّع ِسّٛظ ٚالء -  1

    25111156:  ربؼ٠ص ، اٌّّزبؾح اٌعؼخخ ِٓ اثٛلؽلبو ًِبٔٙ ؼئ١ف ١ٖٚفخ ٌهغً ٚثّبْ ِسّع ِسّٛظ ٚالء/إٌّٙعـ اٌك١ع
 14682   ثؽلُ

 ثزى١ٍف 2511/2/6 ثزبؼ٠ص(21)ؼلُ االظاؼح ِدٍف لؽاؼ ٍٚٝ ثٕبء  فؽ٘ ِع٠ؽ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٚثّبْ ِسّع ِسّٛظ ٚالء -  2
    25111156:  ربؼ٠ص ، اٌّّزبؾح اٌعؼخخ ِٓ اثٛلؽلبو ًِبٔٙ ؼئ١ف ١ٖٚفخ ٌهغً ٚثّبْ ِسّع ِسّٛظ ٚالء/إٌّٙعـ اٌك١ع
 14682   ثؽلُ

 ثزى١ٍف 2511/2/6 ثزبؼ٠ص(21)ؼلُ االظاؼح ِدٍف لؽاؼ ٍٚٝ ثٕبء  فؽ٘ ِع٠ؽ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٚثّبْ ِسّع ِسّٛظ ٚالء -  3
    25111156:  ربؼ٠ص ، اٌّّزبؾح اٌعؼخخ ِٓ اثٛلؽلبو ًِبٔٙ ؼئ١ف ١ٖٚفخ ٌهغً ٚثّبْ ِسّع ِسّٛظ ٚالء/إٌّٙعـ اٌك١ع
 14682   ثؽلُ

 وبالرٝ ١ًٌجر ٚاٌزٛل١ٙ االظاؼح ثٕع رٛع٠ً ٍٚٝ اٌهؽوبء ارفك  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  فؽغً ٘بنُ ِسّع ِسّع -  4
 االظاؼح فٝ اٌسك ِٕفؽظ٠ٓ اٚ ِدز١ّٛٓ فؽغً ٘بنُ ِسّع ِسّع ٚاٌك١ع ق١ٍُ زٍّٝ ِسّع ِبخعٖ اٌك١عٖ اٌّزُب١ِٕٓ ٌٍهؽ٠ى١ٓ
 اٌسى١ِٛٗ ٚاالظاؼاد اٌدٙبد وبفخ اِبَ ٚرّث١ٍٙب ٕٚٙب ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ٙ اٌهؽوٗ اظاؼح فٝ اٌكٍٓبد اٚقٙ غٌه قج١ً فٝ ٌُٚٙ ٚاٌزٛل١ٙ

 ٚغٍك ٚفزر اٌجٕٛن فٝ ٚاال٠عا٘ اٌكست فٝ اٌسك ٌُٚٙ ٚاٌجٕٛن ٚاٌٛؾاؼاد أٛاٚٙب ثىبفخ ٚاًٌّبٌر ٚا١ٌٙئبد اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ؽ
 42826   ثؽلُ    25111156:  ربؼ٠ص ، اٌُّبْ ٚضٓبثبد اٌّكزٕع٠ٗ ٚاالٚزّبظاد ثبٌجٕٛن اٌسكبثبد

 وبالرٝ ١ًٌجر ٚاٌزٛل١ٙ االظاؼح ثٕع رٛع٠ً ٍٚٝ اٌهؽوبء ارفك  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  فؽغً ٘بنُ ِسّع ِسّع -  5
 االظاؼح فٝ اٌسك ِٕفؽظ٠ٓ اٚ ِدز١ّٛٓ فؽغً ٘بنُ ِسّع ِسّع ٚاٌك١ع ق١ٍُ زٍّٝ ِسّع ِبخعٖ اٌك١عٖ اٌّزُب١ِٕٓ ٌٍهؽ٠ى١ٓ
 اٌسى١ِٛٗ ٚاالظاؼاد اٌدٙبد وبفخ اِبَ ٚرّث١ٍٙب ٕٚٙب ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١ٙ اٌهؽوٗ اظاؼح فٝ اٌكٍٓبد اٚقٙ غٌه قج١ً فٝ ٌُٚٙ ٚاٌزٛل١ٙ

 ٚغٍك ٚفزر اٌجٕٛن فٝ ٚاال٠عا٘ اٌكست فٝ اٌسك ٌُٚٙ ٚاٌجٕٛن ٚاٌٛؾاؼاد أٛاٚٙب ثىبفخ ٚاًٌّبٌر ٚا١ٌٙئبد اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ؽ
 42826   ثؽلُ    25111156:  ربؼ٠ص ، اٌُّبْ ٚضٓبثبد اٌّكزٕع٠ٗ ٚاالٚزّبظاد ثبٌجٕٛن اٌسكبثبد

 ٚيؽفٙب ٚر١ٙٗؽ٘ب ٚاٌىّج١بالد اٌه١ىبد ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  فؽغً ٘بنُ ِسّع ِسّع -  6
 وبفخ غٌه فٝ ٌّٚٙب غؽَٙب َّٚٓ اٌهؽوخ ًٌٚبٌر اٌهؽوخ ثبقُ ٘ػا وً ٚاٌزًؽفبد اٌٛمٛظ وبفخ ٍٚٝ اٌزٛل١ٙ ٚبِٗ ٚثًفٗ

