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أفشاد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ػٓ 55151 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛاٌذ٠ظ ض١ف ػجذإٌبطش عّبي -  1

ض١ف ػجذإٌبطش ٘بٔٝ ثٍّه ثبٌّزشً ث١زه اٌج١ذ ِمٙٝ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت  

 رغبسٖ ػٓ 55113 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِظغفٝ ٔٛساٌذ٠ٓ اعّبػ١ً ِؾّذ -  2

 ػٍٝ اٌذ٠ٓ ِؾٝ ثٍّه اٌشبعجٝ االِبَ شبسع االٔبث١ت ِخضْ ثغٛاس ٚاٌزؼ١ّش االعىبْ ِغبو22ٓ:  ثغٙخ ، ِٛرغ١ىالد غ١بس لغغ

 ػجذاٌالٖ

 رغبسٖ ػٓ 56133 ثشلُ 21111122 فٝ ل١ذ ، 31111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌّغ١ؼ عبداهلل ِجبسن ِذؽذ -  3

عش٠ٕٝ اثشا١ُ٘ عبد ا٠ٛة ثٍّه اٌؼشة ش١خ اٌّؾبعجٝ االِبَ شبسع13:  ثغٙخ ، اخشبة  

 رغبسٖ ػٓ 55112 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ِؾّٛد اهلل خٍف ِؾّذ -  4

اؽّذ ػجذاٌالٖ اؽّذ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌّؾبعٕٗ ثٕض٠ٕٗ ثغٛاس اٌّؾبعٕٗ:  ثغٙخ ، رغضئٗ ٚاٌّالثظ اٌخشدٚاد  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 56165 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  رّبَ ِؾّٛد ػٛع ؽّبدٖ -  5

رّبَ ِؾّٛد ػٛع اؽّذ ثٍّه اٌغذ٠ذ اٌىٛثشٜ عش٠ك ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ادٚاد ث١غ ػٓ 56113 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خ١ًٍ ِخبئ١ً خ١ًٍ سِٚبٔٝ -  6

خ١ًٍ ١ِخبئ١ً خ١ًٍ ثٍّه عشعظ ِبس و١ٕغٗ ثغٛاس ػٍٝ اٚالد:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ  

 ِىزت ػٓ 56114 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ اثٛاٌٛفب طالػ اؽّذ -  7

ػٍٝ اثٛفب طالػ اششف ثٍّه اٌذ٠ٚشاد اٌششعٗ ٔمغٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ثمبٌٗ ػٓ 55151 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 3111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ِؾّٛد اٌذ٠ٓ طالػ ِؾّٛد -  8

اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ٘ذٜ ثٍّه اٌغٛأُ ٔغغ اٌظؾ١ٗ اٌٛؽذٖ اِبَ ادفب:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ِىزت ػٓ 53262 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ِؾّذ طبٌؼ ِؾّٛد -  9

 ثٍّه ػّش/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس ِىشَ ػّش شبسع3:  ثغٙخ ، اٌغ١ش ٌذٜ ٚرظ١ٕغ اد٠ٚٗ ٚرٛس٠ذ رغ١ًّ ِٚغزؾضشاد عج١ٗ ِغزٍضِبد

فمظ اٌغج١ٗ اٌى١ّ١بئ١ٗ ٌٍزؾ١ًٍ ِؼًّ اعّبػ١ً اؽّذ عجش٠ً  

 ِىزت ػٓ 53262 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ِؾّذ طبٌؼ ِؾّٛد -  10

 اٌذ١ٌٚٗ اٌظ١ذ١ٌٗ اِبَ االعجبء ثشط( 5) سلُ شمٗ:  ثغٙخ ، اٌغ١ش ٌذٜ ٚرظ١ٕغ اد٠ٚٗ ٚرٛس٠ذ رغ١ًّ ِٚغزؾضشاد عج١ٗ ِغزٍضِبد

سعت اؽّذ طبٌؼ ِظغفٝ ثٍّه اٌؾش٠ٗ ثشبسع  

 فشاشٗ ػٓ 56113 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 15111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ فإاد ػضاٌذٌٚٗ -  11

ضبؽٝ ػبثذ٠ٓ طجشٜ ثٍّه عؼذ اؽّذ شبسع إٌظش ِغؼُ ثغٛاس:  ثغٙخ ،  

 غالي رغبسٖ ػٓ 56133 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌشاٜٚ اؽّذ ؽبسط فشاط -  12

اٌشاٜٚ اؽّذ ؽبسط فشط ثٍّه اٌغشث١ٗ إٌبؽ١ٗ ِٓ اٌؾضشٜ ٔغغ ِذخً ثؾشٜ اٌؾشعٗ:  ثغٙخ ،  

 ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ػٓ 56142 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ اٌشبعش -  13

اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ فٛص٠ٗ ثٍّه اٌششل١ٗ ث١ٕٔٛٗ اٌغ١بؽٝ االصبس ِخضْ ثغٛاس ؽّذ اٌش١خ ٔغغ اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ : ثغٙخ ،  

 ِٛاشٝ ؽظ١شٖ ػٓ 56122 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ػٍٝ -  14

اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ثٍّه اٌّغبثشٖ ثمش٠ٗ اٌجؾش٠ٗ اٌضٚارٕٗ ِغزٛدع ثغٛاس:  ثغٙخ ،  
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 ، ؽذادٖ ٚسشٗ ػٓ 56111 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اِبَ خٍف اٌمبضٝ ِؾّذ -  15

ِغبٚع غش٠ت ػبعف غش٠ت ثٍّه اٌظٕبػ١ٗ إٌّغمٗ اٌغجبٔٗ شبسع:  ثغٙخ  

 ، خشدٚاد ػٓ 56115 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ع٠ٛؾٗ عبثش غغبط ِٕٝ -  16

اثشا١ُ٘ ع٠ٛؾٗ ٠ٛال١ُ ٔبدس ثٍّه اٌؼش٠بْ اعّبن ثغٛاس 26ٛ١ٌٛ٠ شبسع:  ثغٙخ  

 ، عضاسٖ ػٓ 56113 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  داٚد ػجذاٌش١ٙذ ؽشّذ اثبٔٛة -  17

ػجذاٌش١ٙذ ؽشّذ ػّبد ثٍّه ٘بسْٚ اٚالد اٌشؽّٗ ِغزٛطف ثغٛاس اٌضٚن:  ثغٙخ  

 ِخجض ػٓ 56115 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  سضٛاْ ِؾّذ سشٛاْ ِؾّٛد -  18

سضٛاْ ِؾّذ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌالٖ ثٍّه اٌّشوضٜ اٌؼغ١شاد ِغزشفٝ ششق ؽّضٖ اٚالد:  ثغٙخ ، ثٍذٜ  

 ث١غ ػٓ 56115 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاهلل عٕغبٜٚ ػٍٝ ِظغفٝ -  19

ػجذاهلل عٕغبٜٚ ػٍٝ ِؾّٛد ثٍّه اٌٙالي ِغزشفٝ خٍف اٌغٙبد شبسع:  ثغٙخ ، ِفشٚشبد  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56122 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛص٠ذ ػجذاٌٙبدٜ ػجذاهلل اؽّذ -  20

د٠بة ػٍٝ ػجذاٌؼبي فبوٙٗ ثٍّه ثؾشٜ اٌىٛاًِ ِٛعٝ اي ِغغذ ثغٛاس اٌىٛاًِ:  ثغٙخ ، اٌّٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ٚسشٗ ػٓ 56132 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ِؾّٛد ساضٝ ؽّبدٖ -  21

ِؾّذ ِؾّٛد ساضٝ ػ١ذ ثٍّه اٌغش٠غ اٌغش٠ك اثٛعبٌت ِغغذ ثغٛاس ثذاس وَٛ:  ثغٙخ ، ٔغبسٖ  

 ث١غ ؽظ١شٖ ػٓ 56111 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ رٛف١ك ِؾّذ ِؾّٛد -  22

رٛف١ك ِؾّذ شش٠ف ثٍّه اٌٛسدأٝ ٌغفٝ ِغغذ ثغٛاس اٌجؾشٜ عبٌُ طالػ شبسع:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ  

 ػٓ 55522 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌؾ١ٍُ ػجذاٌالٖ ؽّٓػجذاٌش اثشا١ُ٘ -  23

ػجذاٌؾ١ٍُ ػجذاٌالٖ ػجذاٌشؽّٓ ثٍّه ثبٌغمش٠ٗ ٘بسْٚ اٚالد اٌغمش٠ٗ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٔظف ثٍذٜ ِخجض  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 55153 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّذ ؽّبدٖ اؽّذ -  24

ػبسف اؽّذ ِؾّذ ؽّبدٖ ثٍّه اٌغش٠غ اٌغش٠ك ػٍٝ اٌٙغبسعٗ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ِالثظ ػٓ 55156 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ ؽّذٜ عّبػ -  25

اعّبػ١ً ا١ِٓ ِؾّذ اششف ثٍّه اٌمٍج١ٗ اٌّؾبِذٖ شجبة ِشوض ثغٛاس اٌّؾبِذٖ:  ثغٙخ ، ٚخشدٚاد عب٘ضٖ  

 ِٛاد ث١غ ػٓ 55124 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّٛد ػجذاٌشؽ١ُ خبٌذ -  26

ِؾّٛد ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّٛد ثٍّه اٌجبعٝ ِغغذ ثغٛاس ثبعب:  ثغٙخ ، غزائ١ٗ  

 ٚسشٗ ػٓ 54521 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل ض١ف ِٙشاْ ِبٌه اؽّذ -  27

 ِٚششٚثبد ِإوالد ث١غ خض١شٜ ع١ٍُ عبسق  ٠ٛعف ٍِه إٌٛس ِغغذ ثغٛاس اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع 11:  ثغٙخ ، اٌِٛز١بي رظ١ٕغ

ٚعبلؼٗ عب٘ضٖ  

 ٚسشٗ ػٓ 54521 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اهلل ض١ف ِٙشاْ ِبٌه اؽّذ -  28

ػضّبْ عبثش فزؾٝ ِؾّٛد ثٍّه إٌّشبٖ عٕزشاي ثغٛاس اٌجؾشٜ اٌغ١ش شبسع:  ثغٙخ ، اٌِٛز١بي رظ١ٕغ  

 رغبسٖ ػٓ 56111 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌغ١ذ ؽبفظ ػجذاٌؾ١ّذ -  29

ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ثٍّه اٌّذاسط ِغّغ ثغٛاس:  ثغٙخ ،( غالي رغبسٖ) ثبٌزغضئٗ ٚاٌجمٛي اٌؾجٛة  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56121 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ع١ٍّبْ ِؾّٛد ع١ٍّبْ -  30

اؽّذ ع١ٍّبْ ِؾّٛد ػشفبد ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ِمبٚالد ػٓ 55525 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّذ خالف خالف -  31

 طالػ ثشبسع اٌؾ١ّبد ِغزشفٝ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ا١ِٕٗ ِٛافمٗ ٠ٍضَ ِب ػذا ف١ّب(  ٚعٓ ٚرشثٗ سِبي)  ٚاٌزٛس٠ذاد اٌغشق ٚسطف

شدس٠ٚ ػٍٝ ِؾّذ ؽّذٜ/ ثٍّه اٌغشثٝ عبٌُ  
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 ِٕض١ٌٗ ادٚاد ػٓ 55515 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ١ِخبئ١ً ؽٍّٝ ١ِٕش ٚائً -  32

ٌج١ت اٌغ١ًّ ا٠ّٓ ثٍّه اٌغّغب ٔظ١ف ػضثٗ عشعظ ِبسٜ و١ٕغٗ ثغٛاس اٌغّغب:  ثغٙخ ،  

 ِغؾٓ ػٓ 51426 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فشٔغ١ظ شٙذٜ ثشعَٛ ِغذٜ -  33

ثغشط فشٔغ١ظ ِشٙذٜ ثشعَٛ ٍِه عالِٗ ثبٚالد االػذاد٠ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، غالي  

 ِغؾٓ ػٓ 51426 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فشٔغ١ظ شٙذٜ ثشعَٛ ِغذٜ -  34

اػالف رغبسٖ ٚٔشبعٗ فشٔغ١ظ شٙذٜ ثشعَٛ/ ثٍّه اٌغالَ داس شجبة ِشوض ثغٛاس إٌظشٖ ٔغغ عالِٗ اٚالد:  ثغٙخ ، غالي  

 ، ط١ذ١ٌٗ ػٓ 56164 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد ع١ذ ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ -  35

ِٛعٝ ِؾّٛد اٌغ١ذ ؽّبدٖ ثٍّه اٌؾذ٠ذ اٌغىٗ غشة اٌؾذ٠ذ اٌغىٗ ِغبوٓ ثغٛاس:  ثغٙخ  

 ادٚاد ث١غ ػٓ 56151 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽبسس ػٍٝ ثىشٜ ِؾّذ -  36

ؽبسس ػٍٝ ثىشٜ سِضبْ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌزٍٛي ِذسعٗ ثغٛاس اٌششل١ٗ اٌزٍٛي اٌىشاِب١ٔٗ ثٕذاس:  ثغٙخ ، ِٕض١ٌٗ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 55151 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عشعظ ػٛع ٔظشٜ خٍف -  37

ثخ١ذ س٠بع شىشٜ فب٠ض ثٍّه ثؾشٜ اٌىٛاًِ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 55151 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ اثٛا١ٌض٠ذ ػجذاٌالٖ طبٌؼ -  38

اثٛا١ٌض٠ذ اؽّذ ِؾّذ ثٍّه اٌؾغٓ ِغغذ ثغٛاس  ِىشَ اٌش١خ ػجذاهلل ٔغغ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ػٓ 55121 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 31111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛسؽبة ػظشاْ ػجذاٌشعٛي ادُ٘ -  39

اثٛسؽبة ػظشاْ ػجذاٌشعٛي ِؾّذ/ثٍّه غشة ثبٌخٕبٔغٗ االثزذائ١ٗ ثٕب١ِٗ ِذسعٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ٚغالي ؽجٛة رغبسٖ  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 55555 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ اؽّذ ػج١ذ ِؾّٛد -  40

اؽّذ اؽّذ ػج١ذ ٔغٜٛ/  ثٍّه ػجذاهلل ثٕغغ االص٘شٜ اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ادٚاد ػٓ 56111 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 31111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  غبٌٝ ػجذاٌفبدٜ فب٠ض ١ِٕب -  41

غبٌٝ ػجذاٌفبدٜ فب٠ض ثبعُ ٍِه ػالَ اٌش١خ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌغمش٠ٗ:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ  

 اٌؼبة طبٌٗ ػٓ 56113 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ِؾّذ سِضبْ ِؾّذ -  42

ػٍٝ ؽغٓ ِؾّذ سِضبْ ثٍّه اٌغٍٜٛ ِىزت ثغٛاس إٌبظش شبسع:  ثغٙخ ،(  اٌز١ٍفض٠ْٛ شبشبد ػٍٝ) ثال٠غز١شٓ  

 ِؼشع ػٓ 56122 ثشلُ 21111122 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  طبٌؼ ٔٛساٌذ٠ٓ ؽغٓ ِؾّذ -  43

ؽغٓ اٌجذسٜ اٌغ١ذ ِؾّذ ثٍّه ثبٌشٛاٌٚٗ ِىٗ ِغؼُ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛث١ٍ١بد  

 ٔمً ِىزت ػٓ 55141 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽ١ُ ؽغٓ اٌغ١ذ ِؾّذ -  44

ػجذاٌشؽ١ُ ؽغٓ اٌغ١ذ ثٍّه ٘بسْٚ ثبٚالد االثزذائ١ٗ ٘بسْٚ اٚالد ِذسعٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ثبٌغ١بساد  

 اعّٕذ ػٓ 55552 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ ػجذاٌؾ١ّذ ا٠ّٓ -  45

اؽّذ ػجذاٌؾ١ّذ صشٚد/ ثٍّه ٌزٛٔظ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽذٖ ثؾشٜ رٛٔظ:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٚٛاد  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 55513 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٘الي ِؾّذ اؽّذ ؽّبدٖ -  46

٘الي ِؾّذ اؽّذ ػٍٝ ثٍّه اٌشداد اثٛ اي ِغغذ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ػٓ 55511 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌّغ١ذ ؽغ١ٓ شؾبرٗ ػجذاٌّغ١ذ -  47

ػجذاٌّغ١ذ ؽغٓ شؾبرٗ/ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌششل١ٗ  اٌؼّب٠ذٖ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  

 ادٚاد ػٓ 55122 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػالَ اٌذ٠ٓ وّبي ِؾّٛد ػالَ -  48

ػالَ اٌذ٠ٓ وّبي ِؾّٛد ؽٕفٝ/ ثٍّه ثشد٠ظ ِٕشأٖ االفٕذٜ اٌذ٠ٓ ِؾٝ شبسع:  ثغٙخ ، طؾ١ٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٔمً ِىزت ػٓ 56112 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٚص٠شٜ ؽغٓ اؽّذ ع١ّش -  49

ِؾّذ وبًِ عؼذ اؽّذ ثٍّه ثشد٠ظ ثّٕشبٖ افٕذٜ اٌذ٠ٓ ِؾٝ اٌؼّذح شبسع:  ثغٙخ ، داخ١ٍٗ ٚسؽالد  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56141 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِشعٝ ػٍٝ اعّبػ١ً ػٍٝ -  50

شج١ت ِؾّذ ِبصْ ثخ١زٗ ثٍّه اٌؼِّٛٝ اٌغغش ِٓ ثبٌمشة اٌمظ١ش سٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ، وبفز١ش٠ب ػٓ 56115 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 31111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ص٠ذاْ اؽّذ اثٛاٌفضً ِؾّذ -  51

اؽّذ اثٛاٌفضً عٛدٖ ثٍّه ٌمشػبْا اٌؼغبوشٖ ٔغغ اٌششلٝ اٌّغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ  

 رغبسٖ ػٓ 55115 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغ١ٓ اؽّذ ِخٍٛف ػجذاٌمبدس -  52

ؽغ١ٓ اؽّذ ِخٍٛف ػٍٝ ثٍّه اٌّؾبعٕٗ فٛصٜ اٌش١ٙذ ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ ٚاٌجمٛي اٌؾجٛة  

 ثمبٌٗ ػٓ 55114 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ِؾّذ ػجذإٌبطش ِؾّذ -  53

ِؾّذ ِؾّذ ػجذإٌبطش ثٍّه اٌّذاسط ِغّغ ثغٛاس اٌّؾبعٕٗ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 56152 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اعّبػ١ً ػجذاٌؾ١ّذ خ١ٍفٗ شبد٠ٗ -  54

ػجذاٌٍغ١ف ػجذاٌؼبي ِؾّذ ٚسصٗ ثٍّه اٌؾش٠ٗ ِغغذ اِبَ اٌؾش٠ٗ شبسع:  ثغٙخ  

 ، ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ػٓ 56121 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد ِؾّذ ٚؽ١ذ ِؾّذ -  55

سِضبْ ػضّبْ خٍف ثٍّه ٌٍىّج١ٛرش اٌؼشثٝ اٌّشوض ثغٛاس اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع اِزذاد ؽغٓ االِبَ شبسع2:  ثغٙخ  

 اعّذٖ ػٓ 54112 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  56

ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ثٍّه ثذاس وَٛ اٌغش٠غ اٌغش٠ك:  ثغٙخ ، ٚسدح ٚػٍف  

 اعّذٖ ػٓ 54112 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  57

ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ٚٔشبعٗ ػجذاٌغ١ّغ ٘بسْٚ ٚائً ثٍّه اثبٔٛة/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس ثذاس وَٛ:  ثغٙخ ، ٚسدح ٚػٍف  

 اعّذٖ ػٓ 54112 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  58

 ٚٔشبعٗ ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ؽ١ّذٖ/ ثٍّه عبٌت اثٝ ثٓ ػٍٝ عبِغ ثغٛاس ثذاس وَٛ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ:  ثغٙخ ، ٚسدح ٚػٍف

االطً ثمبء ِغ ٔٙبئ١ب ػٕٗ اٌالعزغٕبء اٌغٝ عب٘ضٖ ِالثظ  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 55555 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِض٠ذ اؽّذ ػجذاٌؼبي ثبرؼٗ -  59

ِظغفٝ ِؾّذ ِؾّذ اعّبػ١ً/ ثٍّه ص٠ذاْ ػٍٝ خبٌذ ثٕض٠ٕٗ ثغٛاس اٌمج١ٍٗ  اٌّؾبِذٖ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ِششٚثبد ثٛف١ٗ ػٓ 56131 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ ػٍٝ اٌغ١ذ ثخ١زٗ -  60

ػجذاٌىش٠ُ عبد فزؾٝ عبثش ثٍّه ساشذ ثؾٝ ػفبْ ثٓ ػضّبْ ِغغذ ثغٛاس اٌششلٝ ؽّبدٜ ٔغغ رشػٗ شبسع23:  ثغٙخ ، عبخٕٗ  

 ِغؼُ ػٓ 56115 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽ١ُ سصق فزؾٝ ؽغ١ٓ -  61

اثٛؽغٝ ػجذاٌّغ١ذ ػض٠ض ٠ٛعف ثٍّه عٛ٘بط طاع١ٛ شبسع ِٓ اثٛؽغٝ ثىش ٘بشُ شبسع1:  ثغٙخ ، ِٚبوٛالد فغبئش  

 ِٛاد ث١غ ػٓ 56116 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ ؽغ١ٓ ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ -  62

اؽّذ ػٍٝ ؽغ١ٓ ػجذاٌشؽّٓ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌجؾش٠ٗ اٌّؾبِذٖ:  ثغٙخ ، غزائ١ٗ  

 ادٚاد ث١غ ػٓ 55165 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ ِؾّٛد ػبعف طبثش -  63

عؼذ ػٍٝ ِؾّٛد عّبي/ ثٍّه اٌغ١ش شبسع اٌىٛثشٜ ثغٛاس:  ثغٙخ ، طؾ١ٗ  

 ، ِالثظ ث١غ ػٓ 55165 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  طجشٖ ع١ذ ِؾّٛد اؽّذ -  64

طجشٖ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِظغفٝ/ ثٍّه اٌجٍذ ِذخً ثغٛاس اٌؼ١غب٠ٚٗ سٚافغ:  ثغٙخ  

 ، ِظٛغبد ث١غ ػٓ 55161 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خ١ًٍ ٠ٛعف ربِش ٕ٘بء -  65

ِؾّذ ؽغٓ فىش٠ٗ/ ثٍّه ػجذٖ ِؾّذ شبسع اٌّغشثٝ ِغغذ خٍف:  ثغٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثمبٌٗ ػٓ 56112 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عجبي ؽغٓ ِؾّذ ِزٌٛٝ اٌغ١ذ -  66

خ١ًٍ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ثٍّه اٌذٚاد٠ٗ ِغغذ ثغٛاس اٌغ٠ٛمٗ شبسع ِٓ ِزفشع ثٛسعؼ١ذ شبسع:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 رغبسٖ ػٓ 56146 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثشا١ُ٘ ف١ُٙ ػجذإٌبطش ٔظشٖ -  67

لبعُ ػٍٝ ع١ٍُ ػجذاٌّؼض ثٍّه اٌمب٘شٖ ثٕه ثغٛاس اٌزؾش٠ش شبسع:  ثغٙخ ، اٌجٓ  

 ادٚاد ػٓ 56142 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبداهلل ا٠ٛة ٔبعٝ اثبثٛة -  68

خ١ًٍ اعؾك فش٠ذٖ ثٍّه ثؾشٜ اٌىٛاًِ اٌؼشة ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٕض١ٌٗ  

 ػٓ 56143 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ خٍف ػجذاٌّإِٓ -  69

ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ خٍف ٠بعش ثٍّه دِٕٛ ػضاص اٚالد وٛثشٜ ثغٛاس ػجذاهلل اٌغ١ذ ٔغغ دِٕٛ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ  

 ِالثظ ث١غ ػٓ 56124 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػالَ ػجذاٌؼظ١ُ خٍف ِؾّذ -  70

ػجذاهلل اؽّذ ِؾّذ ثٍّه اٌغغش ػٍٝ لجٍٝ اٌؾشعٗ:  ثغٙخ ، ِٚفششبد عب٘ضٖ  

 ِالثظ ث١غ ػٓ 55111 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عٍّٝ ػبسف ِؾّذ عبسٖ -  71

رغ١بْ ِظغفٝ اهلل ػغ١ذ ٔظ١شٖ/ ثٍّه  اٌخٕبٔغٗ ِذخً ثغٛاس ششق اٌخٕبٔغٗ:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ  