 ٚاٌؽْ٘ٛ اٌمؽٌٚ ٚمٛظ ٚرٛل١ٙ اٌهؽوخ ثبقُ االلزؽاٌ زك ِٕفؽظٖ ق١ٍُ زٍّٝ ِسّع ِبخعٖ/اٌك١عٖ اٌزُبِٕٗ ٌٍٚهؽ٠ىخ اًٌالز١بد
 ٚمٛظ ٍٚٝ اٌزٛل١ٙ فٝ اٌسك ٌٙب اْ وّب اٌهؽوٗ ٚٓ ١ٔبثٗ ٚمٛظ٘ب ٚرٛل١ٙ ٚردبؼ٠ٗ ٚمبؼ٠خ ؼ٘ٛٔبد ِٓ ٌػٌه االؾِٗ اٌُّبٔبد ٚرمع٠ُ

 42826   ثؽلُ    25111156:  ربؼ٠ص ، إٌبلٍٗ اٌزًؽفبد ٚوبفخ ثبٔٛٚٙب ٚاٌك١بؼاد ٛيٚإٌّم اٌٛمبؼ ٚنؽاء ث١ٙ
 ٚيؽفٙب ٚر١ٙٗؽ٘ب ٚاٌىّج١بالد اٌه١ىبد ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  فؽغً ٘بنُ ِسّع ِسّع -  2

 وبفخ غٌه فٝ ٌّٚٙب غؽَٙب َّٚٓ اٌهؽوخ ًٌٚبٌر اٌهؽوخ ثبقُ ٘ػا وً ٚاٌزًؽفبد اٌٛمٛظ وبفخ ٍٚٝ اٌزٛل١ٙ ٚبِٗ ٚثًفٗ
 ٚاٌؽْ٘ٛ اٌمؽٌٚ ٚمٛظ ٚرٛل١ٙ اٌهؽوخ ثبقُ االلزؽاٌ زك ِٕفؽظٖ ق١ٍُ زٍّٝ ِسّع ِبخعٖ/اٌك١عٖ اٌزُبِٕٗ ٌٍٚهؽ٠ىخ اًٌالز١بد

 ٚمٛظ ٍٚٝ اٌزٛل١ٙ فٝ اٌسك ٌٙب اْ وّب اٌهؽوٗ ٚٓ ١ٔبثٗ ٚمٛظ٘ب ٚرٛل١ٙ ٚردبؼ٠ٗ ٚمبؼ٠خ ؼ٘ٛٔبد ِٓ ٌػٌه االؾِٗ اٌُّبٔبد ٚرمع٠ُ
 42826   ثؽلُ    25111156:  ربؼ٠ص ، إٌبلٍٗ اٌزًؽفبد ٚوبفخ ثبٔٛٚٙب ٚاٌك١بؼاد ٚإٌّمٛي اٌٛمبؼ ٚنؽاء ث١ٙ
 اًٌالز١بد وبفخ غٌه فٝ ٌٚٙب اٌغ١ؽ اٚ ٌٍٕفف قٛاء ٌٍٍّى١ٗ  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  فؽغً ٘بنُ ِسّع ِسّع -  8

 ، ٌٍهؽوٗ ف١ٕب ِع٠ؽا فؽغً ٘بنُ ِسّع ِسّع/اٌك١ع ر١١ٛٓ ِٙ غوؽ ِب ثٍٛ اٚ وً فٝ اٌغ١ؽ رٛو١ً اٚ رف٠ٍٛ فٝ اٌسك ٌّٙب اْ وّب
 42826   ثؽلُ    25111156:  ربؼ٠ص

 اًٌالز١بد وبفخ غٌه فٝ ٌٚٙب اٌغ١ؽ اٚ ٌٍٕفف قٛاء ٌٍٍّى١ٗ  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  فؽغً ٘بنُ ِسّع ِسّع -  1
 ، ٌٍهؽوٗ ف١ٕب ِع٠ؽا فؽغً ٘بنُ ِسّع ِسّع/اٌك١ع ر١١ٛٓ ِٙ غوؽ ِب ثٍٛ اٚ وً فٝ اٌغ١ؽ رٛو١ً اٚ رف٠ٍٛ فٝ اٌسك ٌّٙب اْ وّب

 42826   ثؽلُ    25111156:  ربؼ٠ص
 زبِع ِدعٜ اٌك١ع االٚي آٌؽف ِٓ وال اٌهؽوخ ٠ع٠ؽ  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ِٙعٜ قبٌُ لبقُ ًِٕٛؼ -  15

 اٌدٙبد وبفخ اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١ٙ االظاؼح زك ٌّٙب ٚاالث١ٕٓ ِٙعٜ قبٌُ لبقُ ًِٕٛؼ/اٌك١ع اٌثبٔٝ ٚآٌؽف اثٛقّؽٖ
 ِدز١ّٛٓ ٚاال٠عا٘ اٌكست فٝ اٌجٕٛن ِٙ اٌزٛبًِ زك ٌّٚٙب اٌّكزطًبد ٚيؽف اٌٛمٛظ رٛل١ٙ زك ٌّٚٙب ٚاٌطبيٗ اٌٛبِٗ اٌؽق١ّٗ