 ث١غ ػٓ 55111 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّذ ِٙب -  72

ػجذاٌمبدس شاطف ِؾّٛد/ ثٍّه اٌىٛثشٜ ثغٛاس اٌغشث١ٗ اٌؾش٠ضاد:  ثغٙخ ، ِفشٚشبد  

 ؽظ١شٖ ػٓ 55121 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ػغ١ٗ ؽغب١ٔٓ شؼجبْ -  73

اؽّذ ػغ١ٗ ؽغب١ٔٓ ِؾّٛد/ ثٍّه اٌش٠بضٝ إٌبدٜ ثغٛاس دِٕٛ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ِؾً ػٓ 55156 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِظغفٝ ػجذاٌؼض٠ض ٠ٛعف ِؾّذ -  74

ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ِبعذٖ ثٍّه االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١ٕغٗ شبسع:  ثغٙخ ، ص٠ٛد  

 ، اؽز٠ٗ ػٓ 55155 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٔغ١ت لذ٠ظ طفٛد ا٠ٙبة -  75

اثٛاٌؾغٓ ِؾّٛد ا١ِٓ ػجذاٌؾى١ُ ثٍّه اٌمب٘شٖ ثٕه ثغٛاس اٌزؾش٠ش شبسع:  ثغٙخ  

 رٛس٠ذاد ػٓ 55111 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِفشػ طبثش ػذٌٝ ساِٝ -  76

 ثٍّه اٌظذ٠ك اثٛثىش شبسع2:  ثغٙخ ،(  ٚاالٔزشٔذ اٌالعٍى١ٗ ٚاٌخذِبد ٚاٌؾشاعٗ االِٓ ػذا ف١ّب) ِشالجٗ ٚوب١ِشاد اِبْ أظّٗ

ِفشػ طبثش ػذٌٝ  

 ثمبٌٗ ػٓ 56114 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّذ ع١ٍّبْ فٛصٜ فب٠ضٖ -  77

ؽغب١ٔٓ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ ثٍّه اٌّٛلف ثغٛاس عالِٗ اٚالد:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 56115 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػالَ ِؾّذ ادُ٘ اششف -  78

ػالَ ِؾّذ ادُ٘ ثٍّه سافذ/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس اٌىشِب١ٔٗ ثٕذاس  

 ِمٙٝ ػٓ 55166 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌششث١ٕٝ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ فب٠ضٖ -  79

ِٛعٝ ػٍٝ ػجذاٌؾ١ّذ ِبدػ/ ثٍّه ّٔشٖ ِغغذ ثغٛاس ػٍٝ اٌش١خ ٔغغ عٛ٘بط عشعب عش٠ك اٌّغبػ١ذ:  ثغٙخ ، ػبَ  

 ِىزت ػٓ 55142 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽ١ُ ؽغٓ عجش٠ً ِؾّذ -  80

اٌغ١ذ ػجذاٌشؽ١ُ ؽغٓ عجش٠ً ثٍّه ٘بسْٚ اٚالد االثزذائ١ٗ ٘بسْٚ اٚالد ِذسعٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ثبٌغ١بساد ٔمً  

 ِمٙٝ ػٓ 55166 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌششث١ٕٝ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ فب٠ضٖ -  81

ِٛعٝ ػٍٝ ػجذاٌؾ١ّذ ِبدػ/ ثٍّه ّٔشٖ ِغغذ ثغٛاس ػٍٝ اٌش١خ ٔغغ عٛ٘بط عشعب عش٠ك اٌّغبػ١ذ:  ثغٙخ ، ػبَ  

 ِٛاد ٚرغ١ٍف رؼجئٗ ػٓ 25111 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاهلل اؽّذ اثشا١ُ٘ -  82

ٚرظذ٠ش اعز١شاد ِىزت ٚٔشبعٗ ٌج١ت ِؾّذ ٔغٜٛ ثٍّه اٌزٛادس:  ثغٙخ ، غزائ١ٗ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِٛاد ٚرغ١ٍف رؼجئٗ ػٓ 25111 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاهلل اؽّذ اثشا١ُ٘ -  83

ٌج١ت ِؾّذ ٔغٜٛ ثٍّه  اٌّشزشوٗ اٌزٛادس ِذسعٗ ِٓ ثبٌمشة:  ثغٙخ ، ١ٗغزائ  

 ، وبفز١ش٠ب ػٓ 56115 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّذ ػجذاٌغزبس عبٌُ -  84

اؽّذ ِؾّذ ػجذاٌغزبس ػّبداٌذ٠ٓ ثٍّه ثبٌششب٠ذٖ اٌجٍذ ثّذخً ػجبداٌشؽّٓ ِبسوذ عٛثش ثغٛاس اٌششب٠ذٖ:  ثغٙخ  

 ، ثمبٌـــٗ ػٓ 56135 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّذ اثٛاٌؾّذ طفٛد -  85

 اثٕبءاٌّشؽَٛ ٚاؽّذ ِٚؾّذ ؽغٓ ثٍّه االراػٗ غشة عبثمب اٌّذاسط شبسع اٌظذ٠ك اثٛثىش شبسع ِٓ اثبرساٌغفبسٜ شبسع:  ثغٙخ

سشٛاْ ػغ١ٗ ِؾّذ فٛصٜ  

 ط١بٔٗ ػٓ 56153 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 31111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ػضٚص طذ٠ك ِؾّٛد -  86

ِؾّٛد اٌغ١ذ ِؾّٛد ثٍّه ؽّذ اٌش١خ ٔغغ االص٘شٜ االثزذائٝ اٌّؼٙذ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛثب٠الد  

 غ١بس لغغ ػٓ 56161 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ عؼ١ذ ٠ٛعف فشط -  87

ػجذاٌّغ١ذ ػجذإٌّؼُ اٌغ١ذ ػجذإٌّؼُ ثٍّه اٌخالف١ٗ اٌجظ ٔغغ اٌضساػٝ عٛ٘بط عش٠ك:  ثغٙخ ، ع١بساد  

 ِىزت ػٓ 55111 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عؼذ ؽبِذ ؽغبْ ِؾّذ -  88

ؽبِذ ٘بشُ عّبي ٘بشُ ثٍّه اٌخغبة ثٓ ػّش شبسع االٔبث١ت ِغزٛدع ثغٛاس:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 فٛي ِغؼُ ػٓ 56114 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ اٌشبرٌٝ فش٠ذ ِؾّذ -  89

ؽغٓ اٌشبرٌٝ فش٠ذ ثٍّه اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ ثغٛاس اال١ِش ِؾّذ اٌش١ٙذ شبسع:  ثغٙخ ، ٚفالفً  

 ، غالي رغبسٖ ػٓ 56151 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٠ٛعف عبداهلل فإاد ث١زش -  90

٠ٛعف اهلل عبد فإاد ٍِه خجبعٗ ٔغغ لجٍٝ اٌؾشعٗ:  ثغٙخ  

 ، ٚسدٖ ػٍف ػٓ 56161 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ خٍف عّبي اؽّذ -  91

عّؼٗ اٌغ١ذ خٍف عّبي  ثٍّه اٌؼشلبْ ِغغذ ثغٛاس اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِذٖ:  ثغٙخ  

 ِٕض١ٌٗ ادٚاد ػٓ 56126 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ػجذاٌؼبي اؽّذ ؽغ١ٓ -  92

ؽغٓ ػجذاٌؼبي اؽّذ ػٍٝ ثٍّه اٌؾّذ ِغغذ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شح:  ثغٙخ ،  

 ، ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ػٓ 56121 ثشلُ 21111122 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽّب٠ٗ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ -  93

ؽّب٠ٗ اٌغ١ذ ِؾّذ ا٠ّبْ ثٍّه اٚي لغُ اِبَ اٌؾش٠ٗ شبسع:  ثغٙخ  

 ٚط١بٔٗ ث١غ ػٓ 55112 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فشاط ػغ١ٗ ع١ٍُ ؽشّذ -  94

ػشالٝ وّبي اؽّذ ثٍّه اٌغشثٝ عبٌُ طالػ شبسع ِٓ ِزفشع اوزٛثش6 شبسع:  ثغٙخ ، ِؾّٛي  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56123 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػضّبْ ػجذاٌؼ١ٍُ وّبي ِظغفٝ -  95

اٌغ١ذ عّبي ِؾّٛد ثٍّه اٌىبٚرش ٚسشٗ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 غ١بس لغغ ػٓ 56111 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػغب ِؾّذ ٔٛساٌذ٠ٓ ١٘بَ -  96

طذ٠ك اؽّذ ِؾّٛد ِؾّذ ثٍّه ؽبرُ/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس اٌؾغض لش٠ٗ اث١ذٚط ػشاثٗ عش٠ك اٌؾغض:  ثغٙخ ، ِٚٛرٛع١ىالد دساعبد  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 55523 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ع١ذ ِى١ٓ ػمٛة فشط -  97

ع١ذ ِى١ٓ ػمٛة عبِؼ ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌظؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 اوغغٛاس رغبسٖ ػٓ 56122 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ ربِش -  98

فشاط اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ ثٍّه اٌّؾبعٕٗ ِذخً ػفبْ ثٓ ػضّبْ شبسع:  ثغٙخ ، رٛن رٛن  

 ثٍذٜ ِخجض ػٓ 52524 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجبط ػجذاٌؾبفظ ِؾّذ اؽالَ -  99

ارظبالد ِىزت ٚٔشبعٗ ػجذاٌٍغ١ف ِؾّذ ػٍٝ ٍِه  اٌزؾش٠ش شبسع ثشد٠ظ:  ثغٙخ ، اٌٝ ٔظف  
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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

 ِخجض ػٓ 52524 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجبط ػجذاٌؾبفظ ِؾّذ اؽالَ -  100

اٌؼٍىٝ عبد ػجذاٌجٕٝ ثٍّه ثشد٠ظ اٌؼٍىٝ شبسع:  ثغٙخ ، اٌٝ ٔظف ثٍذٜ  

 ػٓ 54311 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽّٓ اٌغّبْ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد -  101

اٌغّبْ اثشا١ُ٘ ػجذإٌّؼُ/ ثٍّه اٌىج١ش اٌغبِغ ثغٛاس اٌجٍذ ٚعظ اٌغمش٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ  

 ػٓ 54311 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽّٓ اٌغّبْ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد -  102

ِٕض١ٌٗ ادٚاد ث١غ/ ٚٔشبعٗ اٌغّبْ اثشا١ُ٘ ػجذإٌّؼُ/ ثٍّه اٌغمش٠ٗ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ  

 ػٓ 56135 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثٍٙٛي ػجذاٌشبفٝ خٍف ِؾشَ -  103

ػجذاٌغ١ذ خبٌذ ِؾّذ اؽّذ ثٍّه اٌّضٌمبْ ثغٛاس غّٙٛس٠ٗاٌ شبسع:  ثغٙخ ، ِؾّٛي اوغغٛاس  

 عٛثش ػٓ 55122 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ اؽّذ اٌذ٠ٓ عّبي اؽّذ -  104

ػجذاٌؼبي ػجذاٌّٛعٛد طجبػ/ ثٍّه االص٘شٜ اٌّؼٙذ ثغٛاس اٌؼشا٠ب ٔغغ اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ،( ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ)  ِبسوذ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 55131 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ؽبسط ػجذاهلل ؽبسط -  105

ؽبسط اثشا١ُ٘ ػجذاٌغزبس ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌىٛثشٜ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 51512 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌالٖ ػٍٝ اؽّذ ِشصٚق -  106

رٛف١ك اؽّذ ؽّذٜ/ ثٍّه اٌمظ١ش ثشٚافغ ػٕزش اٌؾبط ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ ٚرغ١ّٓ رشث١ٗ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 51512 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌالٖ ػٍٝ اؽّذ ِشصٚق -  107

 ٌّذ٠ٕٗ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽذٖ/ ثٍّه اٌؼبسف ١ِذاْ ػشاَ ِشؾّٗ ثغٛاس 36 ثبو١ٗ ػٕٛأٗ ِؾً ٌٗ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ ٚرغ١ّٓ رشث١ٗ

51512 ثشلُ ِم١ذ ٚفبوٙٗ خضبس ٚٔشبعٗ عٛ٘بط  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56145 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ اٌغبٌظ ؽشّذ ٘بٔٝ -  108

اؽّذ اٌغبٌظ ؽشّذ ثٍّه ػىبشٗ ؽغٕٝ أٛس اٌغبؽٛٔٗ ثغٛاس اٌغشث١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 56121 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌّغ١ذ أٛس ثذسٜ عبٌُ -  109

ؽغ١ٓ ػجذاٌّغ١ذ أٛس طجؾٝ ثٍّه اٌؼِّٛٝ اٌشبسع اٌؾشاٚصٖ ٔغغ ػضاص اٚالد:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ، ِمٙٝ ػٓ 56136 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػّش ِؾّذ عجش٠ً ِؾّذ -  110

ػّش ِؾّذ عجش٠ً ٍِه اٌششل١ٗ اٌّشبٚدٖ إٌغش ػبئٍٗ دٚاس اٌمذ٠ّٗ اٌّمبثش ثغٛاس اٌّشبٚدٖ:  ثغٙخ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 55522 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ اٌغ١ذ ٠ٛعف ٔبطش -  111

ؽغٓ اٌغ١ذ ٠ٛعف ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌش١خ اي ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ث١غ ػٓ 55165 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽبِذ ػجذاٌؾبفظ ؽبِذ فزؾٝ -  112

ػجذاٌؾبفظ ؽبِذ ؽغ١ٓ/ ثٍّه غش٠ت ثبٚالد اٌىٛاًِ اٌؼِّٛٝ اٌشبسع غش٠ت اٚالد ِؼٙذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ ادٚاد  

 ث١غ ػٓ 55165 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽبِذ ػجذاٌؾبفظ ؽبِذ فزؾٝ -  113

 ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ٚٔشبعٗ ؽبِذ ػجذاٌؾبفظ ؽبِذ ؽغ١ٓ/ ثٍّه غش٠ت ثبٚالد اٌٛعغبٔٝ اٌغبِغ ثغٛاس:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ ادٚاد

 ِٛاشٝ

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 55115 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ خ١ًٍ عؼذ ٕ٘بء -  114

ٔظ١ش ِؾّذ٠ٓ ٔظ١ش اٌغب٘ش ثٍّه اٌجؾش٠ٗ اٌّؾبِذٖ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 55116 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ع١ٍّبْ اٌؼجبدٜ اؽّذ صشٚد -  115

ع١ٍّبْ اٌؼجبدٜ اؽّذ وبًِ ثٍّه اٌّمبثش ثغٛاس ِٕبع ٔغغ ثٍظفٛسح:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 24622 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ش١خْٛ ِؾّٛد ِؾّذ ػظّذ -  116

ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ٚٔشبعٗ ِؾّٛد ِؾّذ ػجذاٌالٖ ثٍّه ا١ٌّبٖ ِؾغٗ اِبَ دِٕٛ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽظ١شٖ ػٓ 24622 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ش١خْٛ ِؾّٛد ِؾّذ ػظّذ -  117

ػجذاٌشاضٝ عؼ١ذ ٔٙٝ ثٍّه ا١ٌّبٖ ػ١ٍّٗ ثغٛاس دِٕٛ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ِغؼُ ػٓ 55151 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌالٖ اٌغ١ذ اؽّذ ٠ؾ١ٝ -  118

اؽّذ ِشعٝ ساغت اؽّذ ثٍّه15شبسع إٌظش ِذسعٗ اِبَ اٌغبداد أٛس شبسع ِٓ اٌشش١ذ ثٓ شبسع1:  ثغٙخ ، ِٚش٠ٛبد وش٠جبد  

 ، ِظٛغبد ث١غ ػٓ 55152 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػٍٝ اؽّذ ػذٜ -  119

سضٛاْ ِؾّذ اؽّذ ٔبد٠ٗ ثٍّه اٌّإ١ِٕٓ اَ ِذسعٗ ثغٛاس اٌضٛسٖ شبسع:  ثغٙخ  

 ث١غ ػٓ 56156 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽّٓ ؽبِذ وّبي ِذ٠ؾٗ -  120

 ػجذٖ ِؾّٛد ػجذاٌشؽّٓ ثٍّه ؽغٓ/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس اوزٛثش6 شبسع ِٓ ِزفشع اٌظذ٠ك اثٛثىش شبسع:  ثغٙخ ، ِٕض١ٌٗ ادٚاد

 اثٛعٛق

  ِمبٚالد ػٓ 56152 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ظٙشٜ ظٙشٜ اؽّذ ػٍٝ -  121

ظٙشٜ ظٙشٜ اؽّذ ِظغفٝ ٍِه اٌٛعغبٔٝ اٌّغغذ ثغٛاس غش٠ت اٚالد:  ثغٙخ ، ثبٌغ١بساد ٔمً  

 ِىزت ػٓ 56112 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػجذاٌمبدس عبثش ِؾّذ -  122

 ػجذاٌجبسٜ ِؾّذ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌؼجٛس ِذسعٗ ٚثغٛاس اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس اثشا١ُ٘ اٌؾبط ٔغغ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد

شؾبرٗ ػجذاٌجبعظ  

 ِمبٚالد ػٓ 56112 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لظ ػجذاٌشؽّٓ ػٍٝ ِؾّذ -  123

لظ ػجذاٌشؽّٓ ػٍٝ ثٍّه اٌظؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس اٌجخب٠زٗ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 ث١غ ػٓ 56123 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبداٌشة طجشٖ ػبِش اِبٔٝ -  124

ٔٛساٌذ٠ٓ اؽّذ اٌذ٠ٓ ص٘ش ِؾّذ ثٍّه اٌغٛق ثشبسع اٌّغ١ٍّٓ اٌشجبْ عّؼ١ٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٕظفبد  

 ِؼشع ػٓ 56132 ثشلُ 21111122 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ل١ٍؼٝ ِؾّذ ؽّبَ ِؾّذ -  125

ل١ٍؼٝ ِؾّذ ؽّبَ ِؾّٛد/ ثٍّه اٌغّغب لش٠ٗ ٔظ١ف ػضثٗ اٌمجٍٝ اٌّضٌمبْ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛرغ١ىالد  

:  ثغٙخ ، عضاسٖ ػٓ 56131 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ع١ذ ؽغبْ ع١ذ اؽّذ -  126

عؼ١ذ ؽغبْ فشغً ثٍّه اٌزشاِضٖ شبسع عؼ١ذ اٚالد ِغغذ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ  

 اعٙضٖ ػٓ 55115 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اثشا١ُ٘ اؽّذ اثشا١ُ٘ -  127

اؽّذ ػغّٝ اؽّذ ثٍّه اٌؾذ٠ذ اٌغىٗ غشة شبسع:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ  

 ادٚاد ث١غ ػٓ 55132 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ ٠ٛعف ع١ذ ػّبد -  128

اٌغ١ذ اؽّذ اٌؼشثٝ ِب٘ش ثٍّه اٌغجبشٝ ثمش٠ٗ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، طؾ١ٗ  

 ث١غ ػٓ 55141 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌؼبي غٍٕغٝ ِؾّٛد ٘ذٜ -  129

/ ثٍّه إٌغبس ٔغغ اٌشئ١غٝ اٌغش٠ك ػٍٝ صلضٚق ثٕغغ إٌغبس ٔغغ ٔغّٗ ِؾً ثغٛاس إٌغبس ٔغغ:  ثغٙخ ، ٚخشدٚاد ِذسع١ٗ ادٚاد

ػجذاٌؼض٠ض فزؾٝ ػّش  

 ػٓ 55115 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ ػجذاٌشؽ١ُ اثٛاٌفزٛػ ع١ًٙ -  130

 ؽّذْٚ اي ِغغذ ثغٛاس اٌغشث١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ،( ا١ِٕٗ ِٛافمبد ِب٠غزٍضَ ف١ّبػذا) ر١ٕ٠ّٛٗ ِٛاد ١ِٛٗػّ ٚرٛس٠ذاد ِمبٚالد ِىزت

ػجذإٌّؼُ ػٍٝ ػجذاٌشؽ١ُ اثٛاٌفزٛػ ثٍّه اٌغشث١ٗ ١ٕٔٚٗ اٌمجٍٝ  

 ِؾً ػٓ 55552 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغب١ٔٓ عؼذاٌذ٠ٓ وّبي عشاػ -  131

ؽغب١ٔٓ عؼذاٌذ٠ٓ وّبي اؽّذ ثٍّه اٌّٛلف ثغٛاس عالِٗ اٚالد:  ثغٙخ ، عضاسٖ  

 رؼجئٗ ػٓ 55511 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ربٚضشٚط ػغ١ٗ ظش٠ف ِش٠بٔب -  132

خ١ًٍ ربٚضشٚط ػغ١ٗ ظش٠ف/ ثٍّه خالف ث١ذ اٌغشاسٖٚ ٔغغ ١ِٕب ِبسٜ و١ٕغٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٚشعجبد ػظبئش ٚرغ١ٍف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽظ١شٖ ػٓ 56111 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 61111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ِخزبس ػٍٝ ِخزبس ٠ؾٝ -  133

ؽغٓ ػٍٝ ػجذاٌشؽّٓ أزظبس ثٍّه اٌغٍّبٔٝ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 رٛص٠غ ػٓ 56112 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 31111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٘ش٠ذٜ ِؾّذ ٘ش٠ذٜ ِؾّذ -  134

ِؾّذ سعت اؽّذ ثٍّه خٍف ِخضْ ثغٛاس ا١ٌّٕبٜٚ شبسع ػضاص اٚالد:  ثغٙخ ، غبص٠ٗ ١ِبٖ ٚث١غ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 56141 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خ١ًٍ ػجذاهلل ػجذٖ ٔج١ً -  135

خ١ًٍ ػجذاهلل ػجذٖ ا٠ٙبة ثٍّه اٌّغّغ اِبَ اٌؼ١غب٠ٚٗ سٚافغ:  ثغٙخ ، ِظٕؼ١بد  

 ػٓ 55121 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لشلبس ػجذاٌؾ١ّذ لٕبٜٚ ِؾّٛد -  136

ػجذاٌؼبي ػجذاٌؾ١ّذ لٕبٜٚ/ ثٍّه اٌظجبػ ِذسعٗ اِبَ و٠ٛض ٔغغ:  ثغٙخ ، ِمبٚالد ِىزت  

 ثغٙخ ، خشدٚاد ػٓ 55161 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 2111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ اٌغ١ذ وّبي اؽّذ -  137

اؽّذ سشٛاْ اؽّذ ػٍٝ ثٍّه ثٍظفٛسٖ ِب٘ش اؽّذ شبسع اٌمذ٠ّٗ اٌغبؽٛٔٗ ثغٛاس ثٍظفٛسح:   

 ٚسشٗ ػٓ 55126 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ػجذاٌؼبي اٌذ٠ٓ وّبي ِٙب -  138

ؽغٓ اٌغ١ذ ِؾّذ ثٍّه ثؾشٜ ثبٌىٛاًِ اٌّشزشوٗ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ،( ٚشجبن ثبة) ؽذادٖ  

 ِالثظ ػٓ 56121 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اعّبػ١ً ِؾّذ عٗ ٔج١ً -  139

اؽّذ ػجذاٌشؽ١ُ اؽّذ ِؾّذ ٍِه اٌغٛق مغ١ُر شبسع:  ثغٙخ ، ِٚفشٚشبد  

 ادٚاد ػٓ 56125 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ػجذاٌؼبي اؽّذ ؽغٓ -  140

ؽغٓ ػجذاٌؼبي اؽّذ ػٍٝ ثٍّه اٌؾّذ ِغغذ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ:  ثغٙخ ، ِٕض١ٌٗ  

 غ١بس لغغ ػٓ 56156 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 511.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٠ٚظب ِششلٝ ؽٍّٝ ػبعف -  141

اهلل سصق عبِٝ ثبعُ ثٍّه االعشٖ ِؾىّٗ اِبَ عٛ٘بط اع١ٛط شبسع1:  ثغٙخ ، ع١بساد  

 ث١غ ػٓ 56111 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 15111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػضاٌذ٠ٓ سث١ؼٝ طبثش ِؾّذ -  142

ػٍٝ فب٠ض ِؾّذ عجش٠ً ثٍّه اٌمجٍٝ إٌّفز ِىشَ ػّش شبسع5:  ثغٙخ ، اٌىزش١ٔٚبد  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 25552 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ أٛس ِؾّٛد ِٕبس -  143