    25111113:  ربؼ٠ص ، اٌمب١١ٔٛٔٓ ٚاٌّسبقج١ٓ اٌّسب١ِٓ رٛو١ً زك ٌّٚٙب ِدز١ّٛٓ ناٌجٕٛ ِٓ االلزؽاٌ زك ٌّٚٙب ِٕفؽظ٠ٓ اٚ
 65441   ثؽلُ
 زبِع ِدعٜ اٌك١ع االٚي آٌؽف ِٓ وال اٌهؽوخ ٠ع٠ؽ  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ِٙعٜ قبٌُ لبقُ ًِٕٛؼ -  11

 اٌدٙبد وبفخ اِبَ اٌهؽوخ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١ٙ االظاؼح زك ٌّٙب ٚاالث١ٕٓ ِٙعٜ قبٌُ لبقُ ًِٕٛؼ/اٌك١ع اٌثبٔٝ ٚآٌؽف اثٛقّؽٖ
 ِدز١ّٛٓ ٚاال٠عا٘ اٌكست فٝ اٌجٕٛن ِٙ اٌزٛبًِ زك ٌّٚٙب اٌّكزطًبد ٚيؽف اٌٛمٛظ رٛل١ٙ زك ٌّٚٙب ٚاٌطبيٗ اٌٛبِٗ اٌؽق١ّٗ

    25111113:  ربؼ٠ص ، اٌمب١١ٔٛٔٓ ٚاٌّسبقج١ٓ اٌّسب١ِٓ رٛو١ً زك ٌّٚٙب ِدز١ّٛٓ اٌجٕٛن ِٓ االلزؽاٌ زك ٌّٚٙب ِٕفؽظ٠ٓ اٚ
 65441   ثؽلُ
 اٌطّكٗ ٌٍهؽوبء ثدٍٛٙب ٚاٌزٛل١ٙ االظاؼح رٛع٠ً  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٠ُٛٚٗ ِسّع ِسّع ٚبظي -  12

 ٚبِؽ ٠بقؽ/اٌك١ع&اثؽا١ُ٘ ٍٚٝ ِسّع ِسّٛظ/ ٚاٌك١ع&اثؽا١ُ٘ ٍٚٝ ِسّع ٔبيؽ/ٚاٌك١ع&اثؽا١ُ٘ ٍٚٝ ِسّع/اٌك١ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 رٛو١ً زك ٌُٚٙ ؼق١ّٗ ٚاٌغ١ؽ اٌؽق١ّٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ ٚاٌزٛل١ٙ االظاؼح زك ٌُٚٙ ٠ُٛٚٗ ِسّع ِسّع ٚبظي/ٚاٌك١ع&اقّب١ًٚ
 68183   ثؽلُ    25111113:  ربؼ٠ص ،( ِٕفؽظ٠ٓ اٚ ِدز١ّٛٓ) اٌغ١ؽ

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌٛمٛظ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ثؽلُ    25111153:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  نؽ٠ىٗ ٚ ٚبؾؼ نٍجٝ ّٚبظ نؽوخ -  1

65262 
   ثؽلُ    25111153:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽوبئٗ ٚبؾؼ نٍجٝ ّٚبظ نؽوٗ -  2

65262 
   ثؽلُ    25111153:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٗ قٛع ِزؽٜ ِست ق١ّؽ نؽوٗ -  3

61561 
    25111112:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  نؽوبٖ ٚ ١ٚع ِٕٙٝ ي١ّعٖ ٚجعاٌّٛؿ نؽوخ -  4

 68145   ثؽلُ
   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  نؽ٠ىٗ ٚ نسبرٗ اِبَ زّبظٖ نؽوخ -  5

66422 
   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ٕٚٗ ِهٙؽ ٚ ِكدً  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٗ زٕب ٚجعاٌٍّه ٌّجٝ/ نؽوخ -  6

14421 
 14421   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ٕٚٗ ِهٙؽ ٚ ِكدً  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىزٗ زٕب ٚجعاٌٍّه ٌّجٝ -  2
    25111111:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  نؽ٠ىٗ ٚ زك١ٓ زكٓ زك١ٓ ِسّع/  نؽوخ -  8

 62158   ثؽلُ
   ــــــــــــــــــــــ  
   األزىبَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   افؽاظ ردع٠عاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 53155   ثؽلُ    25111153:  ربؼ٠ص ، 3612  2511/15/26-ج  اِبَ زكٓ اِبَ ازّع -  1
 62325   ثؽلُ    25111154:  ربؼ٠ص ، 3255  2515/11/21-ج  ٚايف ظاٚظ ٌج١ت ظاٚظ -  2
 53125   ثؽلُ    25111154:  ربؼ٠ص ، 3254  2511/11/51-ج  ا٠ٛة ١ِالظ ١ٚع -  3
 51511   ثؽلُ    25111154:  ربؼ٠ص ، 3252  2515/3/28-ج  ٚهؽٜ زك١ٓ لعؼ٠خ -  4
 52253   ثؽلُ    25111154:  ربؼ٠ص ، 3212  2553/51/21-ج  ازّع ًِٓفٝ ازّع -  5
 52253   ثؽلُ    25111154:  ربؼ٠ص ، 3218  2558/51/21-ج  ازّع ًِٓفٝ ازّع -  6
 52253   ثؽلُ    25111154:  ربؼ٠ص ، 3211  2513/51/21-ج  ازّع ًِٓفٝ ازّع -  2
 52253   ثؽلُ    25111154:  ربؼ٠ص ، 3225  2518/1/21-ج  ازّع ًِٓفٝ ازّع -  8
 62151   ثؽلُ    25111154:  ربؼ٠ص ، 3211  2516/2/2-ج  ٍٚٝ ٠ٛقف اِبَ ن١ّبء -  1