 شؾبد رٛف١ك عبداٌىش٠ُ ِؾّٛد ثٍّه اٌّؾغٗ شبسع سؽّٗ ٔظبساد ثغٛاس ٍِغٝ ؽبسٖ( 1) سلُ ػمبس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ

عب٘ضٖ ِالثظ ٚٔشبعٗ  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 25552 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ أٛس ِؾّٛد ِٕبس -  144

ِؾّذ أٛس ِؾّٛد ثٍّه عؼذاهلل:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ص٠ٛد ث١غ ػٓ 55125 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّٛد اٌؼش٠بْ اؽّذ -  145

اؽّذ ِؾّٛد اٌؼش٠بْ ِؾّذ/ ثٍّه اٌّشٚس غشة ـ اٌمذط ِغزشفٝ غشة:  ثغٙخ ، اٌغ١بساد  

 ، ثمبٌـــٗ ػٓ 55133 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌغ١ذ اؽّذ اٌذ٠ٓ عّبي اعالَ -  146

ػجذاٌؼبي ػجذاٌّٛعٛد طجبػ/ ثٍّه اٌىج١ش اٌغبِغ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ  

 رغبسٖ ػٓ 55125 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ػجذاٌغزبس ػضد ِؾّذ -  147

اؽّذ ػجذاٌغزبس ػضد ثٍّه اٌششل١ٗ ثبٌّشبٚدٖ اٌجش٠ذ ِىزت ثغٛاس اٌّشبٚدٖ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ ٚاٌجمٛي اٌؾجٛة  

 ، ثمبٌـــٗ ػٓ 56115 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ػجذاٌؼبي سفؼذ ِؾّذ -  148

اؽّذ ػجذاٌؼبي سفؼذ/  ثٍّه اٌغّغب صاًِ أي ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ  

 ػشثٝ رشصٜ ػٓ 55521 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ط١ٍت ػغباهلل وّبي اِغذ -  149

ط١ٍت ػغباهلل وّبي اثشا١ُ٘ ثٍّه اٌظذ٠ك اثٛثىش ثشبسع اٌغّه عٛق ثغٛاس:  ثغٙخ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػٓ 55551 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  الالد٠ٛط صخبسٜ فىشٜ سِٚبٔٝ -  150

 اهلل فشط خٍف/ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع ِٓ اٌغ١ذ ٌغفٝ اؽّذ شبسع اٌفزؼ فشع االٍ٘ٝ اٌجٕه خٍف:  ثغٙخ ، ِغّذٖ غزائ١ٗ ِٛاد رٛص٠غ

ثمغش فشط  

 رؼجئٗ ػٓ 55112 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌؾ١ّذ ػجذإٌؼ١ُ ؽّبَ ثغبَ -  151

ِؾّذ غش٠ت شٛلٝ ثٍّه اٌغشثٝ اٌّشٛادٜ اٌّؾبعجٝ االِبَ شبسع ِٓ ِزفشع ِغزغذ شبسع1 سلُ ػمبس:  ثغٙخ ، اٌخً ٚرغ١ٍف  

 ، ط١ذ١ٌٗ ػٓ 55112 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 151111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػالَ ٘بشُ شش٠ف ِؾّٛد -  152

ػالَ ٘بشُ شش٠ف ٘بشُ ثٍّه اٌؼغ١شاد ثٕغغ اٌغالَ ِغغذ ثغٛاس اٌش٠ٚٙت:  ثغٙخ  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 56131 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ اٌغ١ذ وبًِ ِؾّذ -  153

اثٛص٠ذ اؽّذ اٌغ١ذ وبًِ ثٍّه طجشٖ وبًِ ِغغذ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56151 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ خٍف عٍٜٛ -  154

عٛدٖ ِؾّذ ػالء ِؾّذ/ ثٍّه اٌّمبثش لجٍٝ دِٕٛ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ثٛف١ٗ ػٓ 54665 ثشلُ 21111122 فٝ ل١ذ ، 3111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  155

ٚاػالْ دػب٠ٗ ٚٔشبعٗ ِمٍذ طذ٠ك ِؾّذ سفؼذ اؽّذ ثٍّه اٌزؾش٠ش شبسع ِٓ االعالَ ٔٛس شبسع:  ثغٙخ ، عبخٕٗ ِششٚثبد  

 ثٛف١ٗ ػٓ 54665 ثشلُ 21111122 فٝ ل١ذ ، 3111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  156

اٌغ١ذ ِؾّذ اٌغ١ذ اؽّذ ثٍّه إٌّٙذع١ٓ ثشط خٍف االٌٝ اٌّخجض شبسع اٚي:  ثغٙخ ، عبخٕٗ ِششٚثبد  

 ، ِٕظفبد ػٓ 55154 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػ١غٝ اؽّذ عب١ِٗ -  157

اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ػجذاهلل ثٍّه ؽّذ اٌش١خ ثٕغغ اٌغ١بؽٝ اٌّخضْ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ  

 ػٓ 56166 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌغٕٛعٝ خٍف اٌغٕٛعٝ -  158

ِؾّذ اٌغٕٛعٝ خٍف وّبي ثٍّه اٌؼِّٛٝ اٌغغش ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ  

 اوغغٛاس ػٓ 56152 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  شؾبد ٠ٛعف صبثذ ١ِٕب -  159

ِٛعٝ ٔظ١ش ٔظ١ف وّبي ثٍّه اٌزؾش٠ش شبسع ِٓ خٍذْٚ ثٓ شبسع اٌض٘شاء عٕزشاي اِبَ:  ثغٙخ ، ؽش٠ّٝ  

 افشٔغٝ ِخجض ػٓ 56155 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِششلٝ سارت ِب٘ش ث١زش -  160

ِششلٝ سارت ِب٘ش ثٍّه اٌغشثٝ ثبعب رشػٗ شبسع ِٓ ع١ٕب ثٓ شبسع اٌّىفٛف١ٓ ِذسعٗ اِبَ:  ثغٙخ ،( ِذػُ غ١ش ؽش دل١ك)  

 ثمبٌٗ ػٓ 56124 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌٍغ١ف اثشا١ُ٘ ػبثذ٠ٓ ؽغٓ -  161

اٌج١ٍٕب ِٚذ٠ٕٗ ٌّشوض اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽذٖ/ ثٍّه اٌضشائت ِبِٛس٠ٗ ثغٛاس اٌغبؽً خٛس ثشبسع( 34) سلُ ِؾً:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 56111 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌٍغ١ف ِؾّذ عّبي ِؾّذ -  162

ػجذاٌٍغ١ف اٌفٌٛٝ ا٠ّبْ ثٍّه ثشد٠ظ ٔغٛع عؼ١ذ اٌش١خ ٔغغ:  ثغٙخ  

 ِغزٛدع ػٓ 55146 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغب١ٔٓ ِؾّٛد شؼجبْ ػٍٝ -  163

ؽغب١ٔٓ ِؾّٛد شؼجبْ ػٍٝ ثٍّه ؽب١ٌب إٌٛسٜ شبسع عبثمب اٌشش٠ف شبسع إٌٛسٜ ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، دل١ك  

 ػٓ 55114 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاهلل ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌظجٛس اٌغ١ذ -  164

ِؾّذ ّ٘بَ فزؾٝ ػ١ٍٗ ثٍّه اٌمج١ٍٗ ثبٌّؾبِذٖ اٌجٍذ ٚعظ اٌىج١ش اٌّغغذ ثغٛاس اٌّؾبِذٖ:  ثغٙخ ، ٚػٍف سدٖ ث١غ  

 ػٓ 55514 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌؼض٠ض ِؾّٛد ِؼشٚف ش١ش٠ٓ -  165

سضٛاْ اٌغٌٙٛٝ اثٛاٌؾّذ ثٍّه اٌؾٛصٖ اٌّغٕٝ ِغغذ ثغٛاس اٌّغٕٝ شبسع:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ دل١ك ِغزٛدع  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 56115 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اعّبػ١ً ؽّذاْ اٌشش٠ف اؽّذ -  166

اعّبػ١ً ؽّذاْ اٌشش٠ف ثٍّه ثشد٠ظ ٔغٛع عؼ١ذ اٌش١خ ٔغغ:  ثغٙخ  



 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

 ، ثمبٌٗ ػٓ 56136 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػجذاٌظب٘ش ػبعف ِؾّذ -  167

ِؾّذ ػجذاٌضا٘ش ػجذاٌٙبدٜ ػجذاٌضا٘ش ثٍّه اٌجٛعغٗ ثغٛاس ثشوٗ اٌش١خ:  ثغٙخ  

 خذِٗ ػٓ 56112 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌشٌٛٝ ِظغفٝ إٌٛثٝ اثٛاٌٛفب -  168

ِظغفٝ إٌٛثٝ اثٛاٌٛفب ِؾّذ ثٍّه ا١ٌّبٖ ِؾغٗ ثغٛاس اٌغّغب:  ثغٙخ ،( ِؾّٛي خذِبد) اػّبي سعبي  

 ؽظ١شٖ ػٓ 55135 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽ١ُ اٌغ١ذ ٠ٛعف اٌغ١ذ -  169

اٌغ١ذ ٠ٛعف اٌغؼٛدٜ/ ثٍّه ػغٛسٖ ٔغغ إٌٛس ِغغذ ثغٛاس ِىشَ اٌش١خ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 55122 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغ١ٓ ػجذاٌغفبس عّبي ِؾّذ -  170

ؽغ١ٓ ػجذاٌغفبس عّبي ثٍّه اٌجؾش٠ٗ ثبٌّؾبِذٖ اٌزمٜٛ ِغغذ ثغٛاس اٌّؾبِذٖ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ػٓ 21152 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ ػجذاٌشؽ١ُ -  171

 ٚسدٖ ػٍف رغبسٖ ٚٔشبعٗ ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ ِؾّٛد ثٍّه اٌؼٕجش٠ٗ ثٕبؽ١ٗ اٌىج١ش اٌغبِغ شبسع:  ثغٙخ ، ِٚذشٗ غالي ِغؾٓ

 ٚاعّذٖ

 ػٓ 21152 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ ػجذاٌشؽ١ُ -  172

ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ اؽّذ ثٍّه اٌؼٕجش٠ٗ اٌىج١ش اٌغبِغ شبسع:  ثغٙخ ، ِٚذشٗ غالي ِغؾٓ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56155 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ٠ٓ عؼذاٌذ٠ٓ اٌغ١ذ ػضٖ -  173

اؽّذ ػجذاٌشؽّٓ ػضد/  ثٍّه اٌجؾش٠ٗ ثبٌّؾبِذٖ اٌجؾش٠ٗ اٌّؾبِذٖ شجبة ِشوض ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 56155 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌّالن ثٌٛظ سر١ت ا٠ٛة -  174

ثٌٛظ سر١ت ا٠ٛة اعؾبق ثٍّه اٌؼّذٖ دٚاس ثغٛاس لجٍٝ اٌىٛاًِ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 51253 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌٍغ١ف اثشا١ُ٘ ػّش اؽّذ -  175

ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ٚٔشبعٗ ػجذاٌٍغ١ف اثشا١ُ٘ ػّش/ ثٍّه اٌجبعٝ ِغغذ ثغٛاس ثبعب:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 51253 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌٍغ١ف اثشا١ُ٘ ػّش اؽّذ -  176

ػجذاهلل ػجذاهلل رّبَ ض١بء ثٍّه عشخبْ اي ثغٛاس عشخبْ ٔغغ ٔظ١ش اٚالد:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ِىزت ػٓ 56134 ثشلُ 21111122 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌغ١ذ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ -  177

اؽّذ ِؾّذ اٌغ١ذ ؽغ١ٓ ثٍّه ؽّذ اٌش١خ ٔغغ ؽّذ اٌش١خ ِذسعٗ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ثبٌغ١بساد ٔمً ِمبٚالد  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 55556 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ عبثش ٔظش سا١ٔب -  178

ػجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه ػجذاهلل ٔغغ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ث١غ ؽظ١شٖ ػٓ 55116 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ف١ُٙ ٌّؼٝ اثشا١ُ٘ ١ِالد -  179

ف١ُٙ ٌّؼٝ ف١ُٙ اششف ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١ٕغٗ شبسع:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ  

 اعٙضٖ ػٓ 55515 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  سفبػٝ ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ -  180

اٌغ١ذ اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ثٍّه اٌغذ٠ذ ٔبطش ثٕه خٍف عزٝ شبسع ِٓ ِزفشع52 شبسع:  ثغٙخ ، رى١١ف  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56124 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  شٕٛدٖ عؼذ عجشائ١ً س١ًِٚ -  181

لذٚط ثشبسٖ اثشا١ُ٘ ِٕٝ ثٍّه عمبٚ وٛثشٜ االسثؼ١ٓ ؽٝ ادفب:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ِؾً ػٓ 56131 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ساضٛاْ ػبدي اؽّذ -  182

ِغشثٝ ػجذاٌفض١ً عّبي ٍِه اٌجؼغٛسٜ ِمٙٝ ثغٛاس اٌّشزً شبسع:  ثغٙخ ، صعبط  

 ، ػبَ ِمٙٝ ػٓ 56111 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خ١ًٍ فّٙٝ ِىشَ رِٛبط -  183

خ١ًٍ فّٙٝ ِىشَ ثٍّه اٌششل١ٗ اٌضٚن ِٛلف ثغٛاس اٌششل١ٗ اٌضٚن:  ثغٙخ  



 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

 ، اٌجمبٌــــٗ ػٓ 55124 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد ػٍٝ ِظغفٝ اِبي -  184

ِؾّذ شؾبد ِؾّذ/ ثٍّه اٌؼشة ش١خ ط١ذٔبٜٚ ثغٛاس ٚاٌّشٖٚ اٌظفب شبسع:  ثغٙخ  

 ث١غ ػٓ 55111 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌش١ٙذ ػجذ ٌج١ت ِب٘ش ث١شٜٛ -  185

لٕذ٠ً اهلل عبد سضٛاْ فإاد ثٍّه اٌّضٍش ١ِذاْ ثغٛاس 26ٛ١ٌٛ٠ شبسع11 سلُ ػمبس:  ثغٙخ ، ِٕض١ٌٗ ادٚاد  

 ثغٙخ ، ِىزجٗ ػٓ 56132 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 15111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػجذٖ عّبي ِشٖٚ -  186

ؽغٓ اٌؾ١ؾٝ اؽّذ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع ِٓ ِزفشع اٌغشثٝ ا١ًٌٕ شبسع االد٠ٚٗ ِإعغٗ ثغٛاس اٌغّٙٛس٠خ:   

 ػٓ 56135 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  سضٛاْ اٌشاٜٚ ػجذاٌشبفٝ اؽالَ -  187

ػجذاٌغٛاد ِؾّٛد ػبدي ٍِه اٌّشزشوٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اشى١ٍٛ وَٛ:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ ادٚاد  

 ػٓ 56125 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٔظشاٌذ٠ٓ اٌذ٠ٓ طالػ ؽّبدٖ ػّبد -  188

ٔظشاٌذ٠ٓ اٌذ٠ٓ طالػ ؽّبدٖ  ثٍّه اٌؼّذٖ ِغغذ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ  

 ػٓ 56151 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ش١خْٛ ِظغفٝ اثٛاٌّؼبعٝ اٌغ١ذ -  189

ِظغفٝ اثٛاٌّؼبعٝ ػغب ِؾّذ ثٍّه ثذاس وَٛ اٌخغبة ثٓ ػّش ِغغذ ثغٛاس اٌجٍذ اٚي ثذاس وَٛ:  ثغٙخ ، وٙشثبئ١ٗ ادٚاد  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56115 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاهلل عبٌُ سضٛاْ ِؾ١ٝ -  190

عبٌُ سضٛاْ اؽّذ/ ثٍّه غشة اٌخٕبٔغٗ - اٌخٕبٔغٗ وٛثشٜ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ػٓ 55164 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌّغ١ذ اؽّذ اهلل خٍف ِؾغٓ -  191

ػجذاٌّغ١ذ اؽّذ اهلل خٍف ثٍّه اٌخغبة ػّشثٓ شبسع اٌخغبة ػّشثٓ ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  

 ثمبٌٗ ػٓ 55121 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  خ١ًٍ اهلل ػغب٠ذ ِؾّذ ِبعذٖ -  192

اهلل ػغ١ذ عب١ٌّٓ ػجذاٌجبسٜ/ ثٍّه اٌششل١ٗ اٌؼّب٠ذٖ اٌظؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 55121 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػمً ػجذاٌشؽّٓ ِغؼذ ِؾّذ -  193

ػمً ػجذاٌشؽّٓ ِغؼذ غش٠ت ثٍّه اٌّؾبعٕٗ اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ  

 ِغؼُ ػٓ 55111 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ اثشا١ُ٘ ػجذاٌشؤف ٘بٔٝ -  194

ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ ؽغٓ ػجذاٌشؽّٓ ٍِه ؽّبدٜ ٔغغ عٛ٘بط عش٠ك ػٍٝ ِؾّذ ِغغذ اِبَ اٌمظ١ش سٚافغ:  ثغٙخ ، ِبوٛالد  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56114 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽ١ّذ ػضة اثٛاٌّؼبعٝ ٘ذٜ -  195

ػجذاٌشؽ١ُ ؽ١ّذ اؽّذ ٚؽ١ذ ثٍّه ضشاس اي دٚاس ثغٛاس اٌؼّب٠ذٖ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ِىزت ػٓ 56131 ثشلُ 21111122 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغ١ٓ ِؾّٛد ش١خْٛ ِؾّذ -  196

سشٛاْ ػجذاٌٍغ١ف فبسٚق اؽّذ/ ثٍّه اٌغٛق شبسع( 2: ) ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ، عضاسٖ ػٓ 56143 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اِجبدس ِؾّذ عؼذ اٌجذسٜ -  197

اؽّذ ِؾّذ ػظّذ اؽّذ ٍِه ػبثذ٠ٓ ١ذ١ٌٗط اِبَ اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع:  ثغٙخ  

 ػٓ 55554 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد اؽّذ ػجذاٌىش٠ُ ؽّبدٜ -  198

٘ش٠ذٜ ِؾّٛد عؼذ ػّبد ثٍّه ػشفٗ ِبو١ٕٗ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ  

 ػٓ 55113 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌٙبدٜ وبًِ اٌؾغ١ٓ ِؾّذ -  199

ػجذاٌٙبدٜ وبًِ اٌؾغٓ ثٍّه عؾب وششٜ اػٍٝ عٛ٘بط اع١ٛط شبسع:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  

 ثمبٌٗ ػٓ 55111 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 41111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِظغفٝ فىشٜ سثٗ ػجذ شش٠ف -  200

 طذ٠ك ِؾّٛد ػٍٝ ٍِه اٌؾج١ً لش٠ٗ اٌش١ٌٍٛٗ ثٕبؽ١ٗ اٌّؾشٚق اٌىٛثشٜ ثغٛاس ؽ١ًّ ثٕٝ ط١ٍجٗ عغش شبسع:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ

 ػضّبْ



 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

 ؽظ١شٖ ػٓ 56121 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌالٖ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ -  201

خ١ًٍ ػجذاٌالٖ ِؾّذ اٌغ١ذ ثٍّه عشخبْ ٔغغ ٔظ١ش اٚالد:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ػٓ 56144 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌّغ١ؼ طّٛئ١ً وّبي شٕٛدٖ -  202

خ١ًٍ ػجذاٌّغ١ؼ طّٛئ١ً وّبي ثٍّه ثؾشٜ اٌىٛاًِ اٌجٍذ ٚعظ شبسع اٌىٛاًِ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ  

 ِؾً ػٓ 56154 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثش٠ه ػٍٝ ا١ِٓ ِؾّذ ش١ّبء -  203

ِؾّذ اؽّذ ٠ٛعف ٔبطش ثٍّه ثشد٠ظ ِٕشبٖ اٌؼبِٗ اٌضب٠ٛٔٗ ِذسعٗ شبسع:  ثغٙخ ، ِٕض١ٌٗ ادٚاد  

 ِىزت ػٓ 56116 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽّبد ؽغبْ ؽّبدٖ ِؾّذ -  204

ؽّبد ؽغبْ ؽّبدٖ ػجذإٌبطش ثٍّه اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس اٌغشث١ٗ اٌضٚن:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 رشصٜ ػٓ 56121 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽٕب ثغبدٖ ٔظشاهلل فٛصٜ -  205

ٔخٍٗ ِغٍغ خٍف ٔؼّبد/ ثٍّه(  عبثمب ثبعب رشػٗ)  ِجبسن ؽغٕٝ شبسع 1:  ثغٙخ ، افشٔغٝ  

 ، فشاشٗ ػٓ 55111 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِخٍٛف ؽّبَ ِؾغٛة ِؾّذ -  206

اعّبػ١ً ِؾّذ ػجذاٌغزبس ِؾّذ ثٍّه اثٛل١ًٍ شبسع اثٛل١ًٍ ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ  

 رغبسٖ ػٓ 55122 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ِؾّٛد سافذ اٌغ١ذ -  207

٠ٛعف ِؾّذ ِؾّٛد سافذ ثٍّه ثذاس وَٛ ِؾّذ اٌش١خ ثغٛاس ثذاس وَٛ:  ثغٙخ ، غزائ١ٗ ِٛاد  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56165 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػبثذ٠ٓ اؽّذ ؽ١ذس -  208

ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ػبثذ٠ٓ اؽّذ/ ثٍّه ثٕذاس ٔغٛع ِٛعٝ ٔغغ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ث١غ ؽظ١شٖ ػٓ 55526 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  غبٌٝ اثشا١ُ٘ أٛس ػضِٝ -  209

اثشا١ُ٘ غبٌٝ اثشا١ُ٘ أٛس/ ثٍّه اٌششل١ٗ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚرشث١ٗ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 54565 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عؼ١ذ ع١ٍّبْ ضبؽٝ فشغً -  210

شؾبرٗ ا١ٌٍضٝ فإاد اؽّذ ثٍّه اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 54565 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عؼ١ذ ع١ٍّبْ ضبؽٝ فشغً -  211

 ٚٔشبعٗ ػجذاهلل ِؾّٛد ػجذاهلل ِؾّذ ثٍّه اٌؼغبس ٠ٛعف ثغٛاس ٔظ١ش اٚالد ع١بٌٗ شبسع اٌفإاد ثشط:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ

ٚثبسدٖ عبخٕٗ ِششٚثبد  

 ِالثظ ػٓ 55524 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ صشٚد عبِٝ -  212

ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ اٌؼبشك ١ٌٚذ/ ثٍّه اٌظٕب٠غ ِذسعٗ عش٠ك:  ثغٙخ ، س٠بض١ٗ ٚادٚاد  

 ، ِغؼُ ػٓ 55512 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِٕظٛس رٛف١ك ِٕظٛس اٌغ١ذ -  213

عؼذاٌذ٠ٓ اٌشِبدٜ ػٍٝ ثٍّه ِشصٚق اٌش١خ اٌظٙش٠ظ ثغٛاس ِشصٚق اٌش١خ:  ثغٙخ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 55151 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عؼ١ذ ػجذاهلل اؽّذ دػبء -  214

ؽغبْ اثٛاٌؾغٓ ؽغبْ عٍؼذ ٍِه اٌظذ٠ك اثٛثىش ِغغذ ثغٛاس اشى١ٍٛ وَٛ:  ثغٙخ ، اٌّٛاشٝ ٚث١غ ٌزغبسٖ  

 ػٍف ث١غ ػٓ 56151 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػجذاٌجبسٜ ػجذاهلل ص٠ٕت -  215

اؽّذ ِشاد ِؾّذ خبٌذ ثٍّه ثبٌظٍؼب اٌجٛربعبص ِغزٛدع ثغٛاس اٌظٍؼب:  ثغٙخ ، ٚسدح  

 ، عضاسٖ ػٓ 55126 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اؽّذ ا١ٌٍضٝ ِشٛادٜ -  216

ا١ِٓ ِؾّذ سعت ٕ٘بء ثٍّه اٌّضٍش ١ِذاْ اٌزؾش٠ش شبسع:  ثغٙخ  

 ثمبٌٗ ػٓ 55134 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 22111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ػٍٝ طالػ طبدق -  217

طبٌؾ١ٓ اؽّذ ػٍٝ طالػ/ ثٍّه ج١شاٌى اٌّغغذ ثغٛاس اٌؾبِذ٠ٗ ٔغغ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؽظ١شٖ ػٓ 55155 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغبْ سضٛاْ ع١ّش ش١ّبء -  218

ؽغبْ اٌؼش٠بْ اٌظجبػ ثٍّه اشى١ٍٛ وَٛ اٌمذ٠ّٗ االثزذائ١ٗ اشى١ٍٛ وَٛ ِذسعٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ ٌزغبسٖ  