 22562   ثؽلُ    25111155:  ربؼ٠ص ، 3222  2512/12/2-ج  ٚجعاٌسى١ُ ٔد١ت ازّع -  15
 35546   ثؽلُ    25111155:  ربؼ٠ص ، 3231  2516-1-14 -اٌٝ-ج  اٌجك١ٛٔٝ زكٓ ِسّع ز١ٍّٗ -  11
 51831   ثؽلُ    25111155:  ربؼ٠ص ، 3234  2515/12/4-ج  ٚجعاٌّالن ٔطٍٗ قّٛبْ يّٛئ١ً -  12
 51831   ثؽلُ    25111155:  ربؼ٠ص ، 3235  2515/12/4-ج  ٚجعاٌّالن ٔطٍٗ قّٛبْ يّٛئ١ً -  13
 56662   ثؽلُ    25111155:  ربؼ٠ص ، 3232  2512/6/24-ج  زٕب غجؽ٠بي ؼ٠بٌ ؼزّٗ -  14
 65122   ثؽلُ    25111155:  ربؼ٠ص ، 3224  2511/2/15-ج  ٚجعاٌسى١ُ ازّع ِسّٛظ ِسّع -  15
 58226   ثؽلُ    25111156:  ربؼ٠ص ، 3258  2511/11/21-ج  ربَٚؽٚـ يّٛئ١ً ٔٛٔبٜ -  16
 31261   ثؽلُ    25111156:  ربؼ٠ص ، 3241  2555/2/18-ج  ٚجعاهلل ١ٚبظ ؼقّٝ -  12
 31261   ثؽلُ    25111156:  ربؼ٠ص ، 3243  2515/2/12-ج  ٚجعاهلل ١ٚبظ ؼقّٝ -  18
 31261   ثؽلُ    25111156:  ربؼ٠ص ، 3244  2515/2/12-ج  ٚجعاهلل ١ٚبظ ؼقّٝ -  11
 43353   ثؽلُ    25111156:  ربؼ٠ص ، 3253  2512/11/15-ج  ِطٍٛف ٚبنٛؼ يخّب -  25
 53855   ثؽلُ    25111152:  ربؼ٠ص ، 3265  2511/1/2-ج  ٚجعإٌجٝ ٚجعاٌٛو١ً ن١ٙؽ ٠بقؽ -  21
 63531   ثؽلُ    25111152:  ربؼ٠ص ، 3262  2516/2/12-ج  ؾ٠عاْ ِسّع اقّب١ًٚ ؼَٛاْ -  22
 48265   ثؽلُ    25111152:  ربؼ٠ص ، 3261  2514/1/18-ج  ٚجعاٌغٕٝ زكٓ ق١ع -  23
 48265   ثؽلُ    25111152:  ربؼ٠ص ، 3225  2511/1/12-ج  ٚجعاٌغٕٝ زكٓ ق١ع -  24
 58546   ثؽلُ    25111152:  ربؼ٠ص ، 3262  2511/8/22-ج  اٌٙبظٜ ٚجع ِسّع وبًِ ؼق١ّٗ -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 66511   ثؽلُ    25111152:  ربؼ٠ص ، 3268  2511/4/13-ج  ُٚجعاٌؽز١ ازّع ِسّع نؽ٠ف -  26
 58132   ثؽلُ    25111152:  ربؼ٠ص ، 3223  2514/3/13-ج  نٛاِ ٍٚٝ ِسّع ٚجعاٌؽز١ُ ٚفبء -  22
 58132   ثؽلُ    25111152:  ربؼ٠ص ، 3224  2511/3/12-ج  نٛاِ ٍٚٝ ِسّع ٚجعاٌؽز١ُ ٚفبء -  28
 55153   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3285  2555/11/3/ج  ٚجعاٌمبظؼ زكبْ ضٍف  ًِٓفٝ -  21
 55153   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3281  2515/11/2/ج  ٚجعاٌمبظؼ زكبْ ضٍف  ًِٓفٝ -  35
 55153   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3282  2515/11/1-ج  ٚجعاٌمبظؼ زكبْ ضٍف  ًِٓفٝ -  31
 61885   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3213  2511/11/1-ج  ٚجعاٌٛبي ًٔؽاٌع٠ٓ الذي اٌٛبثع٠ٓ ؾ٠ٓ -  32
 42232   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3222  2552/1/21-ج  ٚؽفبد زكب١ٔٓ اٌّبٔ -  33
 42232   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3228  2512/1/21-ج  ٚؽفبد زكب١ٔٓ اٌّبٔ -  34
 42232   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3221  2512/1/21-ج  ٚؽفبد زكب١ٔٓ اٌّبٔ -  35
 61885   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3215  2511/11/4-ج  اٌع٠ٓ ًٔؽ يالذ اٌٛبثع٠ٓ ؾ٠ٓ -  36
 58523   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3855  2511/2/16-ج  ِسّع ٚثّبْ أٛؼ اٌٙبَ -  32
 55115   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3811  2555/11/14-ج  ُاثؽا١٘ ْٗ ؾوؽ٠ب اِبي -  38
 55115   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3812  2515/11/13-ج  اثؽا١ُ٘ ْٗ ؾوؽ٠ب اِبي -  31
 55115   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3813  2515/11/12-ج  اثؽا١ُ٘ ْٗ ؾوؽ٠ب اِبي -  45
 46182   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3851  2512/1/35-ج  اثؽا١ُ٘ يبثؽ ٚجعاٌؽاؾق ضبٌع -  41
 64315   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3854  2512/8/2-ج  ا١ٌٍٓف ٚجع خبثؽ زّؿٖ ِسّع -  42
 32324   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3211  2552/6/26-ج  ق١ع ٚجعاٌؽز١ُ ٚجعاٌس١ّع -  43
 32324   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3855  2512/6/26-ج  ق١ع ٚجعاٌؽز١ُ ٚجعاٌس١ّع -  44
 32324   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3851  2512/6/26-ج  ق١ع ٚجعاٌؽز١ُ ٚجعاٌس١ّع -  45
 43355   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3218  2518/11/16-ج  ٚجعاٌؽز١ُ ١ٚع زكٓ -  46
 62561   ثؽلُ    25111113:  ربؼ٠ص ، 3828  2511/11/14-ج  ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ ا١ٌُٕٛ ٚجع خّٛٗ -  42
 45461   ثؽلُ    25111113:  ربؼ٠ص ، 3832  2515/11/3-ج  ١ٚبظ ثهؽٜ ّٚبظ -  48
 61233   ثؽلُ    25111113:  ربؼ٠ص ، 3831  2518/1/24-ج  ثط١ذ قٛع اثؽا١ُ٘ ٚبظي -  41
 62563   ثؽلُ    25111113:  ربؼ٠ص ، 3836  2516/5/18-ج  ِؽقٝ نسبرٗ ٍٚٝ ِسّع -  55
 56225   ثؽلُ    25111113:  ربؼ٠ص ، 3825  2512/8/6-ج  رٟٛٔ اثؽا١ُ٘ ٔبظ٠ٗ -  51
 56225   ثؽلُ    25111113:  ربؼ٠ص ، 3826  2512/8/5-ج  رٟٛٔ اثؽا١ُ٘ ٔبظ٠ٗ -  52
 41384   ثؽلُ    25111113:  ربؼ٠ص ، 3818  2511/15/25-ج  ٖب٠ّ ا١ٌٍُٛ ٚجع ِسّٛظ زكٓ -  53
 65183   ثؽلُ    25111113:  ربؼ٠ص ، 3811  2518/1/35-ج  ِٕٙٝ اٌك١ّٙ ٚجع ازّع ٘عٜ -  54
 65615   ثؽلُ    25111113:  ربؼ٠ص ، 3821  2518/2/21-ج  زّؿٖ ق١ع زّؿٖ ازّع -  55
 52151   ثؽلُ    25111114:  ربؼ٠ص ، 3843  2553/11/14-ج  نٛجبْ ازّع ٚبنٛؼ -  56
 52151   ثؽلُ    25111114:  ربؼ٠ص ، 3844  2558/11/14-ج  نٛجبْ ازّع ٚبنٛؼ -  52
 52151   ثؽلُ    25111114:  ربؼ٠ص ، 3845  2513/11/14-ج  نٛجبْ ازّع ٚبنٛؼ -  58
 52151   ثؽلُ    25111114:  ربؼ٠ص ، 3846  2518/11/14-ج  نٛجبْ ازّع ٚبنٛؼ -  51
 58154   ثؽلُ    25111114:  ربؼ٠ص ، 3861  2512/2/22-ج  نٕٛظٖ ١تٌج غوؽٜ -  65
 58154   ثؽلُ    25111114:  ربؼ٠ص ، 3862  2512/2/22-ج  نٕٛظٖ ٌج١ت غوؽٜ -  61
 58154   ثؽلُ    25111114:  ربؼ٠ص ، 3865  2515/2/12-ج  نٕٛظٖ ٌج١ت غوؽٜ -  62
 63515   ثؽلُ    25111114:  ربؼ٠ص ، 3842  2516/15/15-ج  ِسّع زبِع أٛؼ زك١ٓ -  63
 64554   ثؽلُ    25111114:  ربؼ٠ص ، 3854  2512/1/12-ج  غٓبـ ٚج١ع ٚجعٖ ؼؾق -  64
 53252   ثؽلُ    25111114:  ربؼ٠ص ، 3848  2511/8/25-ج  اثؽا١ُ٘ زكٓ ٠ٛقف -  65
 53548   ثؽلُ    25111112:  بؼ٠صر ، 3861  2553/12/23-ج  ٚٓبزكٓ اٌؽز١ُ ٚجع -  66
 53548   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3825  2558/12/23-ج  ٚٓبزكٓ اٌؽز١ُ ٚجع -  62
 53548   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3821  2513/12/23-ج  ٚٓبزكٓ اٌؽز١ُ ٚجع -  68
 53548   ثؽلُ    25111112:  ربؼ٠ص ، 3822  2518/12/23-ج  ٚٓبزكٓ اٌؽز١ُ ٚجع -  61
 22223   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3883  2512/2/24-ج  ثؽقٝ ِسّع ِسّع ٘بنُ -  25
 22223   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3884  2512/2/24-ج  ثؽقٝ ِسّع ِسّع ٘بنُ -  21
 58581   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3811  2551/52/22-ج  ِؽقٝ فزسٝ ِؽقٝ ِسّع -  22
 58581   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3812  2514/52/22-ج  ِؽقٝ فزسٝ ِؽقٝ ِسّع -  23
 58581   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3813  2511/52/22-ج  ِؽقٝ فزسٝ ِؽقٝ ِسّع -  24
 38121   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3882  2511/11/15-ج  نسبرٗ ي١بْ ؼخبء -  25
 66121   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3815  2511/6/8-ج  ظاٚٚظ ِسّع ٍٚٝ ِسّع -  26
 62813   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3821  2516/52/53-ج  ًِٓفٝ ٚجعاٌغٕٝ ِسّع ٚجعاٌٛ٘بة -  22
 53514   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3818  2514/1/13-ج  ِؽلى خبثؽ ّٚبظ -  28
 53514   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3811  2511/1/13-ج  ِؽلى خبثؽ ّٚبظ -  21
 55411   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3812  2516/2/18-ج  ِؽلى خبثؽ ١ِالظ -  85
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 66452   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3128  2514/15/28-ج  ٚجعاٌكالَ ٚجعاٌٛبْٝ ٚجعاٌكزبؼ ؾ٘ؽح -  81
 52216   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3151  2558/2/4-ج  ِسّع ٚجعاٌغٕٟ ٚجعاٌمبظؼ ٚجعاٌجبلٟ -  82
 52216   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3152  2513/2/3-ج  ِسّع ٚجعاٌغٕٟ ٚجعاٌمبظؼ ٚجعاٌجبلٟ -  83
 52216   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3153  2518/2/2-ج  ِسّع ٚجعاٌغٕٟ ٚجعاٌمبظؼ ٚجعاٌجبلٟ -  84
 64512   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3113  2512/15/8-ج  زٕب ٌِٛٛ ز١ٍُ وّبي -  85
 58245   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3156  2511/5/2-ج  زكٓ ازّع زكٓ ِسّع -  86
 56511   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3131  2512/5/24-ج  ظاٚظ يبٌر ٌٚٛ ّٚبظ -  82
 56511   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3132  2512/5/23-ج  ظاٚظ يبٌر ٌٚٛ ّٚبظ -  88
 21235   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3145  2514/11/2-ج  ٚجعاٌٛازع ِسّع اٌك١ع -  81
 21235   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3141  2511/11/6-ج  ٚجعاٌٛازع ِسّع اٌك١ع -  15
 66453   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3134  2511/11/21-ج  اقّب١ًٚ ِسّع ق١ّؽ ٍٚٝ -  11
 25411   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3121  2516/8/56-ج  ثٌٛف خؽخف ١ٚع -  12
 53152   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3135  2511/2/14-ج  اهلل ٚجع اٌع٠ٓ قٛع ِسّع -  13
 64126   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3133  2512/4/21-ج  زؿ٠ٓ ٚجعاٌك١ّٙ ازّع ِسّع -  14
 52115   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3135  2553/11/18-ج  ؼث١ٙ ِسّع ٚبِؽ -  15
 52115   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3136  2558/11/12-ج  ؼث١ٙ ِسّع ٚبِؽ -  16
 52115   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3132  2513/11/16-ج  ؼث١ٙ ِسّع ٚبِؽ -  12
 52115   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3138  2518/11/15-ج  ؼث١ٙ ِسّع ٚبِؽ -  18
 55852   ثؽلُ    25111121:  ربؼ٠ص ، 3145  2556/2/12-ج  ٍٚٝ  ظؼظ٠ؽ زكٓ  قب١ِٗ -  11