 رغبسٖ ػٓ 56112 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ػجذاٌشؽ١ُ فزؾٝ ٘شاط -  219

ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ثٍّه ثبٌّؾبعٕٗ إٌٛس اَ ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، اٌجمبٌٗ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56116 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اؽّذ ؽغٓ ششثبد -  220

ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ ػجذاٌظجٛس ٍِه اٌّغشع سِضبْ صشٚد وٛثشٜ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 56122 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٌج١ت ثش١ش د١ِبْ ِب٠ىً -  221

اعىبسٚط ٚد٠ذ ػٛع/ ثٍّه اٌشٛٔٗ ثشبسع د١ٔب افشاػ لبػٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ثبٌغٍّٗ  

 ، ثبٌغٍّٗ ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 56122 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ثش١ش د١ِبْ ِب٠ىً -  222

اعىبسٚط ٚد٠ذ ػٛع/ ثٍّه اٌشٛٔٗ ثشبسع د١ٔب افشاػ لبػٗ ثغٛاس:  ثغٙخ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 56125 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٠ٛعف صبثذ ِب٘ش اؽّذ -  223

٠ٛعف ٠ٛعف صبثذ ِب٘ش ٍِه اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ ثغٛاس عالِٗ اٚالد  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 55114 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد اٌغ١ذ ؽغٓ ١ٌٍٝ -  224

ؽغ١ٓ اٌغ١ذ اٌغّٕغٝ فٛصٜ ٍِه اٌغشث١ٗ ١ٕٔٚٗ اٌّٛلف ثغٛاس اٌغشث١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ػٓ 55152 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ ػجذاٌؼبي ثغبَ -  225

ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ ػجذاٌؼبي ثٍّه اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ ثغٛاس ثٍظفٛسح:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ  

 ٚ ث١غ ػٓ 55142 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغ١ٓ اثٛسؽبة ؽغ١ٓ اًِ -  226

ِؾّذ ػجذاٌشؽ١ُ اٌغ١ذ ِؾّٛد ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌخال٠فٗ ِٕبعجبد داس ثغٛاس:  ثغٙخ ، صم١ٍٗ ِؼذاد غ١بس لغغ رغبسٖ  

 ث١غ ػٓ 56111 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عش٠ظ ربِش ع١ّش عبٌٝ -  227

ٔغ١ُ ع١بة فىشٜ ساعٝ ٍِه ٔظ١ش اٚالد االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١ٕغٗ شبسع ٔظ١ش اٚالد:  ثغٙخ ، ٚرغ١ٍف رؼجئٗ ِغزٍضِبد  

 ِشغً ػٓ 56125 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػ١غٝ اهلل ػغب وّبي ؽٕبْ -  228

ػ١غٝ ػغباهلل وّبي ثٍّه اٌخالٌفٗ ِغغذ ثغٛاس ثذاس وَٛ:  ثغٙخ ، خ١بعٗ  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 56125 ثشلُ 21111122 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اٌؼجذ ع٠ٛذ ػج١ذ الجبي -  229

ِزٌٛٝ اؽّذ ػضّبْ ِؾّذ ثٍّه ثؾشٜ اٌىٛاًِ اٌغٛق ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 رغبسٖ ػٓ 56135 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ػجذاٌٍغ١ف ِؾّذ ِؾّٛد -  230

اؽّذ ػجذاٌٍغ١ف ِؾّذ ؽّبدٖ ثٍّه ٘بسْٚ اٚالد ٔغغ اٌغمش٠ٗ:  ثغٙخ ، اغالي  

 ٚسشٗ ػٓ 56112 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ع١ٍّبْ ١ِخبئ١ً ٔؼّبْ سِٚبٔٝ -  231

ٔظ١ش س٠بع صبثذ ثٍّه اٌغٍخبٔٗ شبسع ثشد٠ظ:  ثغٙخ ، ٔغبسٖ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 55525 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  لش٠بلظ ػبصس صوشٜ اعؾبق -  232

ػبصس صوشٜ اثشا١ُ٘ ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١ٕغٗ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ث١غ ػٓ 56126 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ش١خْٛ ِؾّٛد ؽغٓ ِؾّٛد -  233

ش١خْٛ ِؾّٛد ؽغٓ ِؾّٛد ثٍّه اثٛس٠بْ ِغغذ ثغٛاس اٌخغبة ثٓ ػّش شبسع:  ثغٙخ ، خشدٖ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 55135 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽبسص اثشا١ُ٘ شج١ت ِؾّذ -  234

ؽبسص اثشا١ُ٘ شج١ت اؽّذ/ ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌىٛثشٜ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  
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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

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 55125 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عبٌُ اؽّذ اؽّذ اًِ -  235

ِؾّذ ػضّبْ عالي ػضّبْ ثٍّه ؽّذ اٌش١خ ثٕغغ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ِىزت ػٓ 55123 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ع١ٍُ ػٍٝ ػجبط فشط -  236

ع١ٍُ ػٍٝ ػجبط ط١بَ ثٍّه اٌغّغب ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 56121 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ اؽّذ ػضد خ١ًٍ -  237

عبٌُ ػٍٝ اؽّذ ػٍٝ ٍِه اٌظؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس ثشد٠ظ ٔغٛع اٌؼّبسٔٗ ثشد٠ظ  

 ِىزت ػٓ 53322 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّٛد عٗ ػجذاٌؾ١ّذ ؽغبَ -  238

ِؾّٛد عٗ ػجذاٌؾ١ّذ/ ثٍّه اٌّٛلف ثغٛاس إٌّزظش عض٠شح:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 55551 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽّذاهلل اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ -  239

ؽّذاهلل اؽّذ  اٌغ١ذ عّبي/ ثٍّه ؽّذاهلل وٛثشٜ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

 ِىزت ػٓ 55144 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ سشٛاْ ِؾشٚط ػبدي -  240

ػٍٝ ػجذاٌشؽ١ُ ػجذاٌشاضٝ ثٍّه اٌخغبة ثٓ ػّش ثشبسع اٌظؾبثٗ ِغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ادٚاد ث١غ ػٓ 55145 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عشو١ظ عبد فزؾٝ ع١ٙش -  241

ِؾّذ اؽّذ اٌذوشٚٔٝ ثٍّه ٘ش٠ذٜ ثٕغغ اٌجٍذ ِذخً:  ثغٙخ ، ِٕض١ٌٗ  

 ِغؼُ ػٓ 55112 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّذ ِظغفٝ خبٌذ -  242

ِؾّٛد ٘بشُ اٌغ١ذ ؽغٓ ثٍّه س٠بع ػجذإٌّؼُ اٌش١ٙذ ثؾٝ االعجبء ثشط ثؾشٜ ٔظ١ش اٚالد ع١بٌٗ شبسع4:  ثغٙخ ، وششٜ  

 عٛثش ػٓ 56112 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 41111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشاصق ِؾّذ اؽّذ ٠بعش -  243

ػجذاٌغبثش ػجذاٌالٖ ِؾّٛد ثٍّه ؽّذ اٌش١خ ثٕغغ اٌىج١ش اٌّغغذ اِبَ اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ،( ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ) ِبسوذ  

 ، ِمٙٝ ػٓ 56111 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ػجذاٌؼبي ِؾّذ ِؾّٛد -  244

اؽّذ ِؾّذ ػجذاٌؼبي ِؾّذ ثٍّه ٠ٛعف اي ِغغذ ثغٛاس اٌؼ١غب٠ٚٗ سٚافغ:  ثغٙخ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56116 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌؼبي فشغٍٝ طبثش اٌغ١ذ -  245

ػجذاٌؼبي فشغبٌٝ طبثش ػبعف ثٍّه اثٛػغبط ِٕذسٖ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 56121 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ِؾّٛد إٌجٝ ؽغت عالي -  246

ِؾّذ ِؾّٛد إٌجٝ ؽغت ثٍّه ثشد٠ظ ٔغٛع عؼ١ذ اٌش١خ ٔغغ:  ثغٙخ  

 ػٓ 55125 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ ػجذاٌىش٠ُ ِؾّذ -  247

ػجذاٌّغ١ذ اثٛص٠ذ اششف/ ثٍّه اٌّغبئ١ٗ االثزذائ١ٗ إٌغبس ٔغغ ِذسعٗ ثغٛاس إٌغبس ٔغغ:  ثغٙخ ، عجظ رظ١ٕغ  

 ، ثمـبٌٗ ػٓ 55136 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  د٠بة ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد عّبي -  248

ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد/ ثٍّه ػٍٝ اٚالد ـ اٌؾٕبث١ض ٔغغ ـ اٌشؽّٓ ِغغذ اِبَ:  ثغٙخ  

 ػٓ 55551 ثشلُ 21111113 فٝ ل١ذ ، 211111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽّٓ اٌشش١ذٜ ا١ِٓ اؽّذ -  249

ػجذاٌشؽّٓ اٌشش١ذٜ ا١ِٓ ِؾّذ ثٍّه ثبعب عش٠ك ثبعب:  ثغٙخ ، عبخٕٗ ِششٚثبد ٚثٛف١ٗ ِغؼُ  

 ثغٙخ ، ثمـبٌٗ ػٓ 55136 ثشلُ 21111116 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد عّبي -  250

ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد/ ثٍّه ػٍٝ اٚالد ـ اٌؾٕبث١ض ٔغغ ـ اٌشؽّٓ ِغغذ اِبَ:   

 ٚسشٗ ػٓ 55141 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌٍغ١ف ؽغبْ اعبِٗ ِؾّذ -  251

ػٛع ػٍٝ ػجذاٌٍغ١ف/ ثٍّه اٌؾذ٠ذ اٌغىٗ ِؾغٗ ثغٛاس اٌجؾشٜ اٌغ١ش شبسع:  ثغٙخ ، ِٛرٛع١ىالد رظ١ٍؼ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِىزجٗ ػٓ 56132 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ ٌٌٛٗ -  252

ِؾّذ ؽّذٜ ؽٍّٝ ؽبصَ ثٍّه اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ ثغٛاس اٌجٍذ ِذخً ؽ١ًّ ثٕٝ:  ثغٙخ ،(  اٌّغزٕذاد رظ٠ٛش ػذا ف١ّب) ِذسع١ٗ ٚادٚاد  

 ، خشدٚاد ػٓ 55516 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  دس٠ٚش ِؾّذ فٛصٜ ١ِٕش -  253

دس٠ٚش ِؾّٛد فٛصٜ ثٍّه ثشوٗ اٌش١خ:  ثغٙخ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 55116 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌٛ٘بة اؽّذ ِٙشاْ ٠بِٕٗ -  254

٘ش٠ذٜ ِؾّذ ػٍٝ ؽبسص ٍِه اٌجؾش٠ٗ اٌّؾبِذٖ اٌّغغذ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ث٠ٛبد ث١غ ػٓ 55152 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 15111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ طبثش شؼجبْ ؽّذٜ -  255

ِؾّٛد اؽّذ ػبدي ٍِه اٌّج١ؼبد ضشائت خٍف اٌفإاد٠ٗ رشػٗ شبسع:  ثغٙخ ،  

 غ١بس لغغ ػٓ 55162 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  صبثذ فّٙٝ ِؾّٛد ِؾّذ -  256
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ع١ٍّبْ اثشا١ُ٘ ؽجشٝ اثشا١ُ٘  
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 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
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 ؽظ١شٖ ػٓ 56112 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغبْ سضٛاْ ع١ّش د٠ٕب -  281

ؽغبْ سضٛاْ اٌؼش٠بْ ٍِه اٌجش٠ذ ثغٛاس اشى١ٍٛ وَٛ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  
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 ٚرغ١ٍف رؼجئٗ ػٓ 56142 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ّ٘بَ ػٍٝ ػبعف -  283
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 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

 ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 55113 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ٠ٓ ػمً اؽّذ ػجذاهلل -  285

ػمً اؽّذ ػجذاهلل اؽّذ ثٍّه ثبٌّؾبعٕٗ اٌّذاسط ِغّغ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  
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 ، ِؼٍف ػٓ 56161 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 61111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  فبضً ػجذاٌىش٠ُ ِؾّٛد ػضٖ -  287

ِؾّٛد ِؾّذ فشغً خبٌذ ثٍّه اٌششل١ٗ اٌؼّب٠ذٖ عشخبْ اي عبِغ ثغٛاس اٌؼّب٠ذٖ:  ثغٙخ  

 ػٓ 56154 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 31111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌذ٠ٓ وّبي طبدق ؽٕفٝ ِؾّذ -  288
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 ، د٠ىٛس ِؾً ػٓ 55145 ثشلُ 21111111 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػٍٝ ا١ِٓ فإاد سضب -  292

ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ ػّشٚ ثٍّه ِجبسن ِؾّذ/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس اٌّؾغٗ شبسع ِٓ اٌغشثٝ اٌشط١ف شبسع2:  ثغٙخ  

 ثمبٌٗ ػٓ 55155 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽبِذ ػجذاٌالٖ ؽغبط ِؾّٛد -  293

االٔظبسٜ ع١ذ دٚس٠ش ػجذاٌشؽ١ُ ثٍّه وبًِ ِظغفٝ ثشبسع ػجذاٌالٖ ؽٍٛأٝ اِبَ:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 51621 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  رٛف١ك ػجذإٌجٝ صوش٠ب ػجذاٌالٖ -  294

ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ٚٔشبعٗ اهلل ػغ١ٗ اٌذ٠ت وشَ/ ثٍّه ٚاٌمش٠ٗ اٌج١بع ثٕبؽ١ٗ اٌغىش ِظٕغ ثغٛاس:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  

 ِالثظ ػٓ 56141 ثشلُ 21111125 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌش١ٙذ طذ٠ك خٍف ع١ّشٖ -  295

شؾبد عبد ٔبطش ثٍّه اٌشلبلٕٗ اٌششعٗ ٔمغٗ ثغٛاس اٌشلبلٕٗ:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ  

 ِىزت ػٓ 55111 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 511111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ ش١جٗ اٌجذسٜ ِؾّٛد -  296

 اؽّذ ثٍّه ٝػشاث اؽّذ ثشبسع(1) سلُ ػمبس:  ثغٙخ ،( 6 اٌّغّٛػٗ 36ِٓ ٚاٌفمش11ٖ اٌّغّٛػٗ ػذا ف١ّب) ٚرظذ٠ش اعز١شاد

ِؾّذ ش١جٗ اٌجذسٜ  

 ِىزت ػٓ 55121 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  عٛس٠بي س٠بع شٙذٜ ِبعذ -  297

/ ثٍّه اٌفشعبْ ِخجض ثؾشٜ اٌغشثٝ ثبعب رشػٗ شبسع ِٓ اٌّبِْٛ اٌخ١ٍفٗ شبسع 2:  ثغٙخ ، ا١ٌٍّٛص٠ٓ ٚخذِٗ( داخ١ٍٗ) سؽالد

ػٛع عشعظ ١ِٕش ػّبد  

 ثمبٌٗ) وشه ػٓ 55123 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اثٛاٌؾغٓ ػٍٝ اؽّذ ػٍٝ -  298

ِظغفٝ اؽّذ ِؾّذ ثٍّه االصبس ِخضْ ثغٛاس ؽّذ اٌش١خ ٔغغ اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ،( ثبٌزغضئٗ  

 سؽالد ِىزت ػٓ 55112 ثشلُ 21111115 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اٌغ١ذ فشاط ع١ذ -  299

لبعُ ِؾّذ ِؾّذ ػبسف ثٍّه إٌغبس ٔغغ شجبة ِشوض ثغٛاس إٌغبس ٔغغ:  ثغٙخ ، داخ١ٍٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 51621 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  رٛف١ك ػجذإٌجٝ صوش٠ب ػجذاٌالٖ -  300

ػٕجش ع١ٍُ شؾبرٗ ِؾّذ ٍِه اٌظٕبػ١ٗ إٌّغمٗ ثغٛاس اٌشغجٝ االِبَ شبسع5:  ثغٙخ ، ثبٌزغضئٗ  



 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

 ؽظ١شٖ ػٓ 55115 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِظغفٝ ػّبس عجش٠ً ِؾّٛد -  301

ِظغفٝ ػّبس اٌغ١ذ ثٍّه اٌغشث١ٗ ثبٌضٚن ا١ٌّبٖ ِؾغٗ ثغٛاس اٌضٚن:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ؽظ١شٖ ػٓ 56116 ثشلُ 21111112 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغٓ ِٙشاْ فزؾٝ ِٙشاْ -  302

ؽغٓ ِٙشاْ فزؾٝ ثٍّه اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس اٌغشث١ٗ ١ٕٔٚٗ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 شبدس ػٓ 56131 ثشلُ 21111122 فٝ ل١ذ ، 25111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ اؽّذ ؽبِذ ع١ّؾٗ -  303

ِؾّذ اؽّذ ؽبِذ/ ثٍّه اٌشٛادس ثغٛاس اٌشٜ د٠ٛاْ شبسع:  ثغٙخ ، خضشٚاد  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 55512 ثشلُ 21111114 فٝ ل١ذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٘الي ِؾّذ اؽّذ ٔظشٖ -  304

ػجذاٌغبثش عؼذ عبِٝ ثٍّه اثٛاٌشداد اي ِغغذ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ:   

 ِالثظ ػٓ 56155 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ػجذاٌالٖ -  305

ػجذاٌّغ١ذ ع١ذ ؽغبْ فب٠ضٖ ثٍّه شٕذ٠ًٚ ثغض٠شٖ  ؽفٕٝ شبسع شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ:  ثغٙخ ، عب٘ضٖ  

 ػٓ 56162 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ؽغ١ٓ اؽّذ ػجذاٌشؽ١ُ عؾشاء -  306

عٍت ِؾّذ اؽّذ خٍف ثٍّه غش٠ت اٌغ١ذ ٔغغ ثغٛاس ػضاص اٚالد:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ  

 ػٓ 56162 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ػجذاٌشؽّٓ اهلل خٍف ِؾّٛد ِظغفٝ -  307

ػجذاٌىش٠ُ عٗ عبثش ثٍّه اٌشٜ ِجٕٝ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ ١ٗرشث ؽظ١شٖ  

 ث١غ ػٓ 56122 ثشلُ 21111121 فٝ ل١ذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ٠ٛعف ػجذاٌشؽ١ُ ِغذٜ ص٠ٕت -  308

اعّبػ١ً ٘بسْٚ ا١ِٓ ِٕظٛس ثٍّه ٌٍّش٠ٛبد ِىٗ ثغٛاس اٌشٛاٌٚٗ:  ثغٙخ ، ِالثظ  

 ؽاللٗ طبٌْٛ ػٓ 56153 ثشلُ 21111124 فٝ ل١ذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  ِؾّذ خ١ٍفٗ طالػ ؽٕبْ -  309

ِؾّذ ػٍٝ الجبي ثٍّه ػجذاٌمبدس ع١ذٜ شبسع ػجذاٌمبدس ِغغذ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ:  ثغٙخ ،  

 رشث١ٗ ؽظ١شٖ ػٓ 56113 ثشلُ 21111126 فٝ ل١ذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربعش ،  اؽّذ ِؾّذ اؽّذ سٚاْ -  310

ِؾّذ ؽغ١ٓ اٌذ٠ٓ ؽغبَ ثٍّه اٌششل١ٗ ثبٌضٚن ِٛلف ثغٛاس:  ثغٙخ ، ِٛاشٝ ٚث١غ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ششوبد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،ل١ذد 211.111   ِبٌٙب ،سأط  ر١ٕ٠ّٛٗ ثمبٌٗ  ،  ششوخ   ِؾّٛد شؼجبْ طالػ ٚشش٠ىٗ ِؾّٛد شؼجبْ اؽّذ ِؾّٛد ششوٗ -  1

ِؾّذ٠ٓ اؽّذ اٌغ١ذ و١ٍّٗ ثٍّه إٌٛسٜ شبسع:  ثغٙخ ، ر١ٕ٠ّٛٗ ثمبٌٗ ػٓ ، 55511 ثشلُ 21111114 فٝ  

 21111116 فٝ ،ل١ذد 5111.111   ِبٌٙب ،سأط  االخشبة رغبسح  ،  ششوخ   ٚشش٠ىٗ ػٍٝ ػجذاٌالٖ ِؾّٛد ػشفبد ششوٗ -  2

ػٍٝ ػجذاٌالٖ ِؾّٛد/ ثٍّه ثشد٠ظ ٔغٛع ـ اٌؼشة ٔغغ:  ثغٙخ ، االخشبة رغبسح ػٓ ، 55132 ثشلُ  

 ِغزؾضشاد ٚرظ١ٕغ اٌغج١ٗ ٚاٌّغزٍضِبد اٌزغ١ًّ ِغزؾضشاد رٛص٠غ  ،  ششوخ   ٚشش٠ىٗ اعّبػ١ً عؼذ عبثش ؽّذٜ ششوٗ -  3

 ثشلُ 21111125 فٝ ،ل١ذد 111111.111   ِبٌٙب ،سأط  اٌؾى١ِٛٗ ٚاٌزٛس٠ذاد اٌغ١ش ٌذٜ اٌغج١ٗ ٚاٌّغزٍضِبد اٌزغ١ًّ

 اٌغ١ش ٌذٜ اٌغج١ٗ ٚاٌّغزٍضِبد اٌزغ١ًّ ِغزؾضشاد ٚرظ١ٕغ اٌغج١ٗ ٚاٌّغزٍضِبد اٌزغ١ًّ ِغزؾضشاد رٛص٠غ ػٓ ، 56111

ِؾّذ ِؾّٛد ؽغٓ ٔٛسٖ ثٍّه اث١ذٚط ػشاثٗ عش٠ك عبثش ؽّذٜ ثشط اٌخبِظ اٌذٚس1 شمٗ:  ثغٙخ ، اٌؾى١ِٛٗ ٚاٌزٛس٠ذاد  

 ٚط١بٔٗ صساػٝ ٚاطالػ ػمبسٜ ٚاعزضّبس ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  ،  ششوخ   ٚشش٠ىٗ ػٍٝ طبدق ع١ذ اؽّذ ششوٗ -  4

 ٚاعزضّبس ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ػٓ ، 55155 ثشلُ 21111111 فٝ ،ل١ذد 111111.111   ِبٌٙب ،سأط  خضشاء ِغغؾبد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ػضاص اٚالد ثمش٠ٗ اٌغشثٝ ؽّبدٜ ٔغغ رشػٗ ثشبسع اٌّٛلف ثغٛاس:  ثغٙخ ، خضشاء ِغغؾبد ٚط١بٔٗ صساػٝ ٚاطالػ ػمبسٜ

ػجذإٌؼ١ُ شؼجبْ ؽ١ٍّٗ ثٍّه  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌزغبسٜ اٌغغً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربس٠خ ٚفٝ ،   55412:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ّذاؽ اٌؾّذ ش١جٗ ِؾّٛد ِذ٠ؾٗ   - 1

االطً ثمبء ِغ ػٕٗ العزغٕبء اٌزبش١ش ثغٍت اٌغٝ  اٌغغً  

  اٌغغً شغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربس٠خ ٚفٝ ،   53226:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اعّبػ١ً اؽّذ ؽبِذ ٔغبػ   - 2

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ٚرٌه اٌم١ذ شغت  

 شغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربس٠خ ٚفٝ ،   26544:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ادس٠ظ ػجذاٌٍغ١ف ػجذاٌؾ١ّذ ػظبَ   - 3

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ٚرٌه اٌم١ذ شغت  اٌغغً  

 اٌغغً شغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربس٠خ ٚفٝ ،   52212:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  عشعظ ٌج١ت فشٔغ١ظ اوشاَ   - 4

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ٚرٌه اٌم١ذ شغت   

 رُ   21111113 ربس٠خ ٚفٝ ،   64551:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػجذاٌشؽّٓ ػجذاٌؾ١ٍُ ػجذاٌالٖ ػجذاٌشؽّٓ   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ٚرٌه اٌم١ذ شغت  اٌغغً شغت/ِؾٛ  

  اٌغغً شغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربس٠خ ٚفٝ ،   54542:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػجبط ِؾّذ شؼجبْ فشعبْ   - 6

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ٚرٌه اٌم١ذ شغت  

  اٌغغً شغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربس٠خ ٚفٝ ،   22255:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِؾّذ ٘بشُ ِؾّذ اؽّذ   - 7

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ٚرٌه اٌم١ذ شغت  

  اٌغغً شغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربس٠خ ٚفٝ ،   22255:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ِؾّذ ٘بشُ ِؾّذ اؽّذ   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ٚرٌه اٌم١ذ شغت  

 شغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربس٠خ ٚفٝ ،   54245:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اعّبػ١ً اٌشؽّٓ ػجذ اٌؼشثٟ اٌغ١ذ   - 9

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ٚرٌه اٌم١ذ شغت  اٌغغً  

 شغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربس٠خ ٚفٝ ،   54245:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  اعّبػ١ً ػجذاٌشؽّٓ اٌؼشثٟ اٌغ١ذ   - 10

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن رٌه ٚ اٌم١ذ شغت  اٌغغً  

 شغت/ِؾٛ رُ   21111114 ربس٠خ ٚفٝ ،   55616:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ػجذاٌٛ٘بة ؽبسص فزؾٝ ص٠ٕت   - 11

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن ٚرٌه اٌم١ذ شغت  اٌغغً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ   21111114 ربس٠خ ٚفٝ ،   61215:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربعش  ،  ؽغٓ إٌّؼُ ػجذ اٌؾبسس اٌغؼٛد اثٛ ػظبَ   - 12

ٔٙبئ١ب اٌزغبسٖ ٌزشن شغت  اٌغغً شغت/ِؾٛ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111113 ، ربس٠خ ٚفٟ  24411 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِظغفٝ اؽّذ ٔج١ً اؽّذ -  1

ع١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111113 ، ربس٠خ ٚفٟ  63531 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغٓ ؽغ١ٓ ِؾّذ عبد اؽّذ -  2

ع١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111113 ، ربس٠خ ٚفٟ  54651 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ٔٛساٌذ٠ٓ فٛصٜ خٍف اٌغ١ذ -  3

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111113 ، ربس٠خ ٚفٟ  25541 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد ػجذاٌؾ١ّذ ؽبصَ ِؾّذ -  4

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111113 ، ربس٠خ ٚفٟ  62112 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػضّبْ لبعُ ِؾّذ ِظغفٝ -  5

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111113 ، ربس٠خ ٚفٟ  61241 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػّشاْ اٌغ١ذ ِؾّذ اششف -  6

ع١ٕٗ  311111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111113 ، ربس٠خ ٚفٟ  54512 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغ١ٓ وبًِ ِخزبس ٔش١ِٓ -  7

ع١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111114 ، ربس٠خ ٚفٟ  52121 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغٓ ؽغ١ٕٓ ػٍٝ ػغ١ٗ -  8

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111114 ، ربس٠خ ٚفٟ  55411 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ٔظ١ش ِؾّذ٠ٓ ٔظ١ش اؽّذ -  9

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111114 ، ربس٠خ ٚفٟ  62113 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثشا١ُ٘ ػٍٝ اٌغ١ذ عؼبد -  10

ع١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111114 ، ربس٠خ ٚفٟ  25555 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ ِشػٝ ػ١ٍبْ ِبٌه -  11

ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111114 ، ربس٠خ ٚفٟ  24246 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػضّبْ ػجذاٌمبدس ػضّبْ ِؾّذ -  12

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111115 ، ربس٠خ ٚفٟ  22515 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  عشعظ ا١ٔظ عشعظ -  13

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111115 ، ربس٠خ ٚفٟ  25462 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌغ١ذ عبد ٌٚغٓ سشبد ١ِٕب -  14

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 سأط رؼذ٠ً رُ  21111115 ، ربس٠خ ٚفٟ  41111 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ثفزؾٝ اٌش١ٙش ػجذاٌالٖ اؽّذ اٌجذسٞ ِؾّذ -  15

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف،  اٌّبي   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111116 ، ربس٠خ ٚفٟ  25111 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ ػجذاهلل اؽّذ اثشا١ُ٘ -  16

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111116 ، ربس٠خ ٚفٟ  52361 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذاٌشؽّٓ اثشا١ُ٘ ؽبِذ ِؾّذ -  17

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111116 ، ربس٠خ ٚفٟ  52132 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذاٌشؽ١ُ اثٛاٌٛفب ػجذاٌالٖ ِّذٚػ -  18

ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111116 ، ربس٠خ ٚفٟ  42435 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغٓ ػجذاٌالٖ عالي طجشٜ -  19

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

: اٌزأش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111112 ، ربس٠خ ٚفٟ  22555 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  فشاط خالف اؽّذ -  20

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً     

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111112 ، ربس٠خ ٚفٟ  21151 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ث١ِٛٝ ِؾّذ ِؾّٛد ِؼزض -  21

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111111 ، ربس٠خ ٚفٟ  62225 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذسثٗ ؽبفظ ِؾّذ ِّذٚػ -  22

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111111 ، ربس٠خ ٚفٟ  51443 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  سثٗ ػجذ ؽبفظ ِؾّذ طالػ -  23

ع١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111112 ، ربس٠خ ٚفٟ  52133 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ ػ١ذ عّبي ِؾّذ -  24

ع١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111112 ، ربس٠خ ٚفٟ  62311 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  خ١ًٍ ؽ١ٍُ ؽٍّٝ اِغذ -  25

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111112 ، ربس٠خ ٚفٟ  55145 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػٍٝ ا١ِٓ فإاد سضب -  26

ع١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111112 ، ربس٠خ ٚفٟ  51554 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػٍٝ اؽّذ وبًِ ػبعٝ -  27

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111113 ، ربس٠خ ٚفٟ  55115 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّذ اثشا١ُ٘ اؽّذ اثشا١ُ٘ -  28

ع١ٕٗ  15111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111113 ، ربس٠خ ٚفٟ  51265 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد ػجذاٌالٖ ِؾّٛد اؽّذ -  29

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111113 ، ربس٠خ ٚفٟ  22121 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغٓ اثشا١ُ٘ ٚع١ٗ اٌذ٠ٓ عّبي -  30

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111114 ، ربس٠خ ٚفٟ  55614 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجبط ؽغٓ ػضاٌذ٠ٓ خبٌذ -  31

ع١ٕٗ  35111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111114 ، ربس٠خ ٚفٟ  25212 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػٍٝ ع١ٍُ ِؾّٛد اؽّذ -  32

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111114 ، ربس٠خ ٚفٟ  25226 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثشا١ُ٘ ػجذاٌؼبعٝ اٌغ١ذ ِؾّذ -  33

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111112 ، ربس٠خ ٚفٟ  45512 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ اعّبػ١ً ِؾّذ ِٕٝ -  34

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111112 ، ربس٠خ ٚفٟ  55155 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽبِذ ػجذاٌالٖ ؽغبط ِؾّٛد -  35

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111112 ، ربس٠خ ٚفٟ  51544 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  فشاط فٛصٜ عؼذ ػّشٚ -  36

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111115 ، ربس٠خ ٚفٟ  55152 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ طبثش ٠ؾٝ ٘بٔٝ -  37

ع١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111115 ، ربس٠خ ٚفٟ  23446 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ؽغٓ اثٛاٌؾّذ ػجذاٌؾٝ ؽغٓ -  38

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 سأط رؼذ٠ً رُ  21111115 ، ربس٠خ ٚفٟ  25263 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذاٌؼض٠ض إٌبدٜ ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌؼبعٝ -  39

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف،  اٌّبي   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111115 ، ربس٠خ ٚفٟ  55215 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػٍٝ اٌذِشأٝ ِؾّذ ٘جٗ -  40

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111111 ، ربس٠خ ٚفٟ  51161 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  عٛدٖ ؽ١ٍُ ؽشّذ ِب٠ىً -  41

ع١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111111 ، ربس٠خ ٚفٟ  24145 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ثغشط شبوش صبثذ ٔبد٠ٗ -  42

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111121 ، ربس٠خ ٚفٟ  23645 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد عشٚس ؽغ١ٓ ػبدي -  43

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111121 ، ربس٠خ ٚفٟ  24411 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِظغفٝ اؽّذ ٔج١ً اؽّذ -  44

ع١ٕٗ  3111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111121 ، ربس٠خ ٚفٟ  23645 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد عشٚس ؽغ١ٓ ػبدي -  45

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111121 ، ربس٠خ ٚفٟ  52515 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  سشٛاْ ِؾّذ ؽغ١ٓ ِؾّذ -  46

ع١ٕٗ  35111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111124 ، ربس٠خ ٚفٟ  26355 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ع١شاْ طبٌؼ ؽبِذ طالػ -  47

ع١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111124 ، ربس٠خ ٚفٟ  52612 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّذ ا١ِٓ ِؾّذ ؽّذٜ -  48

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111124 ، ربس٠خ ٚفٟ  61313 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد اعّبػ١ً ِؾّذ طجشٜ -  49

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111124 ، ربس٠خ ٚفٟ  22542 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اثٛص٠ذ عبثش سفؼذ ؽغٓ -  50

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111125 ، ربس٠خ ٚفٟ  51452 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذاٌٍغ١ف ػجذاٌؾف١ظ شؼجبْ ِٕبي -  51

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111125 ، ربس٠خ ٚفٟ  22425 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اعخشْٚ ف١ُٙ ٠ؼمٛة ساِض -  52

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111126 ، ربس٠خ ٚفٟ  54112 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  53

ع١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111126 ، ربس٠خ ٚفٟ  54323 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  و١ٍت ؽبفظ فإاد ١ٌٚذ -  54

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111126 ، ربس٠خ ٚفٟ  54235 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ػٍٝ ػجذاٌجظ١ش -  55

ع١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111126 ، ربس٠خ ٚفٟ  66561 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِٛعٝ ػّبس اؽّذ ػّبس -  56

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111126 ، ربس٠خ ٚفٟ  55532 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ٚاطً ػجذاٌؼبي ػجذاٌٍغ١ف ف١ظً -  57

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 سأط رؼذ٠ً رُ  21111122 ، ربس٠خ ٚفٟ  24562 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِٕمش٠ٛط ٘ش١ِٕب طبدق وشَ طّٛئ١ً -  58

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف،  اٌّبي   

 ٚطف،  ٌّبيا سأط رؼذ٠ً رُ  21111122 ، ربس٠خ ٚفٟ  55561 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  عبداهلل ا٠ٛة ِالن ٕ٘بء -  59

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111122 ، ربس٠خ ٚفٟ  55261 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ سضٛاْ ِؾّذ اعّبء -  60

ع١ٕٗ  55111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111122 ، ربس٠خ ٚفٟ  61254 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّٛد اؽّذ ِؾّٛد دٌٚذ -  61

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111122 ، ربس٠خ ٚفٟ  51422 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  عٕذٜ عبِٝ وّبي ِبعٝ -  62

ع١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111122 ، ربس٠خ ٚفٟ  25462 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  طبٌؼ سِضبْ طبٌؼ طبثش -  63

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111122 ، ربس٠خ ٚفٟ  21463 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  لٕبٜٚ ؽبِذ سضب سعت اؽّذ -  64

ع١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111125 ، ربس٠خ ٚفٟ  45321 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ِؾّذ اؽّذ ِؾّٛد ِؾّذ -  65

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111125 ، ربس٠خ ٚفٟ  62545 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اؽّذ وبًِ ِؾّذ اؽّذ -  66

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111125 ، ربس٠خ ٚفٟ  66316 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  سٚفبئ١ً ن عذسا وّبي أٛس -  67

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111125 ، ربس٠خ ٚفٟ  23554 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  فشاط رّبَ ِؾّذ ٔٛاي -  68

ع١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111125 ، ربس٠خ ٚفٟ  52263 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  اٌغ١ذ ِؾّذ ٔج١ً فبرٓ -  69

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111125 ، ربس٠خ ٚفٟ  51355 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  ثغبدٖ عجشٖ ع١ٕٛط ط١ٍت -  70

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  21111121 ، ربس٠خ ٚفٟ  53521 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربعش  طذ٠ك اٌجذسٜ خبٌذ اٌجذسٜ -  71

ع١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ ػجذاٌالٖ ػجذاٌشؽّٓ اثشا١ُ٘ -  1

ػجذاٌؾ١ٍُ ػجذاٌالٖ ػجذاٌشؽّٓ ثٍّه ثبٌغمش٠ٗ ٘بسْٚ اٚالد اٌغمش٠ٗ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغب١ٔٓ عؼذاٌذ٠ٓ وّبي عشاػ -  2

ؽغب١ٔٓ عؼذاٌذ٠ٓ وّبي اؽّذ ثٍّه اٌّٛلف ثغٛاس عالِٗ اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55412    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌؾّذ ش١جٗ ِؾّٛد ِذ٠ؾٗ -  3

 ِغ ػٕٗ العزغٕبء  اٌغٝ ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ٚٔشبعٗ 2111/11/21 ثزبس٠خ 6526 ثشلُ ِٛدع ِؾً ٌٗ ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأش١ش

االطً ثمبء  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، هللؽّذا اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ -  4

ؽّذاهلل اؽّذ  اٌغ١ذ عّبي/ ثٍّه ؽّذاهلل وٛثشٜ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 62112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ لبعُ ِؾّذ ِظغفٝ -  5

سضٛاْ اعّبػ١ً سضٛاْ ثٍّه عبٌُ طالػ شبسع ثغؼٍٗ  اٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِظغفٝ طذ٠ك ِبصٔٝ -  6

ِظغفٝ ِؾّذ ِٕزظش/  ثٍّه ثشخ١ً صساثٝ اٌمجٍٝ إٌغغ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ط١ٍت ػغباهلل وّبي اِغذ -  7

ط١ٍت ػغباهلل وّبي اثشا١ُ٘ ثٍّه اٌظذ٠ك اثٛثىش ثشبسع اٌغّه عٛق ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

: اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اؽّذ ػج١ذ ِؾّٛد -  8

اؽّذ اؽّذ ػج١ذ ٔغٜٛ/  ثٍّه ػجذاهلل ثٕغغ االص٘شٜ اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 54112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  9

ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ثٍّه ثذاس وَٛ اٌغش٠غ اٌغش٠ك ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 54112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  10

ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ٖؽظ١ش ٚٔشبعٗ ػجذاٌغ١ّغ ٘بسْٚ ٚائً ثٍّه اثبٔٛة/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس ثذاس وَٛ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 54112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  11

 عب٘ضٖ ِالثظ ٚٔشبعٗ ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ؽ١ّذٖ/ ثٍّه عبٌت اثٝ ثٓ ػٍٝ عبِغ ثغٛاس ثذاس وَٛ ثٕبؽ١ٗ ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأش١ش

االطً ثمبء ِغ ٔٙبئ١ب ػٕٗ اٌالعزغٕبء اٌغٝ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لش٠بلظ ػبصس صوشٜ اعؾبق -  12

ػبصس صوشٜ اثشا١ُ٘ ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١ٕغٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ ػجذاٌؾ١ّذ ا٠ّٓ -  13

اؽّذ ػجذاٌؾ١ّذ صشٚد/ ثٍّه ٌزٛٔظ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽذٖ ثؾشٜ رٛٔظ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، الالد٠ٛط صخبسٜ فىشٜ سِٚبٔٝ -  14

ثمغش فشط اهلل فشط خٍف/ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع ِٓ اٌغ١ذ ٌغفٝ اؽّذ شبسع اٌفزؼ فشع االٍ٘ٝ اٌجٕه خٍف ،:   اٌـزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 22513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛاٌؾغٓ طبدق ؽغ١ٓ فٛصٜ -  15

ِؾّذ اعّبػ١ً ػشثٝ رٙبٔٝ ثٍّه اٌششلٝ اٌفإاد٠ٗ رشػٗ ثشبسع اٌمذ٠ُ اٌّذٔٝ اٌغغً ثؾشٜ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ صشٚد عبِٝ -  16

ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ اٌؼبشك ١ٌٚذ/ ثٍّه اٌظٕب٠غ ِذسعٗ عش٠ك ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55554    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد اؽّذ ػجذاٌىش٠ُ ؽّبدٜ -  17

٘ش٠ذٜ ِؾّٛد عؼذ ػّبد ثٍّه ػشفٗ ِبو١ٕٗ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 54112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  18

ٚسدٖ ٚػٍف اعّذٖ ٚٔشبعٗ ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ثٍّه ثذاس وَٛ اٌغش٠غ اٌغش٠ك ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55526    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبٌٝ اثشا١ُ٘ أٛس ػضِٝ -  19

اثشا١ُ٘ غبٌٝ اثشا١ُ٘ أٛس/ ثٍّه اٌششل١ٗ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اٌشش١ذٜ ا١ِٓ اؽّذ -  20

ػجذاٌشؽّٓ اٌشش١ذٜ ا١ِٓ ِؾّذ ثٍّه ثبعب عش٠ك ثبعب ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55522    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اٌغ١ذ ٠ٛعف ٔبطش -  21

ؽغٓ اٌغ١ذ ٠ٛعف ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌش١خ اي ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55556    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ عبثش ٔظش سا١ٔب -  22

ػجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ ِؾّذ/ ثٍّه ػجذاهلل ٔغغ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ خالف خالف -  23

دس٠ٚش ػٍٝ ِؾّذ ؽّذٜ/ ثٍّه اٌغشثٝ عبٌُ طالػ ثشبسع اٌؾ١ّبد ِغزشفٝ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55555    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِض٠ذ اؽّذ ػجذاٌؼبي ثبرؼٗ -  24

ِظغفٝ ِؾّذ ِؾّذ اعّبػ١ً/ ثٍّه ص٠ذاْ ػٍٝ خبٌذ ثٕض٠ٕٗ ثغٛاس اٌمج١ٍٗ  اٌّؾبِذٖ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55523    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ذ ِى١ٓ ػمٛة فشط -  25

ع١ذ ِى١ٓ ػمٛة عبِؼ ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌظؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55116    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٛ٘بة اؽّذ ِٙشاْ ٠بِٕٗ -  26

٘ش٠ذٜ ِؾّذ ػٍٝ ؽبسص ٍِه اٌجؾش٠ٗ اٌّؾبِذٖ اٌّغغذ اسثغٛ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕظٛس رٛف١ك ِٕظٛس اٌغ١ذ -  27

عؼذاٌذ٠ٓ اٌشِبدٜ ػٍٝ ثٍّه ِشصٚق اٌش١خ اٌظٙش٠ظ ثغٛاس ِشصٚق اٌش١خ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55165    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبِذ ػجذاٌؾبفظ ؽبِذ فزؾٝ -  28

 غش٠ت ثبٚالد اٌىٛاًِ اٌؼِّٛٝ اٌشبسع غش٠ت اٚالد ِؼٙذ ثغٛاس وٙشثبئ١ٗ ادٚاد ٔشبط ػٓ اخش سئ١غٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأش١ش

ػجذاٌؾبفظ ؽبِذ ؽغ١ٓ/ ثٍّه  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 43242    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ اٌضّشأٟ اٌشؽ١ُ ػجذ ثبرؼٗ -  29

ػجذاٌشؽ١ُ اعّبػ١ً اؽّذ ع١ّش/ ثٍّه ثشد٠ظ سثبة شبسع/ ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف،   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 51551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ِؾّذ ِؾغٓ طبثش٠ٓ -  30

 ؽظ١شٖ ٚٔشبعٗ اٌشاصق ػجذ ِؾّذ اٌغ١ذ اٌذ٠ٓ ٔٛس ثٍّه اٌشل١ك اٌغ١ذ ِغغذ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ ثٕبؽ١ٗ فشع افززبػ  ،:   اٌـزأش١ش

اٌّٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٙبدٜ وبًِ اٌؾغ١ٓ ِؾّذ -  31

ػجذاٌٙبدٜ وبًِ اٌؾغٓ ثٍّه عؾب وششٜ اػٍٝ عٛ٘بط اع١ٛط شبسع ،:   اٌـزأش١ش   

: اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ خ١ًٍ عؼذ ٕ٘بء -  32

ٔظ١ش ِؾّذ٠ٓ ٔظ١ش شاٌغب٘ ثٍّه اٌجؾش٠ٗ اٌّؾبِذٖ ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘الي ِؾّذ اؽّذ ؽّبدٖ -  33

٘الي ِؾّذ اؽّذ ػٍٝ ثٍّه اٌشداد اثٛ اي ِغغذ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ّذ ػجذإٌؼ١ُ ؽّبَ ثغبَ -  34

ِؾّذ غش٠ت شٛلٝ ثٍّه اٌغشثٝ اٌّشٛادٜ اٌّؾبعجٝ االِبَ شبسع ِٓ ِزفشع ِغزغذ شبسع1 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘الي ِؾّذ اؽّذ ٔظشٖ -  35

ػجذاٌغبثش عؼذ عبِٝ ثٍّه اثٛاٌشداد اي ِغغذ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّغ١ذ ؽغ١ٓ شؾبرٗ ػجذاٌّغ١ذ -  36

ػجذاٌّغ١ذ ؽغٓ شؾبرٗ/ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌششل١ٗ  اٌؼّب٠ذٖ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55514    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼض٠ض ِؾّٛد ِؼشٚف ش١ش٠ٓ -  37

سضٛاْ اٌغٌٙٛٝ اثٛاٌؾّذ ثٍّه اٌؾٛصٖ اٌّغٕٝ ِغغذ ثغٛاس اٌّغٕٝ شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55165    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبِذ ػجذاٌؾبفظ ؽبِذ فزؾٝ -  38

ػجذاٌؾبفظ ؽبِذ ؽغ١ٓ/ ثٍّه غش٠ت ثبٚالد اٌىٛاًِ اٌؼِّٛٝ اٌشبسع غش٠ت اٚالد ِؼٙذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55165    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبِذ ػجذاٌؾبفظ ؽبِذ فزؾٝ -  39

ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ٚٔشبعٗ ؽبِذ ػجذاٌؾبفظ ؽبِذ ؽغ١ٓ/ ثٍّه غش٠ت ثبٚالد اٌٛعغبٔٝ اٌغبِغ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55515    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سفبػٝ ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ -  40

اٌغ١ذ اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ثٍّه اٌغذ٠ذ ٔبطش ثٕه خٍف عزٝ شبسع ِٓ ِزفشع52 شبسع ،:   ـزأش١شاٌ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 51551    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ِؾّذ ِؾغٓ طبثش٠ٓ -  41

اٌشاصق ػجذ ِؾّذ اٌغ١ذ اٌذ٠ٓ ٔٛس ثٍّه اٌشل١ك اٌغ١ذ ِغغذ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55515    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ١ِخبئ١ً ؽٍّٝ ١ِٕش ٚائً -  42

ٌج١ت اٌغ١ًّ ا٠ّٓ ثٍّه اٌغّغب ٔظ١ف ػضثٗ عشعظ ِبسٜ و١ٕغٗ ثغٛاس اٌغّغب ،:   اٌـزأش١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ربٚضشٚط ػغ١ٗ ظش٠ف ِش٠بٔب -  43

خ١ًٍ ربٚضشٚط ػغ١ٗ ظش٠ف/ ثٍّه خالف ث١ذ اٌغشاسٖٚ ٔغغ ١ِٕب ِبسٜ و١ٕغٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55114    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد اٌغ١ذ ؽغٓ ١ٌٍٝ -  44

ؽغ١ٓ اٌغ١ذ اٌغّٕغٝ فٛصٜ ٍِه اٌغشث١ٗ ١ٕٔٚٗ اٌّٛلف ثغٛاس اٌغشث١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّذ ِٙب -  45

ػجذاٌمبدس فشاط ِؾّٛد/ ثٍّه اٌىٛثشٜ ثغٛاس اٌغشث١ٗ اٌؾش٠ضاد ،:   اٌـزأش١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 41111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ اؽّذ ِؾّذ ٌغفٝ -  46

اؽّذ ِؾّذ ٌغفٝ ِؾّذ/ ثٍّه اٌذ٠ٓ ؽغبَ ـ اٌش٠بضٝ إٌبدٜ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٍّٝ ػبسف ِؾّذ عبسٖ -  47

رغ١بْ ِظغفٝ اهلل ػغ١ذ ٔظ١شٖ/ ثٍّه  اٌخٕبٔغٗ ِذخً ثغٛاس ششق اٌخٕبٔغٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55516    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دس٠ٚش ِؾّذ فٛصٜ ١ِٕش -  48

دس٠ٚش ِؾّٛد فٛصٜ ثٍّه ثشوٗ ش١خاٌ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼذ ؽبِذ ؽغبْ ِؾّذ -  49

ؽبِذ ٘بشُ عّبي ٘بشُ ثٍّه اٌخغبة ثٓ ػّش شبسع االٔبث١ت ِغزٛدع ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55116    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ اٌؼجبدٜ اؽّذ صشٚد -  50

ع١ٍّبْ اٌؼجبدٜ اؽّذ وبًِ ثٍّه اٌّمبثش ثغٛاس ِٕبع ٔغغ ثٍظفٛسح ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّٛد سافذ اٌغ١ذ -  51

٠ٛعف ِؾّذ ِؾّٛد سافذ ثٍّه ثذاس وَٛ ِؾّذ اٌش١خ ثغٛاس ثذاس وَٛ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛاٌؾغٓ ػٍٝ اؽّذ ػٍٝ -  52

ِظغفٝ اؽّذ ِؾّذ ثٍّه االصبس ِخضْ ثغٛاس ؽّذ اٌش١خ ٔغغ اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 62441    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، شٕٛدٖ ؽج١ت سفؼذ ػظبَ -  53

ػجذاٌؾ١ٍُ اؽّذ ِؾّٛد ؽّذاْ ثٍّه االٔٛث١ظ ِٛلف ثغٛاس اٌمذ٠ّٗ اٌّؾغٗ شبسع ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اثشا١ُ٘ اؽّذ اثشا١ُ٘ -  54

اؽّذ ػغّٝ اؽّذ ثٍّه اٌؾذ٠ذ اٌغىٗ غشة شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ٠ٓ ػمً اؽّذ ػجذاهلل -  55

ػمً اؽّذ ػجذاهلل اؽّذ ثٍّه ثبٌّؾبعٕٗ اٌّذاسط ِغّغ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّٛد اهلل خٍف ِؾّذ -  56

اؽّذ ػجذاٌالٖ اؽّذ اثشا١ُ٘/ ثٍّه اٌّؾبعٕٗ ثٕض٠ٕٗ ثغٛاس اٌّؾبعٕٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ش١جٗ اٌجذسٜ ِؾّٛد -  57

ِؾّذ ش١جٗ اٌجذسٜ اؽّذ ثٍّه ػشاثٝ اؽّذ ثشبسع(1) سلُ ػمبس ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِظغفٝ فىشٜ سثٗ ػجذ شش٠ف -  58

 طذ٠ك ِؾّٛد ػٍٝ ٍِه اٌؾج١ً لش٠ٗ اٌش١ٌٍٛٗ ثٕبؽ١ٗ اٌّؾشٚق اٌىٛثشٜ ثغٛاس ؽ١ًّ ثٕٝ ط١ٍجٗ عغش شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف

 ػضّبْ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55114    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّذ ػجذإٌبطش ِؾّذ -  59

ِؾّذ ِؾّذ ػجذإٌبطش ثٍّه اٌّذاسط ِغّغ ثغٛاس اٌّؾبعٕٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشاط ػغ١ٗ ع١ٍُ ؽشّذ -  60

ػشالٝ وّبي اؽّذ ثٍّه اٌغشثٝ عبٌُ طالػ شبسع ِٓ ِزفشع اوزٛثش6 شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اؽّذ ِخٍٛف ػجذاٌمبدس -  61

ؽغ١ٓ اؽّذ ِخٍٛف ػٍٝ ثٍّه اٌّؾبعٕٗ فٛصٜ اٌش١ٙذ ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش                              

: اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ فشاط ع١ذ -  62

لبعُ ِؾّذ ِؾّذ ػبسف ثٍّه إٌغبس ٔغغ شجبة ِشوض ثغٛاس إٌغبس ٔغغ ،    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٛس٠بي س٠بع شٙذٜ ِبعذ -  63

ػٛع عشعظ ١ِٕش ػّبد/ ثٍّه اٌفشعبْ ِخجض ثؾشٜ اٌغشثٝ ثبعب رشػٗ شبسع ِٓ اٌّبِْٛ اٌخ١ٍفٗ شبسع 2 ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِخٍٛف ؽّبَ ِؾغٛة ِؾّذ -  64

اعّبػ١ً ِؾّذ ػجذاٌغزبس ِؾّذ ثٍّه اثٛل١ًٍ شبسع اثٛل١ًٍ ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌشاػٝ ِب٘ش فٙذ -  65

ػغشاْ ِؾّذ اٌشاػٝ ِب٘ش ثٍّه اٌغٕذٜ ثٕغغ االثزذائ١ٗ إٌظش ِذسعٗ ثغٛاس اٌغّغب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 52361    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اثشا١ُ٘ ؽبِذ ِؾّذ -  66

اثشا١ُ٘ ؽبِذ عّبي/ ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 52361    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اثشا١ُ٘ ؽبِذ ِؾّذ -  67

اثشا١ُ٘ ؽبِذ ِؾّذ وش٠ُ/ ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 52361    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اثشا١ُ٘ ؽبِذ ِؾّذ -  68

اثشا١ُ٘ ؽبِذ عّبي/ ٍِه ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه ِمبٚالد ِىزت ثغؼٍٗ االخش اٌشئ١غٝ اٌّؾً فٝ ٚاٌٍّه إٌشبط رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 52361    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اثشا١ُ٘ ؽبِذ ِؾّذ -  69

االطً ثمبء ِغ ػٕٗ ٌالعزغٕبء  اٌغٝ ِمبٚالد ِىزت ٚٔشبعٗ 2111/11/24 ثزبس٠خ 2124ثشلُ ِٛدع ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55124    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ػٍٝ ِظغفٝ اِبي -  70

ِؾّذ شؾبد ِؾّذ/ ثٍّه اٌؼشة ش١خ ط١ذٔبٜٚ ثغٛاس ٚاٌّشٖٚ اٌظفب شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

:  اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 25111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل اؽّذ اثشا١ُ٘ -  71

ٚرظذ٠ش اعز١شاد ِىزت ٚٔشبعٗ ٌج١ت ِؾّذ ٔغٜٛ ثٍّه اٌزٛادس ،   

:  اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 25111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل اؽّذ اثشا١ُ٘ -  72

ٌج١ت ِؾّذ ٔغٜٛ ثٍّه  اٌّشزشوٗ اٌزٛادس ِذسعٗ ِٓ ثبٌمشة ،   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّٛد اٌؼش٠بْ اؽّذ -  73

اؽّذ ِؾّٛد اٌؼش٠بْ ِؾّذ/ ثٍّه اٌّشٚس غشة ـ اٌمذط ِغزشفٝ غشة ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55133    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ اؽّذ اٌذ٠ٓ عّبي اعالَ -  74

ػجذاٌؼبي ػجذاٌّٛعٛد طجبػ/ ثٍّه اٌىج١ش اٌغبِغ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ ػجذاٌىش٠ُ ِؾّذ -  75

ػجذاٌّغ١ذ اثٛص٠ذ اششف/ ثٍّه اٌّغبئ١ٗ االثزذائ١ٗ إٌغبس ٔغغ ِذسعٗ ثغٛاس إٌغبس ٔغغ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55126    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اؽّذ ا١ٌٍضٝ ِشٛادٜ -  76

ا١ِٓ ِؾّذ سعت ٕ٘بء ثٍّه اٌّضٍش ١ِذاْ اٌزؾش٠ش شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ ػٍٝ ؽغ١ٓ -  77

ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ ػٍٝ ِؾّٛد/ثٍّه اٌغٛق شبسع اٌّغ١ٍّٓ اٌشجبْ ِىزجٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 21152    ثشلُ ٖل١ذ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِشصق خٍف سعبئٝ -  78

وٙشثبئ١ٗ ادٚاد ث١غ ٚٔشبعٗ اثشا١ُ٘ ِشصق خٍف/ ثٍّه ِشصٚق اٌش١خ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55134    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػٍٝ طالػ طبدق -  79

طبٌؾ١ٓ اؽّذ ػٍٝ طالػ/ ثٍّه اٌىج١ش اٌّغغذ ثغٛاس اٌؾبِذ٠ٗ ٔغغ ،:   اٌـزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ اؽّذ اٌذ٠ٓ عّبي اؽّذ -  80

ػجذاٌؼبي ػجذاٌّٛعٛد طجبػ/ ثٍّه االص٘شٜ اٌّؼٙذ ثغٛاس اٌؼشا٠ب ٔغغ اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 25111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػجذاهلل اؽّذ اثشا١ُ٘ -  81

ٌج١ت ِؾّذ ٔغٜٛ ثٍّه غزائ١ٗ ِٛاد ٚرغ١ٍف رؼجئٗ ٚٔشبعٗ اٌّشزشوٗ اٌزٛادس ِذسعٗ ِٓ ثبٌمشة ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ اثٛاٌّغذ اثشا١ُ٘ ػٍٝ -  82

ؽغٓ اٌغ١ذ طبثش/ ثٍّه اٌمذ٠ّٗ اٌجٛعزٗ شبسع ؽّضٖ اٚالد اٌؼغ١شاد ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػالَ ؽغٓ ا١ِٓ ِؾّذ -  83

ػالَ ؽغٓ ا١ِٓ/ ثٍّه اٌغمش٠ٗ ٘بسْٚ اٚالد اٌغشث١ٗ اٌظ١ذ١ٌٗ ثغٛاس ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55136    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، د٠بة ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد عّبي -  84

ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد/ ثٍّه ػٍٝ اٚالد ـ اٌؾٕبث١ض ٔغغ ـ اٌشؽّٓ ِغغذ اِبَ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55136    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد عّبي -  85

ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد/ ثٍّه ػٍٝ اٚالد ـ اٌؾٕبث١ض ٔغغ ـ اٌشؽّٓ ِغغذ اِبَ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ اٌغ١ذ ٠ٛعف اٌغ١ذ -  86

اٌغ١ذ ٠ٛعف اٌغؼٛدٜ/ ثٍّه ػغٛسٖ ٔغغ إٌٛس ِغغذ ثغٛاس ِىشَ اٌش١خ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 55121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لشلبس ػجذاٌؾ١ّذ لٕبٜٚ ِؾّٛد -  87

ػجذاٌؼبي ػجذاٌؾ١ّذ لٕبٜٚ/ ثٍّه اٌظجبػ ِذسعٗ اِبَ و٠ٛض ٔغغ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 53526    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ّذ ػجذإٌؼ١ُ رٛف١ك ؽشثٝ -  88

 رٛف١ك ؽشثٝ/ ثٍّه اٌغ١بر١ٗ ثشوٗ شبسع ـ فٍغغ١ٓ ؽبسٖ ـ االثزذائ١ٗ اٌغ١بر١ٗ ِذسعٗ اِبَ/  ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف

ػجذاٌغ١ذ ػجذإٌؼ١ُ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 21152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِشصق خٍف سعبئٝ -  89

اثشا١ُ٘ ِشصق خٍف/ ثٍّه ِشصٚق اٌش١خ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 21152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِشصق خٍف سعبئٝ -  90

ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ٚٔشبعٗ اثشا١ُ٘ ِشصق خٍف/ ثٍّه اٌغذ٠ذٖ االػذاد٠ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ِشصٚق اٌش١خ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55141    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ ؽغٓ اٌغ١ذ ِؾّذ -  91

ػجذاٌشؽ١ُ ؽغٓ اٌغ١ذ ثٍّه ٘بسْٚ ثبٚالد االثزذائ١ٗ ٘بسْٚ اٚالد ِذسعٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55142    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ ؽغٓ عجش٠ً ِؾّذ -  92

اٌغ١ذ ػجذاٌشؽ١ُ ؽغٓ عجش٠ً ثٍّه ٘بسْٚ اٚالد االثزذائ١ٗ ٘بسْٚ اٚالد ِذسعٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 22122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ سث١ؼٝ ػجذاٌّؼجٛد رشوٝ ف١ظً -  93

 ِغ ػٕٗ ٌالعزغٕبء  اٌغٝ ػ١ِّٛٗ ِضاداد ِىزت ٚٔشبعٗ 2115/11/25 ثزبس٠خ 2224 ثشلُ ِٛدع ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف

االطً ثمبء  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 22122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ سث١ؼٝ ػجذاٌّؼجٛد رشوٝ ف١ظً -  94

 1ث١زه اثٓ ِٕغمٗ) ث١ٓ اٌفبطٍٗ إٌّغمٗ ٚػٕٛأٗ ؽذ٠مٗ ثغؼٍٗ االخش اٌشئ١غٝ اٌّؾً فٝ ٚاٌؼٕٛاْ إٌشبط رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف

اٌغذٞ عٛ٘بط ِذ٠ٕٗ عٙبص ٖ اٌغذ٠ذ اٌؼّشا١ٔٗ اٌّغزّؼبد ١٘ئٗ/ ثٍّه اٌغذ٠ذٖ عٛ٘بط ثّذ٠ٕٗ اٌضبٌش ثبٌؾٝ اٌؼّبساد اعىبْ ِٕٚغمٗ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55215    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صخبسٜ ساشذ فب٠ض اًِ -  95

عبد ػٛع عشعظ ظش٠ف ثٍّه ٔظ١ف  ثؼضثٗ اٌمش٠ٗ ِغغذ ثغٛاس اٌغّغب ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 22122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ سث١ؼٝ ػجذاٌّؼجٛد رشوٝ ف١ظً -  96

/ ثٍّه اٌغذ٠ذٖ عٛ٘بط ثّذ٠ٕٗ اٌضبٌش ثبٌؾٝ اٌؼّبساد اعىبْ ِٕٚغمٗ 1ث١زه اثٓ ِٕغمٗ) ث١ٓ اٌفبطٍٗ إٌّغمٗ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف

اٌغذ٠ذٖ عٛ٘بط ِذ٠ٕٗ عٙبص ٖ اٌغذ٠ذ اٌؼّشا١ٔٗ اٌّغزّؼبد ١٘ئٗ  

 ٚطف،  ٕٛاْاٌؼ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ٠ٛعف ع١ذ ػّبد -  97

اٌغ١ذ اؽّذ اٌؼشثٝ ِب٘ش ثٍّه اٌغجبشٝ ثمش٠ٗ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ؽبسط ػجذاهلل ؽبسط -  98

ؽبسط اثشا١ُ٘ ػجذاٌغزبس ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌىٛثشٜ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 51255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِمٍذ ِؾّذ ا٠ٙبة اعبِٗ/  ص1د -  99

االطً ثمبء ِغ ٔٙبئ١ب ػٕٗ ٌالعزغٕبء 2112/2/21 ثزبس٠خ1212 ثشلُ اٌّٛدع اٌغٍت اٌغبء ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55144    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ سشٛاْ ِؾشٚط ػبدي -  100

ػٍٝ ػجذاٌشؽ١ُ ػجذاٌشاضٝ ثٍّه اٌخغبة ثٓ ػّش ثشبسع اٌظؾبثٗ ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55143    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِشعٝ ػجبط وبًِ ػّشٚ -  101

اؽّذ ػجذاٌالٖ خٍف ِؾّٛد/ ثٍّه عشعب عٛ٘بط عش٠ك اٌظٍؼب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55141    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼبي غٍٕغٝ ِؾّٛد ٘ذٜ -  102

ػجذاٌؼض٠ض فزؾٝ ػّش/ ثٍّه إٌغبس ٔغغ اٌشئ١غٝ اٌغش٠ك ػٍٝ صلضٚق ثٕغغ إٌغبس ٔغغ ٔغّٗ ِؾً ثغٛاس إٌغبس ٔغغ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 21151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ث١ِٛٝ ِؾّذ ِؾّٛد ِؼزض -  103

 اٌّغ١ٍّٓ اٌشجبْ ث١ّذاْ اٌغٙبد ثشبسع5 سلُ ثبٌؼمبس ػٍٜٛ االٚي ٚاٌذٚس اٌذٚساالضٝ ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش

 االٚي اٌذٚس ٠ٍّٚه ػضّبْ رّبَ ع١ذ ٚعؼ١ذ اٌذٚساالسضٝ ٠ٍّٚه ػضّبْ ؽجبس٠ش اٌغ١ذ اؽّذ ٍِه اٌّٛاص٠ٓ دِغ ِظٍؾٗ ثؾشٜ

 اٌؼٍٜٛ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 21151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ث١ِٛٝ ِؾّذ ِؾّٛد ِؼزض -  104

اٌذ٠ت فٛصٜ اؽّذ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع ِٓ ِؾّٛد ػجذاٌؾ١ّذ شبسع ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ ذ٠ًرؼ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبسص اثشا١ُ٘ شج١ت ِؾّذ -  105

ؽبسص اثشا١ُ٘ شج١ت اؽّذ/ ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌىٛثشٜ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػغ١ٗ ؽغب١ٔٓ شؼجبْ -  106

اؽّذ ػغ١ٗ ؽغب١ٔٓ ِؾّٛد/ ثٍّه اٌش٠بضٝ إٌبدٜ ثغٛاس دِٕٛ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذٖ عّبي ِشٖٚ -  107

ؽغٓ اٌؾ١ؾٝ اؽّذ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع ِٓ ِزفشع اٌغشثٝ ا١ًٌٕ شبسع االد٠ٚٗ ِإعغٗ ثغٛاس اٌغّٙٛس٠خ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55145    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ا١ِٓ فإاد سضب -  108

ِؾّذ ِؾّذ ِؾّذ ػّشٚ ثٍّه ِجبسن ِؾّذ/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس اٌّؾغٗ شبسع ِٓ اٌغشثٝ اٌشط١ف شبسع2 ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55154    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػ١غٝ اؽّذ عب١ِٗ -  109

اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ ػجذاهلل ثٍّه ؽّذ اٌش١خ ثٕغغ اٌغ١بؽٝ اٌّخضْ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اثٛا١ٌض٠ذ ػجذاٌالٖ طبٌؼ -  110

اثٛا١ٌض٠ذ اؽّذ ِؾّذ ثٍّه اٌؾغٓ ِغغذ ثغٛاس  ِىشَ اٌش١خ ػجذاهلل ٔغغ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 51512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌالٖ ػٍٝ اؽّذ ِشصٚق -  111

رٛف١ك اؽّذ ؽّذٜ/ ثٍّه اٌمظ١ش ثشٚافغ ػٕزش اٌؾبط ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 51512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌالٖ ػٍٝ اؽّذ ِشصٚق -  112

 خضبس ٚٔشبعٗ عٛ٘بط ٌّذ٠ٕٗ اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽذٖ/ ثٍّه اٌؼبسف ١ِذاْ ػشاَ ِشؾّٗ ثغٛاس 36 ثبو١ٗ ػٕٛأٗ ِؾً ٌٗ ،:   اٌـزأش١ش

51512 ثشلُ ِم١ذ ٚفبوٙٗ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55145    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عشو١ظ عبد فزؾٝ ع١ٙش -  113

ِؾّذ اؽّذ اٌذوشٚٔٝ ثٍّه ٘ش٠ذٜ ثٕغغ اٌجٍذ ِذخً ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 24622    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ش١خْٛ ِؾّٛد ِؾّذ ػظّذ -  114

ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ٚٔشبعٗ ِؾّٛد ِؾّذ ػجذاٌالٖ ثٍّه ا١ٌّبٖ ِؾغٗ اِبَ دِٕٛ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 24622    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ش١خْٛ ِؾّٛد ِؾّذ ػظّذ -  115

ػجذاٌشاضٝ عؼ١ذ ٔٙٝ ثٍّه ا١ٌّبٖ ػ١ٍّٗ ثغٛاس دِٕٛ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 51512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌالٖ ػٍٝ اؽّذ ِشصٚق -  116

ِٛاشٝ ٚث١غ ٚرغ١ّٓ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ٚٔشبعٗ رٛف١ك اؽّذ ؽّذٜ/ ثٍّه اٌمظ١ش ثشٚافغ ػٕزش اٌؾبط ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55142    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اثٛسؽبة ؽغ١ٓ اًِ -  117

ِؾّذ ػجذاٌشؽ١ُ اٌغ١ذ ِؾّٛد ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ اٌخال٠فٗ ِٕبعجبد داس ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ ؽّذٜ عّبػ -  118

اعّبػ١ً ا١ِٓ ِؾّذ اششف هثٍّ اٌمٍج١ٗ اٌّؾبِذٖ شجبة ِشوض ثغٛاس اٌّؾبِذٖ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55146    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغب١ٔٓ ِؾّٛد شؼجبْ ػٍٝ -  119

ؽغب١ٔٓ ِؾّٛد شؼجبْ ػٍٝ ثٍّه ؽب١ٌب إٌٛسٜ شبسع عبثمب اٌشش٠ف شبسع إٌٛسٜ ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عشعظ ػٛع ٔظشٜ خٍف -  120

ثخ١ذ س٠بع شىشٜ فب٠ض ثٍّه ثؾشٜ اٌىٛاًِ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ ػجذاٌؼبي ثغبَ -  121

ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ ػجذاٌؼبي ثٍّه اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ ثغٛاس ثٍظفٛسح ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ اٌغ١ذ ٠ٛعف اٌغ١ذ -  122

ػجذاٌشؽ١ُ اٌغ١ذ ٠ٛعف ثٍّه ثجبعب إٌٛس ِغغذ ثغٛاس ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55141    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف ؽغبْ اعبِٗ ِؾّذ -  123

ػٛع ػٍٝ ػجذاٌٍغ١ف/ ثٍّه اٌؾذ٠ذ اٌغىٗ ِؾغٗ ثغٛاس اٌجؾشٜ اٌغ١ش شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 24622    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ش١خْٛ ِؾّٛد ِؾّذ ػظّذ -  124

 ربثغ ٚل١ذ ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ٚٔشبعٗ اؽّذ ػجذاٌشاضٝ عؼ١ذ ٔٙٝ/ ثٍّه ا١ٌّبٖ ػ١ٍّٗ ثغٛاس دِٕٛ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف

24622 

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ذ٠ًرؼ رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 61422    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ عبد ِؾّذ اًِ -  125

اٌضبٔٝ اٌذٚس ِٛي ثبٌغّٙٛس٠ٗ اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع 24 ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ؽّبدٖ اؽّذ -  126

ػبسف اؽّذ ِؾّذ ؽّبدٖ ثٍّه اٌغش٠غ اٌغش٠ك ػٍٝ اٌٙغبسعٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55162    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ؽغٕٝ اؽّذ -  127

اؽّذ ِؾّذ ؽغٕٝ/ ثٍّه اٌمذ٠ّٗ االطالػ ِذسعٗ ثغٛاس االطالػ ،:   اٌـزأش١ش  
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 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55161    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٕٛط ط١ٍت فٛصٜ طفبء -  128

 ٚا١ِشٖ ٚؽٕبْ ٚاعالَ ِٚؾّذ ؽغٓ/ ٚاٌغبدٖ ٔظش اٌغ١ذ عؼذ ٘ذ٠ٗ ثٍّه اٌّشزً ِٕظٛس ثشش٠ٓ شبسع 4سلُ ػمبس ،:   اٌـزأش١ش

ػجذاٌٍغ١ف ِؾّذ ػشثٝ اٌّشؽَٛ اثٕبء ِٚشٖٚ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55161    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ٠ٛعف ربِش ٕ٘بء -  129

ِؾّذ ؽغٓ فىش٠ٗ/ ثٍّه ػجذٖ ِؾّذ شبسع اٌّغشثٝ ِغغذ خٍف ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55163    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ اٌغ١ذ اؽّذ ؽّبدٖ -  130

ػٛع ِؾّذ ػبسف/ ثٍّه ِؾغٓ/ د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس اٌجبعى١ٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ طبثش شؼجبْ ؽّذٜ -  131

ِؾّٛد اؽّذ ػبدي ٍِه اٌّج١ؼبد ضشائت خٍف اٌفإاد٠ٗ رشػٗ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 25661    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، رِٛبط دٚاد فشط ٘بٔٝ -  132

ر٘ج١ٗ ِظٛغبد ٚٔشبعٗ رِٛبط داٚد فشط/ ثٍّه س٠بع ػجذإٌّؼُ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اْاٌؼٕٛ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 54521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ض١ف ِٙشاْ ِبٌه اؽّذ -  133

ٚعبلؼٗ عب٘ضٖ ِٚششٚثبد ِإوالد ث١غ خض١شٜ ع١ٍُ عبسق  ٠ٛعف ٍِه إٌٛس ِغغذ ثغٛاس اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع 11 ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 54521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ض١ف ِٙشاْ ِبٌه اؽّذ -  134

ػضّبْ عبثش فزؾٝ ِؾّٛد ثٍّه إٌّشبٖ عٕزشاي ثغٛاس اٌجؾشٜ اٌغ١ش شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55165    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ِؾّٛد ػبعف طبثش -  135

عؼذ ػٍٝ ِؾّٛد عّبي/ ثٍّه اٌغ١ش شبسع اٌىٛثشٜ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55146    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغب١ٔٓ ِؾّٛد شؼجبْ ػٍٝ -  136