 55852   ثؽلُ    25111121:  ربؼ٠ص ، 3146  2511/2/16-ج  ٍٚٝ  ظؼظ٠ؽ زكٓ  قب١ِٗ -  155
 55852   ثؽلُ    25111121:  ربؼ٠ص ، 3142  2516/2/15-ج  ٍٚٝ  ظؼظ٠ؽ زكٓ  قب١ِٗ -  151
 61353   ثؽلُ    25111121:  ربؼ٠ص ، 3163  2511/12/11-ج  ِٕٙٝ ِسّع فزسٝ ِسّٛظ -  152
 61353   ثؽلُ    25111121:  ربؼ٠ص ، 3164  2516/12/18-ج  ِٕٙٝ ِسّع فزسٝ ِسّٛظ -  153
 65231   ثؽلُ    25111121:  ربؼ٠ص ، 3165  2518/15/35-ج  زكب١ٔٓ ّعاز فبؼٚق ِسّٛظ -  154
 34412   ثؽلُ    25111121:  ربؼ٠ص ، 3152  2511/12/11-ج  خؽخف نسبرٗ خؽخف -  155
 32652   ثؽلُ    25111121:  ربؼ٠ص ، 3122  2512/11/5 - ج  زكٓ ِسّع ٍٚٝ ّٚؽ -  156
 43665   ثؽلُ    25111121:  ربؼ٠ص ، 3143  2511/2/26-ج  اقّب١ًٚ ِسّع وٛثؽ -  152
 44482   ثؽلُ    25111121:  ربؼ٠ص ، 3148  2511/12/16-ج  اٌك١ع ازّع ق١ع ازّع -  158
 66523   ثؽلُ    25111124:  ربؼ٠ص ، 3118  2511/5/12-ج  خؽخف زٕب ٚظ٠ٙ قب١ِٗ -  151
 62256   ثؽلُ    25111124:  ربؼ٠ص ، 3123  2515/8/22-ج  اهلل قٛع ٚج١ع اهلل خبظ -  115
 54152   ثؽلُ    25111124:  ربؼ٠ص ، 3121  2555/8/14-ج  ثٌٛف  خؽخف يجسٝ -  111
 54152   ثؽلُ    25111124:  ربؼ٠ص ، 3185  2515/8/13-ج  ثٌٛف  خؽخف يجسٝ -  112
 54152   ثؽلُ    25111124:  ربؼ٠ص ، 3181  2515/8/12-ج  ثٌٛف  خؽخف يجسٝ -  113
 41435   ثؽلُ    25111124:  ربؼ٠ص ، 3185  2511/11/5ج  خٛاؼخٝ خٛؼخٝ فب٠ؿ -  114
 52846   ثؽلُ    25111124:  ربؼ٠ص ، 3182  2518/15/25-ج  اثؽا١ُ٘ اقسك ا١ِؽ -  115
 65852   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 4552  2518/12/35-ج  ؼؾق ٔبَٚٛ ق١ّر ؼا١ٔب -  116
 55562   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 4558  2516/4/8-ج  فإاظ ق١ّؽ زٕبْ -  112
 65145   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 4556  2511/1/4-ج  ل١ٍٕٝ زٍّٝ يجسٝ -  118
 65145   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 4552  2516/1/3-ج  ل١ٍٕٝ زٍّٝ يجسٝ -  111
 65145   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 4556  2521/1/1-ج  ل١ٍٕٝ زٍّٝ يجسٝ -  125
 65145   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 4552  2521/1/1-ج  ل١ٍٕٝ زٍّٝ يجسٝ -  121
 55462   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3118  2556/2/28-ج  ازّع زكٓ ِسّع ضبٌع -  122
 55462   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3111  2511/2/22-ج  ازّع زكٓ ِسّع ضبٌع -  123
 55462   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 4555  2516/2/26-ج  ازّع زكٓ ِسّع ضبٌع -  124
 54111   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3114  2514/12/11-ج  ٔٛؼ ١ٚبظ ٔبظ٠ٗ -  125
 53211   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4518  2554/2/22-ج  خؽ٠ف ٚجعاهلل أٛؼ قٍٜٛ -  126
 53211   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4511  2551/2/26-ج  خؽ٠ف ٚجعاهلل أٛؼ قٍٜٛ -  122
 53211   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4525  2514/2/25-ج  خؽ٠ف ٚجعاهلل أٛؼ قٍٜٛ -  128
 53211   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4521  2511/2/24-ج  خؽ٠ف ٚجعاهلل أٛؼ قٍٜٛ -  121
 38564   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4521  2514/5/35-ج  ازّع زجهٝ ّٚؽ -  135
 51235   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4512  2515/15/25-ج  اٌى١ٍكٍٝ وبًِ ِسّع ِسّٛظ زك١ٓ -  131
 48236   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4515  2514/1/12-ج  ِٛقٝ ِطزبؼ ِٛؼ٠ف ِبخع -  132
 48236   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4516  2511/1/11-ج  ِٛقٝ ِطزبؼ ِٛؼ٠ف ِبخع -  133
 62555   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4531  2525/1/6-ج  ٔطٍٗ فؽج ٚؿ٠ؿ ا٠ّٓ -  134
 58528   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4522  2511/1/5-ج  ٚ٘جٗ يبظق ٚ٘جٗ -  135
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 32125   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4536  2558/2/22-ج  زجهٝ ِسّع ازّع -  136
 32125   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4532  2513/2/22-ج  زجهٝ ِسّع ازّع -  132
 32125   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4538  2518/2/22-ج  زجهٝ ِسّع ازّع -  138
 62563   ثؽلُ    25111122:  ربؼ٠ص ، 4552  2511/11/22-ج  ِؽؾٚق ز١ٕٓ ق١ّؽ انؽف -  131
 65256   ثؽلُ    25111122:  ربؼ٠ص ، 4546  2511/6/25-ج  ِسّع ٚثّبْ ِسّع آٌّٙؽٜ -  145
 65256   ثؽلُ    25111122:  ربؼ٠ص ، 4542  2516/6/24-ج  ِسّع ٚثّبْ ِسّع آٌّٙؽٜ -  141
 48855   ثؽلُ    25111122:  ربؼ٠ص ، 4552  2516/6/35-ج  ّعاز ؼفٛذ ؼاثسٗ -  142
 45561   ثؽلُ    25111122:  ربؼ٠ص ، 4543  2555/2/23-ج  ثٓؽـ ا١ٍ٠ب ق١ٙؽ -  143
 45561   ثؽلُ    25111122:  ربؼ٠ص ، 4544  2515/2/22-ج-  ثٓؽـ ا١ٍ٠ب ق١ٙؽ -  144
 45561   ثؽلُ    25111122:  ربؼ٠ص ، 4545  2515/2/21-ج  ثٓؽـ ا١ٍ٠ب ق١ٙؽ -  145
 48855   ثؽلُ    25111122:  ربؼ٠ص ، 4551  2511/2/11-ج  اٌهؽثبيٝ ازّع ؼفٛذ ؼاثسٗ -  146
 66554   ثؽلُ    25111128:  ربؼ٠ص ، 4561  2511/5/6-ج  رٛف١ك ٕ٘ؽٜ ٔج١ً ِبخع -  142