ِؾّذ٠ٓ اؽّذ اٌغ١ذ و١ٍّٗ/ ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 54521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ض١ف ِٙشاْ ِبٌه اؽّذ -  137

ا١ٌِٛزبي رظ١ٕغ ٚسشٗ ٚٔشبعٗ ػضّبْ عبثش فزؾٝ ِؾّٛد ثٍّه إٌّشبٖ عٕزشاي ثغٛاس اٌجؾشٜ اٌغ١ش شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 25661    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، رِٛبط دٚاد فشط ٘بٔٝ -  138

رِٛبط داٚد فشط/ ثٍّه س٠بع ػجذإٌّؼُ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55161    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌغ١ذ وّبي اؽّذ -  139

اؽّذ سشٛاْ اؽّذ ػٍٝ ثٍّه ثٍظفٛسٖ ِب٘ش اؽّذ شبسع اٌمذ٠ّٗ اٌغبؽٛٔٗ ثغٛاس ثٍظفٛسح ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55164    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّغ١ذ اؽّذ اهلل خٍف ِؾغٓ -  140

ػجذاٌّغ١ذ اؽّذ اهلل خٍف ثٍّه اٌخغبة ػّشثٓ شبسع اٌخغبة ػّشثٓ ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  ْاٌؼٕٛا رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55162    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صبثذ فّٙٝ ِؾّٛد ِؾّذ -  141

فٛصٜ ِؾّٛد ثذٜٚ/ ثٍّه  اٌضٚن ِٛلف ثغٛاس اٌغشث١ٗ اٌضٚن ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 45422    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّالن ١٘ٚت اعؼذ -  142

اهلل عؼذ ػّش ٚا١ِٓ ع١ٍّبْ ِؾّذ اثشا١ُ٘/ ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55166    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌششث١ٕٝ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ فب٠ضٖ -  143

ِٛعٝ ػٍٝ ػجذاٌؾ١ّذ ِبدػ/ ثٍّه ّٔشٖ ِغغذ ثغٛاس ػٍٝ اٌش١خ ٔغغ عٛ٘بط عشعب عش٠ك اٌّغبػ١ذ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55166    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌششث١ٕٝ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ فب٠ضٖ -  144

ِٛعٝ ػٍٝ ػجذاٌؾ١ّذ ِبدػ/ ثٍّه ّٔشٖ ِغغذ ثغٛاس ػٍٝ اٌش١خ ٔغغ عٛ٘بط عشعب عش٠ك اٌّغبػ١ذ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  
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 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55165    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، طجشٖ ع١ذ ِؾّٛد اؽّذ -  145

طجشٖ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِظغفٝ/ ثٍّه اٌجٍذ ِذخً ثغٛاس اٌؼ١غب٠ٚٗ سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼ١ذ ػجذاهلل اؽّذ دػبء -  146

ؽغبْ اثٛاٌؾغٓ ؽغبْ عٍؼذ ٍِه اٌظذ٠ك اثٛثىش ِغغذ ثغٛاس اشى١ٍٛ وَٛ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبْ سضٛاْ ع١ّش ش١ّبء -  147

ؽغبْ اٌؼش٠بْ اٌظجبػ ثٍّه اشى١ٍٛ وَٛ اٌمذ٠ّٗ االثزذائ١ٗ اشى١ٍٛ وَٛ ِذسعٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ اهلل ػغب٠ذ ِؾّذ ِبعذٖ -  148

اهلل ػغ١ذ عب١ٌّٓ ػجذاٌجبسٜ/ ثٍّه اٌششل١ٗ اٌؼّب٠ذٖ اٌظؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ ػجذاٌغفبس عّبي ِؾّذ -  149

ؽغ١ٓ ػجذاٌغفبس عّبي ثٍّه اٌجؾش٠ٗ ثبٌّؾبِذٖ اٌزمٜٛ ِغغذ ثغٛاس اٌّؾبِذٖ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػجذاٌغزبس ػضد ِؾّذ -  150

اؽّذ ػجذاٌغزبس ػضد ثٍّه اٌششل١ٗ ثبٌّشبٚدٖ اٌجش٠ذ ِىزت ثغٛاس اٌّشبٚدٖ ،:   اٌـزأش١ش   

: اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌُ اؽّذ اؽّذ اًِ -  151

ِؾّذ ػضّبْ عالي ػضّبْ ثٍّه ؽّذ اٌش١خ ثٕغغ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ ،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55126    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػجذاٌؼبي اٌذ٠ٓ وّبي ِٙب -  152

ؽغٓ اٌغ١ذ ِؾّذ ثٍّه ثؾشٜ ثبٌىٛاًِ اٌّشزشوٗ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 52565    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ػجذاٌشؽ١ُ فبسٚق اٌغ١ذ -  153

 ِؾّذ ثٍّه اٌمذ٠ُ رٛٔظ ِٛلف ثؾشٜ اهلل ض١ف ِؾّذ ثشط اٌغّٙٛس٠ٗ اِزذادشبسع ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش

ؽغٓ اهلل ض١ف ػجذاٌٍغ١ف ٚؽغٓ ؽغٓ اهلل ض١ف ػجذاٌٍغ١ف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 21152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ ػجذاٌشؽ١ُ -  154

ِٚذشٗ غالي ِغؾٓ ٚٔشبعٗ ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ اؽّذ ثٍّه اٌؼٕجش٠ٗ اٌىج١ش اٌغبِغ شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 22121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اثشا١ُ٘ ٚع١ٗ اٌذ٠ٓ عّبي -  155

ِؾّٛد ػبسف ػبدي ٔغفٗ ثٍّه ثبٌغمش٠ٗ اٌىج١ش اٌّغغذ ثغٛاس ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػالَ اٌذ٠ٓ وّبي ِؾّٛد ػالَ -  156

ػالَ اٌذ٠ٓ وّبي ِؾّٛد ؽٕفٝ/ ثٍّه ثشد٠ظ ِٕشأٖ االفٕذٜ اٌذ٠ٓ ِؾٝ شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛسؽبة ػظشاْ ػجذاٌشعٛي ادُ٘ -  157

اثٛسؽبة ػظشاْ ػجذاٌشعٛي ِؾّذ/ثٍّه غشة ثبٌخٕبٔغٗ االثزذائ١ٗ ثٕب١ِٗ ِذسعٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55124    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّٛد ػجذاٌشؽ١ُ خبٌذ -  158

ِؾّٛد ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّٛد ثٍّه اٌجبعٝ ِغغذ ثغٛاس ثبعب ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 51426    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشٔغ١ظ شٙذٜ ثشعَٛ ِغذٜ -  159

اػالف رغبسٖ ٚٔشبعٗ فشٔغ١ظ شٙذٜ ثشعَٛ/ ثٍّه اٌغالَ داس شجبة ِشوض ثغٛاس إٌظشٖ ٔغغ عالِٗ اٚالد ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 51426    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشٔغ١ظ شٙذٜ ثشعَٛ ِغذٜ -  160

ثغشط فشٔغ١ظ ِشٙذٜ ثشعَٛ ٍِه عالِٗ ثبٚالد االػذاد٠ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش ٚطف    

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 21152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ ػجذاٌشؽ١ُ -  161

ٚاعّذٖ ٚسدٖ ػٍف رغبسٖ ٚٔشبعٗ ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ ِؾّٛد ثٍّه اٌؼٕجش٠ٗ ثٕبؽ١ٗ اٌىج١ش اٌغبِغ شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 21152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ ػجذاٌشؽ١ُ -  162

ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ اؽّذ ثٍّه اٌؼٕجش٠ٗ اٌىج١ش اٌغبِغ شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػمً ػجذاٌشؽّٓ ِغؼذ ِؾّذ -  163

ػمً ػجذاٌشؽّٓ ِغؼذ غش٠ت ثٍّه اٌّؾبعٕٗ اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111113 ربس٠خ ٚفٟ 55123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍُ ػٍٝ ػجبط فشط -  164

ع١ٍُ ػٍٝ ػجبط ط١بَ ثٍّه اٌغّغب ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔغ١ت لذ٠ظ طفٛد ا٠ٙبة -  165

اثٛاٌؾغٓ ِؾّٛد ا١ِٓ ػجذاٌؾى١ُ ثٍّه اٌمب٘شٖ ثٕه ثغٛاس اٌزؾش٠ش شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػٍٝ اؽّذ ػذٜ -  166

سضٛاْ ِؾّذ اؽّذ ٔبد٠ٗ ثٍّه اٌّإ١ِٕٓ اَ ِذسعٗ ثغٛاس اٌضٛسٖ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 25552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ أٛس ِؾّٛد ِٕبس -  167

 ِالثظ ٚٔشبعٗ شؾبد رٛف١ك عبداٌىش٠ُ ِؾّٛد ثٍّه اٌّؾغٗ شبسع سؽّٗ ٔظبساد ثغٛاس ٍِغٝ ؽبسٖ( 1) سلُ ػمبس ،:   اٌـزأش١ش

 عب٘ضٖ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 25552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ أٛس ِؾّٛد ِٕبس -  168

ِؾّذ أٛس ِؾّٛد ثٍّه عؼذاهلل ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 51621    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، رٛف١ك ػجذإٌجٝ صوش٠ب ػجذاٌالٖ -  169

ثبٌزغضئٗ ثمبٌٗ ٚٔشبعٗ ػٕجش ع١ٍُ شؾبرٗ ِؾّذ ٍِه اٌظٕبػ١ٗ إٌّغمٗ ثغٛاس اٌشغجٝ االِبَ شبسع5 ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌالٖ اٌغ١ذ اؽّذ ٠ؾ١ٝ -  170

اؽّذ ِشعٝ ساغت اؽّذ ثٍّه15شبسع إٌظش ِذسعٗ اِبَ اٌغبداد أٛس شبسع ِٓ اٌشش١ذ ثٓ شبسع1 ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 61552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغت ِؾّذ ػٍٝ وٛصش -  171

االطً ثمبء ِغ ٚسدٖ ػٍف ٔشبط ػ2111/1/11ٓ ثزبس٠خ4161 اٌّٛدع اٌزبثغ اٌغبء ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِفشػ طبثش ػذٌٝ ساِٝ -  172

ِفشػ طبثش ػذٌٝ ثٍّه اٌظذ٠ك اثٛثىش شبسع2 ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛاٌذ٠ظ ض١ف ػجذإٌبطش عّبي -  173

ض١ف ػجذإٌبطش ٘بٔٝ ثٍّه ثبٌّزشً ث١زه اٌج١ذ ِمٙٝ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 25552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ِؾّذ أٛس ِؾّٛد ِٕبس -  174

ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ٚٔشبعٗ ِؾّذ أٛس ِؾّٛد ٚثٍّه عؼذاهلل ثمش٠ٗ اٌجٛعزٗ ثغٛاس32 سلُ اٌؼمبس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 56113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ِؾّذ سِضبْ ِؾّذ -  175

ػٍٝ ؽغٓ ِؾّذ سِضبْ ثٍّه اٌغٍٜٛ ِىزت ثغٛاس إٌبظش شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

،  اْاٌؼٕٛ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّٛد اٌذ٠ٓ طالػ ِؾّٛد -  176

اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ٘ذٜ ثٍّه اٌغٛأُ ٔغغ اٌظؾ١ٗ اٌٛؽذٖ اِبَ ادفب ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 53262    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّذ طبٌؼ ِؾّٛد -  177

فمظ اٌغج١ٗ اٌى١ّ١بئ١ٗ ٌٍزؾ١ًٍ ِؼًّ اعّبػ١ً اؽّذ عجش٠ً ثٍّه ػّش/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس ِىشَ ػّش شبسع3 ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 53262    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّذ طبٌؼ ِؾّٛد -  178

سعت اؽّذ طبٌؼ ِظغفٝ ثٍّه اٌؾش٠ٗ ثشبسع اٌذ١ٌٚٗ اٌظ١ذ١ٌٗ اِبَ االعجبء ثشط( 5) سلُ شمٗ ،:   اٌـزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِظغفٝ ػجذاٌؼض٠ض ٠ٛعف ِؾّذ -  179

ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ِبعذٖ ثٍّه االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١ٕغٗ شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبِذ ػجذاٌالٖ ؽغبط ِؾّٛد -  180

االٔظبسٜ ع١ذ دٚس٠ش ػجذاٌشؽ١ُ ثٍّه وبًِ ِظغفٝ ثشبسع ػجذاٌالٖ ؽٍٛأٝ اِبَ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ١ِخبئ١ً اهلل عبة عٛ٘ش سعّٝ -  181

غغبط شٕٛدٖ عبثش ٔبد٠ٗ ثٍّه اٌغشثٝ ثبعب رشػٗ شبسع ِٓ ِزفشع ِؼب٠ٚٗ شبسع16 ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 51621    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، رٛف١ك ػجذإٌجٝ صوش٠ب ػجذاٌالٖ -  182

ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ٚٔشبعٗ اهلل ػغ١ٗ اٌذ٠ت وشَ/ ثٍّه ٚاٌمش٠ٗ اٌج١بع ثٕبؽ١ٗ اٌغىش ِظٕغ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 51621    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، رٛف١ك ػجذإٌجٝ صوش٠ب ػجذاٌالٖ -  183

ػٕجش ع١ٍُ شؾبرٗ ِؾّذ ٍِه اٌظٕبػ١ٗ إٌّغمٗ ثغٛاس اٌشغجٝ االِبَ شبسع5 ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 53165    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌّبْ ِؾّذ عٍّبْ ِٙب -  184

ػجذاٌىش٠ُ اؽّذ ػجذاٌّغ١ذ اؽّذ/ ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ثٕفظ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 53262    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّذ طبٌؼ ِؾّٛد -  185

 ِىزت  ٚٔشبعٗ سعت اؽّذ طبٌؼ ِظغفٝ ثٍّه اٌؾش٠ٗ ثشبسع اٌذ١ٌٚٗ اٌظ١ذ١ٌٗ اِبَ االعجبء ثشط( 5) سلُ شمٗ ،:   اٌـزأش١ش

اٌغ١ش ٌذٜ ٚرظ١ٕغ اد٠ٚٗ ٚرٛس٠ذ رغ١ًّ ِٚغزؾضشاد عج١ٗ ِغزٍضِبد  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55154    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾبفظ فشاط ؽغٓ ا٠ّبْ -  186

عشعب ٌّشوض اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽذٖ/ ثٍّه ثغشعب اٌّذ٠ٕٗ ِغٍظ ِؾالد اٌغجبٔٗ شبسع 14سلُ ِؾً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 51221    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ػجذاٌغ١ّغ طجبػ -  187

االطً ثمبء ِغ ٔٙبئ١ب ػٕٗ ٌالعزغٕبء2111/1/11 ثزبس٠خ4162 ثشلُ اٌّٛدع اٌزبثغ اٌغبء ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ػجذاٌؾ١ّذ ػٍٝ طفبء -  188

اثشا١ُ٘ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌؾ١ّذػٍٝ/  ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ خٍف ٔظ١ش اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111114 ربس٠خ ٚفٟ 55111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌش١ٙذ ػجذ ٌج١ت ِب٘ش ث١شٜٛ -  189

لٕذ٠ً اهلل عبد سضٛاْ فإاد ثٍّه اٌّضٍش ١ِذاْ ثغٛاس 26ٛ١ٌٛ٠ شبسع11 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111116 ربس٠خ ٚفٟ 53322    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد عٗ ػجذاٌؾ١ّذ ؽغبَ -  190

ِؾّٛد عٗ ػجذاٌؾ١ّذ/ ثٍّه اٌّٛلف ثغٛاس إٌّزظش عض٠شح ،:   اٌـزأش١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 21212    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثغشط اٌمّض ثشاشب ثغشط شٕٛدٖ -  191

غبٌٝ شبوش فب٠ض/ثٍّه ثغؼٍٗ 2111/11/21 ثزبس٠خ 6512ثشلُ اٌّٛدع اٌفشع فٝ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اثشا١ُ٘ ػجذاٌشؤف ٘بٔٝ -  192

ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ ؽغٓ ػجذاٌشؽّٓ ٍِه ؽّبدٜ ٔغغ عٛ٘بط عش٠ك ػٍٝ ِؾّذ ِغغذ اِبَ اٌمظ١ش سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 56112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشاصق ِؾّذ اؽّذ ٠بعش -  193

ػجذاٌغبثش ػجذاٌالٖ ِؾّٛد ثٍّه ؽّذ اٌش١خ ثٕغغ اٌىج١ش اٌّغغذ اِبَ اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 56115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ػجذاٌغزبس عبٌُ -  194

اؽّذ ِؾّذ ػجذاٌغزبس ػّبداٌذ٠ٓ ثٍّه ثبٌششب٠ذٖ اٌجٍذ ثّذخً ػجبداٌشؽّٓ ِبسوذ عٛثش ثغٛاس اٌششب٠ذٖ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ػجذاٌشؽ١ُ زٛػاثٛاٌف ع١ًٙ -  195

ػجذإٌّؼُ ػٍٝ ػجذاٌشؽ١ُ اثٛاٌفزٛػ ثٍّه اٌغشث١ٗ ١ٕٔٚٗ اٌمجٍٝ ؽّذْٚ اي ِغغذ ثغٛاس اٌغشث١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 21212    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثغشط اٌمّض ثشاشب ثغشط شٕٛدٖ -  196

غبٌٝ شبوش فب٠ض ثٍّه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 21151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ث١ِٛٝ ِؾّذ ِؾّٛد ِؼزض -  197

 ِغ ػٕٗ ٌالعزغٕبء اٌزبش١ش ثغٍت اٌغٝ ٚأز١ىبد رؾف ث١غ ٚٔشبعٗ 2116/2/5 ثزبس٠خ 565 ثشلُ ِٛدع ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأش١ش

االطً ثمبء  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55241    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجبط ِؾّٛد ػضّبْ ٠بعش -  198

 ثمبء ِغ ٔٙبئ١ب ػٕٗ ٌالعزغٕبء ٚرٌه عشاساد غ١بس لغغ ٚٔشبعٗ 2115/11/11 ثزبس٠خ 5215 ثشلُ اٌّٛدع اٌفشع اٌغبء ،:   اٌـزأش١ش

 االطً

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55114    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌظجٛس اٌغ١ذ -  199

ِؾّذ ّ٘بَ فزؾٝ ػ١ٍٗ ثٍّه اٌمج١ٍٗ ثبٌّؾبِذٖ اٌجٍذ ٚعظ اٌىج١ش اٌّغغذ ثغٛاس اٌّؾبِذٖ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِظغفٝ ػّبس عجش٠ً ِؾّٛد -  200

ِظغفٝ ػّبس اٌغ١ذ ثٍّه اٌغشث١ٗ ثبٌضٚن ا١ٌّبٖ ِؾغٗ ثغٛاس اٌضٚن ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 45512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اعّبػ١ً ِؾّذ ِٕٝ -  201

خٍف عّبي ثٍّه اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِذٖ ثٕبؽ١ٗ ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 45512    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اعّبػ١ً ِؾّذ ِٕٝ -  202

ِؾّذ اٌغ١ذ اثٛاٌفزٛػ ثٍّه ر١ٕ٠ّٛٗ ثمبٌٗ ثغؼٍٗ اٌشئ١غٝ اٌّؾً فٝ اٌٍّه ٚ إٌشبط رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ؽبفظ ػجذاٌؾ١ّذ -  203

ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ثٍّه اٌّذاسط ِغّغ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِظغفٝ ٔٛساٌذ٠ٓ اعّبػ١ً ِؾّذ -  204

ػجذاٌالٖ ػٍٝ اٌذ٠ٓ ِؾٝ ثٍّه اٌشبعجٝ االِبَ شبسع االٔبث١ت ِخضْ ثغٛاس ٚاٌزؼ١ّش االعىبْ ِغبو22ٓ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 54565    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼ١ذ ع١ٍّبْ ضبؽٝ فشغً -  205

شؾبرٗ ا١ٌٍضٝ فإاد اؽّذ ثٍّه اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 54565    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼ١ذ ع١ٍّبْ ضبؽٝ فشغً -  206

 عبخٕٗ ِششٚثبد ٚٔشبعٗ ػجذاهلل ِؾّٛد ػجذاهلل ِؾّذ ثٍّه اٌؼغبس ٠ٛعف ثغٛاس ٔظ١ش اٚالد ع١بٌٗ شبسع اٌفإاد ثشط ،:   اٌـزأش١ش

 ٚثبسدٖ

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 56112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عجبي ؽغٓ ِؾّذ ِزٌٛٝ اٌغ١ذ -  207

خ١ًٍ ِؾّذ اثشا١ُ٘ ثٍّه اٌذٚاد٠ٗ ِغغذ ثغٛاس اٌغ٠ٛمٗ شبسع ِٓ ِزفشع ثٛسعؼ١ذ شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عش٠ظ ربِش ع١ّش عبٌٝ -  208

ٔغ١ُ ع١بة فىشٜ ساعٝ ٍِه ٔظ١ش اٚالد االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١ٕغٗ شبسع ٔظ١ش اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبٌٝ ػجذاٌفبدٜ فب٠ض ١ِٕب -  209

غبٌٝ ػجذاٌفبدٜ فب٠ض ثبعُ ٍِه ػالَ اٌش١خ االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌغمش٠ٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55116    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ف١ُٙ ٌّؼٝ اثشا١ُ٘ ١ِالد -  210

ف١ُٙ ٌّؼٝ ف١ُٙ اششف ثٍّه لجٍٝ اٌىٛاًِ االٔغ١ٍ١ٗ اٌى١ٕغٗ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 56116    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ِٙشاْ فزؾٝ ِٙشاْ -  211

ؽغٓ ِٙشاْ فزؾٝ ثٍّه اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس اٌغشث١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 31316    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالَ ػٍٟ ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ -  212

فشع ثغؼٍٗ االخش ٌٍشئ١غٝ اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١ٍبْ اثٛػّشٖ ػجذاٌشؤٚف اؽّذ -  213

عبٌت ػ١ٍبْ اثٛػّشٖ ػجذاٌشؤٚف/ ثٍّه ادفب ششعٗ ٔمغٗ ثغٛاس ادفب ،:   اٌـزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ِظغفٝ خبٌذ -  214

ِؾّٛد ٘بشُ اٌغ١ذ ؽغٓ ثٍّه س٠بع ػجذإٌّؼُ اٌش١ٙذ ثؾٝ االعجبء ثشط ثؾشٜ ٔظ١ش اٚالد ع١بٌٗ شبسع4 ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 52455    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػجذاٌالٖ اؽّذ صوٝ ِؾّذ -  215

دٚاعٓ رغ١ّٓ ِضسػٗ ٚٔشبعٗ ِؼجذ ِٛعٝ اؽّذ ساضٝ ثٍّه ثبطٛٔٗ لش٠ٗ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 56112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ػجذاٌشؽ١ُ فزؾٝ ٘شاط -  216

ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ثٍّه ثبٌّؾبعٕٗ إٌٛس اَ ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 54565    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼ١ذ ع١ٍّبْ ضبؽٝ فشغً -  217

شؾبرٗ ا١ٌٍضٝ فإاد اؽّذ ثٍّه اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 56115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل عٕغبٜٚ ػٍٝ ِظغفٝ -  218

ػجذاهلل عٕغبٜٚ ػٍٝ ِؾّٛد ثٍّه اٌٙالي ِغزشفٝ خٍف اٌغٙبد شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 53452    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٛس٠بي ؽ١ٍُ ثٌٛظ ٔش١ِٓ -  219

اٌغالَ ششوٗ اِبَ اٌشش٠ف شبسع ِٓ ِزفشع ِؾّٛد ػجذاٌؾ١ٍُ شبسع/ ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55315    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػض٠ض ٠ٛعف ثخ١ذ اثبٔٛة -  220

ط١ذ١ٌٗ ٚٔشبعٗ اٌغ١ذ ػجذاٌشؽ١ُ اؽّذ ػجذاٌشؽ١ُ ثٍّه اٌششل١ٗ ثبٌٛلذٖ عغش ِٓ ِزفشع111 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 56114    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽ١ّذ ػضة اثٛاٌّؼبعٝ ٘ذٜ -  221

ػجذاٌشؽ١ُ ؽ١ّذ اؽّذ ٚؽ١ذ ثٍّه ضشاس اي دٚاس ثغٛاس اٌؼّب٠ذٖ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111112 ربس٠خ ٚفٟ 55112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػالَ ٘بشُ شش٠ف ِؾّٛد -  222

ػالَ ٘بشُ شش٠ف ٘بشُ ثٍّه اٌؼغ١شاد ثٕغغ اٌغالَ ِغغذ ثغٛاس اٌش٠ٚٙت ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد اٌغ١ذ ِؾّذ ػجذاٌجبعظ -  223