   ــــــــــــــــــــــ  
   نؽوبد ردع٠عاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 51866   ثؽلُ    25111152:  ربؼ٠ص ، 3266  2512/15/4/ج  ٚنؽوبٖ وبًِ اٌٛبثع٠ٓ ؾ٠ٓ ازّع -  1
 51866   ثؽلُ    25111152:  ربؼ٠ص ، 3266  2512/15/4/ج  ٚنؽ٠ىزٗ وبًِ اٌٛبثع٠ٓ ؾ٠ٓ ازّع -  2
 42114   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3285  2512/1/2-ج  ٚنؽوبٖ ض١ًٍ رٛف١ك ٘بٔٝ نؽوٗ -  3
 41421   ثؽلُ    25111114:  ربؼ٠ص ، 3852  2511/11/2-ج  ٚنؽ٠ىزٗ ٚؾ٠ؽٜ خؽخف انؽف -  4
 41421   ثؽلُ    25111114:  ربؼ٠ص ، 3852  2511/11/2-ج  ٚنؽوب٘ب ٚ٘جٗ ٔؿ٘ٝ ِٕبي نؽوخ -  5
 54542   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3814  2511/11/23-ج  ٚنؽوبٖ ِزٌٛٝ فؽج ٚجعاٌّسكٓ نؽوخ -  6
 54542   ثؽلُ    25111118:  ربؼ٠ص ، 3814  2511/11/23-ج  نؽوبٖ ٚ فؽج ٚجعاٌّسكٓ ٍٚٝ نؽوخ -  2
 34353   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3122  2511/11/5-ج  نؽوبٖ ٚ اثؽا١ُ٘ ف١ٍىف قبِٝ -  8
 34353   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3122  2511/11/5-ج  ٚنؽوبٖ اثؽا١ُ٘ فٍىف ٚظ٠ٙ -  1

 34353   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3122  2511/11/5-ج  ٚنؽ٠ىزٗ اثؽا١ُ٘ فٍىف ٚظ٠ٙ -  15
 14421   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3151  2555/12/13 - ج  ٚنؽ٠ىٗ زٕب ٚجعاٌٍّه ٌّجٝ/ نؽوخ -  11
 14421   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3151  2555/12/13 - ج  ٚنؽ٠ىزٗ زٕب ٚجعاٌٍّه ٌّجٝ -  12
 14421   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3115  2555/12/12 - ج  ٚنؽ٠ىٗ زٕب ٚجعاٌٍّه ٌّجٝ/ نؽوخ -  13
 14421   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3115  2555/12/12 - ج  ٚنؽ٠ىزٗ زٕب ٚجعاٌٍّه ٌّجٝ -  14
 14421   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3111  2515/12/11 - ج  ٚنؽ٠ىٗ زٕب ٚجعاٌٍّه ٌّجٝ/ نؽوخ -  15
 14421   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3111  2515/12/11 - ج  ٚنؽ٠ىزٗ زٕب ٚجعاٌٍّه ٌّجٝ -  16
 14421   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3112  2515/12/15 - ج  ٚنؽ٠ىٗ زٕب ٚجعاٌٍّه ٌّجٝ/ نؽوخ -  12
 14421   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3112  2515/12/15 - ج  ٚنؽ٠ىزٗ زٕب ٚجعاٌٍّه ٌّجٝ -  18
 66422   ثؽلُ    25111111:  ربؼ٠ص ، 3114  2511/11/8-ج  نؽ٠ىٗ ٚ نسبرٗ اِبَ زّبظٖ نؽوخ -  11
 21261   ثؽلُ    25111125:  ربؼ٠ص ، 3112  2511/11/12-ج  ٚنؽ٠ىٗ زكٓ نف١ك زهّذ نؽوخ -  25
 41615   ثؽلُ    25111126:  ربؼ٠ص ، 4523  2512/3/12-ج  ٚنؽ٠ىٗ اٌٛبي ٚجع ٌِٛٛ ؼُِبْ -  21
 44523   ثؽلُ    25111128:  ربؼ٠ص ، 4568  2511/2/5-ج  ٚنؽوبٖ اثؽا١ُ٘ ِسّع ازّع ِسّٛظ -  22
   ــــــــــــــــــــــ  
   افؽاظ ؼ٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 افؽاظ ث١ٙ 

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 نؽوبد ؼ٘ٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 نؽوبد ث١ٙ  
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 

  