ِؾّٛد اؽّذ خٍف اؽّذ ثٍّه ششف ٔغغ رٛٔظ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚص٠شٜ ؽغٓ اؽّذ ع١ّش -  224

ِؾّذ وبًِ عؼذ اؽّذ ثٍّه ثشد٠ظ ثّٕشبٖ افٕذٜ اٌذ٠ٓ ِؾٝ اٌؼّذح شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١غٝ اهلل ػغب وّبي ؽٕبْ -  225

ػ١غٝ ػغباهلل وّبي ثٍّه اٌخالٌفٗ ِغغذ ثغٛاس ثذاس وَٛ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ػجذاٌٙبدٜ ػجذاهلل اؽّذ -  226

د٠بة ػٍٝ ػجذاٌؼبي فبوٙٗ ثٍّه ثؾشٜ اٌىٛاًِ ِٛعٝ اي ِغغذ ثغٛاس اٌىٛاًِ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 23446    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اثٛاٌؾّذ ػجذاٌؾٝ ؽغٓ -  227

اؽّذ ع١ٍّبْ ِؾّٛد ػشفبد ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 21152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اثٛاٌّغذ ِؾّذ اثٛاٌّغذ -  228

غزائ١ٗ ِٛاد رغ١ٍف ٚٔشبعٗ اؽّذ اثٛاٌّغذ ِؾّذ ؽّبدٖ ٍِه اٌّشزً شبسع ،:   اٌـزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 21152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اثٛاٌّغذ ِؾّذ اثٛاٌّغذ -  229

ؽغب١ٔٓ خٍف ؽّبدٖ ثٍّه ِىشَ ػّش شبسع اٌظ١ٕٝ اٌّؼشع اِبَ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌالٖ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ -  230

خ١ًٍ ػجذاٌالٖ ِؾّذ اٌغ١ذ ثٍّه عشخبْ ٔغغ ٔظ١ش اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 21152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اثٛاٌّغذ ِؾّذ اثٛاٌّغذ -  231

ِغؼُ ٚٔشبعٗ ؽغب١ٔٓ خٍف ؽّبدٖ ثٍّه ِىشَ ّشػ شبسع اٌظ١ٕٝ اٌّؼشع اِبَ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ فإاد ػضاٌذٌٚٗ -  232

ضبؽٝ ػبثذ٠ٓ طجشٜ ثٍّه عؼذ اؽّذ شبسع إٌظش ِغؼُ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ساضٛاْ ػبدي اؽّذ -  233

ِغشثٝ ػجذاٌفض١ً عّبي ٍِه اٌجؼغٛسٜ ِمٙٝ ثغٛاس اٌّشزً شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ػٍٝ اٌغ١ذ ثخ١زٗ -  234

ػجذاٌىش٠ُ عبد فزؾٝ عبثش ثٍّه ساشذ ثؾٝ ػفبْ ثٓ ػضّبْ ِغغذ ثغٛاس اٌششلٝ ؽّبدٜ ٔغغ رشػٗ شبسع23 ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ ػجذاٌؼ١ٍُ وّبي ِظغفٝ -  235

اٌغ١ذ عّبي ِؾّٛد ثٍّه اٌىبٚرش ٚسشٗ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ ربِش -  236

فشاط اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ ثٍّه اٌّؾبعٕٗ ِذخً ػفبْ ثٓ ػضّبْ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػجذاٌؼبي سفؼذ ِؾّذ -  237

اؽّذ ػجذاٌؼبي سفؼذ/  ثٍّه اٌغّغب صاًِ أي ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56126    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ش١خْٛ ِؾّٛد ؽغٓ ِؾّٛد -  238

ش١خْٛ ِؾّٛد ؽغٓ ِؾّٛد ثٍّه اثٛس٠بْ ِغغذ ثغٛاس اٌخغبة ثٓ ػّش شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف ِؾّذ عّبي ِؾّذ -  239

ػجذاٌٍغ١ف اٌفٌٛٝ ا٠ّبْ ثٍّه ثشد٠ظ ٔغٛع عؼ١ذ اٌش١خ ٔغغ ،:   اٌـزأش١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً ؽّذاْ اٌشش٠ف اؽّذ -  240

اعّبػ١ً ؽّذاْ اٌشش٠ف ثٍّه ثشد٠ظ ٔغٛع عؼ١ذ اٌش١خ ٔغغ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّٛد إٌجٝ ؽغت عالي -  241

ِؾّذ ِؾّٛد إٌجٝ ؽغت ثٍّه ثشد٠ظ ٔغٛع عؼ١ذ اٌش١خ ٔغغ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 55513    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ اؽّذ اٌغ١ذ اٌظجبػ ٔٛس -  242

ِظغفٝ اؽّذ ِؾّٛد ثٍّه رٛٔظ ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56124    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، شٕٛدٖ عؼذ عجشائ١ً س١ًِٚ -  243

لذٚط ثشبسٖ اثشا١ُ٘ ِٕٝ ثٍّه عمبٚ وٛثشٜ االسثؼ١ٓ ؽٝ ادفب ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ع١ٍّبْ ِؾّٛد ع١ٍّبْ -  244

اؽّذ ع١ٍّبْ ِؾّٛد ػشفبد ثٍّه ؽ١ًّ ثٕٝ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56116    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اؽّذ ؽغٓ ششثبد -  245

ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ ػجذاٌظجٛس ٍِه اٌّغشع سِضبْ صشٚد وٛثشٜ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111115 ربس٠خ ٚفٟ 56114    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اٌشبرٌٝ فش٠ذ ِؾّذ -  246

ؽغٓ اٌشبرٌٝ فش٠ذ ثٍّه اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ ثغٛاس اال١ِش ِؾّذ اٌش١ٙذ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56146    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ف١ُٙ ػجذإٌبطش ٔظشٖ -  247

لبعُ ػٍٝ ع١ٍُ ػجذاٌّؼض ثٍّه اٌمب٘شٖ ثٕه ثغٛاس اٌزؾش٠ش شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ ًرؼذ٠ رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغ١ذ وبًِ ِؾّذ -  248

اثٛص٠ذ اؽّذ اٌغ١ذ وبًِ ثٍّه طجشٖ وبًِ ِغغذ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56134    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سضٛاْ طجشٖ اٌذ٠ٓ طالػ ِؾّذ -  249

ِؾّذ سضٛاْ طجشٖ اٌذ٠ٓ طالػ ثٍّه لجٍٝ اٌغبؽً عالَ اٚالد ٔغغ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 54254    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ؽغٟ سضٛاْ ػبدي -  250

االطً ثمبء ِغ ٔٙبئ١ب ػٕٗ ٌالعزغٕبء ٚرٌه2111/1/2 ثزبس٠خ21 ثشلُ اٌّٛدع اٌزبثغ اٌّؾً اٌغبء ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56133    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشاٜٚ اؽّذ ؽبسط فشاط -  251

اٌشاٜٚ اؽّذ ؽبسط فشط ثٍّه اٌغشث١ٗ إٌبؽ١ٗ ِٓ اٌؾضشٜ ٔغغ ِذخً ثؾشٜ اٌؾشعٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 52524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجبط ػجذاٌؾبفظ ِؾّذ اؽالَ -  252

اٌٝ ٔظف ثٍذٜ ِخجض ٚٔشبعٗ اٌؼٍىٝ عبد ػجذاٌجٕٝ ثٍّه ثشد٠ظ اٌؼٍىٝ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ اؽّذ ِؾّٛد اؽّذ -  253

ػجذاٌٍغ١ف ِؾّذ ِؾّٛد ثٍّه اٌضبٔٝ ثبٌذٚس اٌظؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ٚثغٛاس اثٛوش٠شٗ ِظٙش اعّبػ١ً ػّبسٖ اِبَ ػٍٝ اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56141    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِشعٝ ػٍٝ اعّبػ١ً ػٍٝ -  254

شج١ت ِؾّذ ِبصْ ثخ١زٗ ثٍّه اٌؼِّٛٝ اٌغغش ِٓ ثبٌمشة اٌمظ١ش سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56136    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌظب٘ش ػبعف ِؾّذ -  255

ِؾّذ ػجذاٌضا٘ش ػجذاٌٙبدٜ ػجذاٌضا٘ش ثٍّه اٌجٛعغٗ ثغٛاس ثشوٗ اٌش١خ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56142    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبداهلل ا٠ٛة ٔبعٝ اثبثٛة -  256

خ١ًٍ اعؾك فش٠ذٖ ثٍّه ثؾشٜ اٌىٛاًِ اٌؼشة ِغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56141    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ خبٌذ ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ -  257

ػجذاٌشؽ١ُ خبٌذ ػجذاٌشؽ١ُ ٍِه اٌجٍذ ِذخً االطالػ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٍٙٛي ػجذاٌشبفٝ خٍف ِؾشَ -  258

ػجذاٌغ١ذ خبٌذ ِؾّذ اؽّذ ثٍّه اٌّضٌمبْ ثغٛاس اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سضٛاْ اٌشاٜٚ ػجذاٌشبفٝ اؽالَ -  259

ػجذاٌغٛاد ِؾّٛد ػبدي ٍِه اٌّشزشوٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اشى١ٍٛ وَٛ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 52111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغ١ذ ؽبفظ اٌغ١ذ -  260

ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ عٗ فزؾٝ ثٍّه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56145    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغبٌظ ؽشّذ ٘بٔٝ -  261

اؽّذ اٌغبٌظ ؽشّذ ثٍّه بشٗػى ؽغٕٝ أٛس اٌغبؽٛٔٗ ثغٛاس اٌغشث١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 55552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اؽّذ ؽغٓ ِؾّذ -  262

ِؾّذ اؽّذ ؽغٓ اؽّذ ثٍّه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 52524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجبط ػجذاٌؾبفظ ِؾّذ اؽالَ -  263

ارظبالد ِىزت ٚٔشبعٗ ػجذاٌٍغ١ف ِؾّذ ػٍٝ ٍِه  اٌزؾش٠ش شبسع ثشد٠ظ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 52524    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجبط ػجذاٌؾبفظ ِؾّذ اؽالَ -  264

اٌؼٍىٝ عبد ػجذاٌجٕٝ ثٍّه ثشد٠ظ اٌؼٍىٝ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56143    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ خٍف ػجذاٌّإِٓ -  265

ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ خٍف ٠بعش ثٍّه دِٕٛ ػضاص اٚالد وٛثشٜ ثغٛاس ػجذاهلل اٌغ١ذ ٔغغ دِٕٛ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56141    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ػجذاهلل ػجذٖ ٔج١ً -  266

خ١ًٍ ػجذاهلل ػجذٖ ا٠ٙبة ثٍّه اٌّغّغ اِبَ اٌؼ١غب٠ٚٗ سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56145    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ ػضّبْ خبٌذ -  267

ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ ػضّبْ خٍف ثٍّه ثؾشٜ اٌىٛاًِ اٌغالَ ِغغذ ثغٛاس اٌىٛاًِ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف عبداهلل فإاد ث١زش -  268

٠ٛعف اهلل عبد فإاد ٍِه خجبعٗ ٔغغ لجٍٝ اٌؾشعٗ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌجبسٜ ػجذاهلل ص٠ٕت -  269

اؽّذ ِشاد ِؾّذ خبٌذ ثٍّه ثبٌظٍؼب اٌجٛربعبص ِغزٛدع ثغٛاس اٌظٍؼب ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 52166    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌىش٠ُ عبد ِؾّذ ػٍٝ ِغؼذ -  270

االٌٝ ثبٌّخجض اٌّغ١ٕٓ داس ثغٛاس ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّٛد ساضٝ ؽّبدٖ -  271

ِؾّذ ِؾّٛد ساضٝ ػ١ذ ثٍّه اٌغش٠غ اٌغش٠ك اثٛعبٌت ِغغذ ثغٛاس ثذاس وَٛ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56142    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ اٌشبعش -  272

اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّذ فٛص٠ٗ ثٍّه اٌششل١ٗ ث١ٕٔٛٗ اٌغ١بؽٝ االصبس ِخضْ ثغٛاس ؽّذ اٌش١خ ٔغغ اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111111 ربس٠خ ٚفٟ 56144    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّغ١ؼ طّٛئ١ً وّبي شٕٛدٖ -  273

خ١ًٍ ػجذاٌّغ١ؼ طّٛئ١ً وّبي ثٍّه ثؾشٜ اٌىٛاًِ اٌجٍذ ٚعظ شبسع اٌىٛاًِ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ ؽبِذ وّبي ِذ٠ؾٗ -  274

اثٛعٛق ػجذٖ ِؾّٛد ػجذاٌشؽّٓ ثٍّه ؽغٓ/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس اوزٛثش6 شبسع ِٓ ِزفشع اٌظذ٠ك اثٛثىش شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 53625    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغٍغ ٌج١ت عٛسط عٛص٠ف -  275

وٛاف١ش ثغؼٍٗ اٌشئ١غٝ اٌّؾً فٝ إٌشبط رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ٠ٓ عؼذاٌذ٠ٓ اٌغ١ذ ػضٖ -  276

اؽّذ ػجذاٌشؽّٓ ػضد/  ثٍّه اٌجؾش٠ٗ ثبٌّؾبِذٖ اٌجؾش٠ٗ اٌّؾبِذٖ شجبة شوضِ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ خٍف عٍٜٛ -  277

عٛدٖ ِؾّذ ػالء ِؾّذ/ ثٍّه اٌّمبثش لجٍٝ دِٕٛ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 22525    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕظٛس اؽّذ اٌؾّذ ش١جٗ اٌفذ -  278

ثالعز١ه ٚطٕبد٠ك ػجٛاد ٚ ٚاو١بط سٚالد رظ١ٕغ ثغؼٍٗ االخش اٌشئ١غٝ اٌّؾً فٝ  إٌشبط رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 25231    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثىشٜ اٌغ١ذ وبًِ سعت ِؾّٛد -  279

 وبًِ شؼجبْ عؼبد ثٍّه خ١ٍفٗ اٌش١خ ؽّبدٜ ٔغغ رشػٗ شبسع خٍف 25 سلُ ػمبس ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف

 اٌغ١ذ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 23211    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ػجذٖ عؼ١ذ -  280

ع١ذاد وٛاف١ش ٚٔشبعٗ ػٍٝ اؽّذ ِؾّٛد ػٍٝ ٍِه اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع ِٓ إٌؼّبٔٝ اٌخ١ٍفٗ ثشبسع( 11) سلُ ػمبس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 23211    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ػجذٖ عؼ١ذ -  281

اؽّذ ِؾّٛد ػٍٝ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع ِٓ إٌؼّبٔٝ اٌخ١ٍفٗ شبسع(11) سلُ ثبٌؼمبس ػٍٜٛ االٚي اٌذٚس ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56154    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثش٠ه ػٍٝ ا١ِٓ ِؾّذ ش١ّبء -  282

ِؾّذ اؽّذ ٠ٛعف ٔبطش ثٍّه ثشد٠ظ ِٕشبٖ اٌؼبِٗ اٌضب٠ٛٔٗ ِذسعٗ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56161    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ خٍف عّبي اؽّذ -  283

عّؼٗ اٌغ١ذ خٍف عّبي  ثٍّه اٌؼشلبْ ِغغذ ثغٛاس اٌمج١ٍٗ اٌّؾبِذٖ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56162    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اؽّذ ػجذاٌشؽ١ُ عؾشاء -  284

عٍت ِؾّذ اؽّذ خٍف ثٍّه غش٠ت اٌغ١ذ ٔغغ ثغٛاس ػضاص اٚالد ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 23211    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ػجذٖ عؼ١ذ -  285

  ٚٔشبعٗ اؽّذ ِؾّٛد ػٍٝ ثٍّه اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع ِٓ إٌؼّبٔٝ اٌخ١ٍفٗ شبسع(11) سلُ ثبٌؼمبس ػٍٜٛ االٚي اٌذٚس ،:   اٌـزأش١ش

6 اٌّغّٛػٗ 36ِٓ ٚاٌفمشٖ 11 اٌّغّٛػٗ ػذا ف١ّب) ٚرظذ٠ش اعز١شاد ِىزت ) 

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ػجذاٌالٖ -  286

ػجذاٌّغ١ذ ع١ذ ؽغبْ فب٠ضٖ ثٍّه شٕذ٠ًٚ ثغض٠شٖ  ؽفٕٝ شبسع شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 25253    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ػجذاٌؾبفظ اٌغ١ذ ص٠ُٕٙ -  287

اٌغذ٠ذٖ عٛ٘بط ِذ٠ٕٗ عٙبص ثٍّه اٌّخبصْ ثّٕغم25ٗ سلُ اٌمغؼٗ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً ػجذاٌؾ١ّذ خ١ٍفٗ شبد٠ٗ -  288

ػجذاٌٍغ١ف ػجذاٌؼبي ِؾّذ ٚسصٗ ثٍّه اٌؾش٠ٗ ِغغذ اِبَ اٌؾش٠ٗ شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 25253    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ػجذاٌؾبفظ اٌغ١ذ ص٠ُٕٙ -  289

اٌغذ٠ذٖ عٛ٘بط ِذ٠ٕٗ عٙبص ثٍّه اٌّخبصْ ثّٕغم25ٗ سلُ اٌمغؼٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ربس٠خ ٚفٟ 51161    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عذسان ؽ١ٍُ ٔبدس ١٘غُ ٌظبؽجٙب اٌزغبس٠ٗ ٌٍزٛو١الد عشٚة اٌّظش٠ٗ -  290

 ٚٔشبعٗ اٌغ١ذ اِبَ طالػ ٚاؽّذ ؽّبدٖ ثٍّه اٌشئ١غٝ عٛ٘بط اع١ٛط شبسع ،:   اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121

23321 ثشلُ عٛ٘بط غشفٗ رغبسٜ ثغغً ٚل١ذ 2111/11/25 ثزبس٠خ 6211 ثشلُ اٚدع ِؾّٛي ٚخذِبد رغبس٠ٗ رٛو١الد  

 ربس٠خ ٚفٟ 51161    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عذسان ؽ١ٍُ ٔبدس ١٘غُ ٌظبؽجٙب اٌزغبس٠ٗ ٌٍزٛو١الد عشٚة اٌّظش٠ٗ -  291

 اؽّذ ِؾّذ ثٍّه ِبسن عبْ ِٛث١ٍبد ِؼشع ثغٛاس اٌؼِّٛٝ اخ١ُّ عٛ٘بط ،:   اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121

 غشفٗ رغبسٜ ثغغً ٚل١ذ 2111/11/25 ثزبس٠خ 6211 ثشلُ اٚدع ِؾّٛي ٚخذِبد رغبس٠ٗ رٛو١الد ٚٔشبعٗ ِظغفٝ اعّبػ١ً

23321 ثشلُ عٛ٘بط  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػضٚص طذ٠ك ِؾّٛد -  292

ِؾّٛد اٌغ١ذ ِؾّٛد ثٍّه ؽّذ اٌش١خ ٔغغ االص٘شٜ االثزذائٝ اٌّؼٙذ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ع١ٍّبْ ِؾّٛد ع١ٍّبْ -  293

اؽّذ ع١ٍّبْ ِؾّٛد ػجذاٌشؽّٓ ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56161    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فبضً ػجذاٌىش٠ُ ِؾّٛد ػضٖ -  294

ِؾّٛد ِؾّذ فشغً خبٌذ ثٍّه اٌششل١ٗ اٌؼّب٠ذٖ عشخبْ اي عبِغ ثغٛاس اٌؼّب٠ذٖ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 22112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف اٌذ٠ٓ ٔٛس ِؾّذ اعالَ -  295

ثجشد٠ظ اٌؾش٠ٗ شبسع ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   ٌـزأش١شا ٚطف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 22112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف اٌذ٠ٓ ٔٛس ِؾّذ اعالَ -  296

اٌغب٘ضٖ ٌٍّالثظ ٚػجٛدٜ سٚدٜ ٠غؼٍٙب 2115/5/13 ثزبس٠خ 5235ثشلُ اٌّٛدع ٌٍفشع اٌزغبس٠ٗ اٌغّٗ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 54311    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اٌغّبْ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد -  297

اٌغّبْ اثشا١ُ٘ ػجذإٌّؼُ/ ثٍّه اٌىج١ش اٌغبِغ ثغٛاس اٌجٍذ ٚعظ اٌغمش٠ٗ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 54311    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اٌغّبْ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد -  298

ِٕض١ٌٗ ادٚاد ث١غ/ ٚٔشبعٗ اٌغّبْ اثشا١ُ٘ ػجذإٌّؼُ/ ثٍّه اٌغمش٠ٗ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 54311    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اٌغّبْ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد -  299

 اٌىج١ش اٌغبِغ ثغٛاس اٌجٍذ ٚعظ اٌغمش٠ٗ ثؼٕٛاْ ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ٔشبط ػٓ اخش سئ١غٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف

اٌغّبْ اثشا١ُ٘ ػجذإٌّؼُ/ ثٍّه  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56163    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبة ِؾّذ ػجذاٌظجٛس فٛصٜ -  300

ؽغبة ِؾّذ ػجذاٌظجٛس  سشبد ثٍّه اٌؼز١ك ِغغذ ثغٛاس االطالػ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56164    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ع١ذ ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ -  301

ِٛعٝ ِؾّٛد اٌغ١ذ ؽّبدٖ ثٍّه اٌؾذ٠ذ اٌغىٗ غشة اٌؾذ٠ذ اٌغىٗ ِغبوٓ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56126    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ػجذاٌؼبي اؽّذ ؽغ١ٓ -  302

ؽغٓ ػجذاٌؼبي اؽّذ ػٍٝ ثٍّه اٌؾّذ ِغغذ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شح ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56165    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، رّبَ ِؾّٛد ػٛع ؽّبدٖ -  303

رّبَ ِؾّٛد ػٛع اؽّذ ثٍّه اٌغذ٠ذ اٌىٛثشٜ عش٠ك ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56165    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػبثذ٠ٓ اؽّذ ؽ١ذس -  304

ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ػبثذ٠ٓ اؽّذ/ ثٍّه ثٕذاس ٔغٛع ِٛعٝ ٔغغ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد سِضٜ فبسٚق ٚفبء -  305

ػجذاهلل ٔٛساٌذ٠ٓ اٌؼجذ رٛف١ك ثٍّه لجٍٝ اٌغبؽً- ع١ذ/د ط١ذ١ٌٗ اِزذاد ؽّبد شك ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اؽّذ ػضد خ١ًٍ -  306

عبٌُ ػٍٝ اؽّذ ػٍٝ ٍِه اٌظؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس ثشد٠ظ ٔغٛع اٌؼّبسٔٗ ثشد٠ظ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 22421    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فٛاص ػجذاٌؾ١ّذ اٌغّبْ ِٕظٛس -  307

ػجذاٌؾ١ّذ اٌغّبْ ؽغ١ٓ ٍِه اٌفزؼ ِغغذ ثغٛاس ِبِٓ اٚالد ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  ٕٛاْاٌؼ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56124    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػالَ ػجذاٌؼظ١ُ خٍف ِؾّذ -  308

ػجذاهلل اؽّذ ِؾّذ ثٍّه اٌغغش ػٍٝ لجٍٝ اٌؾشعٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّغ١ذ أٛس ثذسٜ عبٌُ -  309

ؽغ١ٓ ػجذاٌّغ١ذ أٛس طجؾٝ ثٍّه اٌؼِّٛٝ اٌشبسع اٌؾشاٚصٖ ٔغغ ػضاص اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56166    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغٕٛعٝ خٍف اٌغٕٛعٝ -  310

ِؾّذ اٌغٕٛعٝ خٍف وّبي ثٍّه اٌؼِّٛٝ اٌغغش ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56161    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ عؼ١ذ ٠ٛعف فشط -  311

ػجذاٌّغ١ذ ػجذإٌّؼُ اٌغ١ذ ػجذإٌّؼُ ثٍّه اٌخالف١ٗ اٌجظ ٔغغ اٌضساػٝ عٛ٘بط عش٠ك ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ػٍٝ -  312

اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ثٍّه اٌّغبثشٖ ثمش٠ٗ اٌجؾش٠ٗ اٌضٚارٕٗ ِغزٛدع ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ػجذاٌؼبي اؽّذ ؽغٓ -  313

ؽغٓ ػجذاٌؼبي اؽّذ ػٍٝ ثٍّه اٌؾّذ ِغغذ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً ِؾّذ عٗ ٔج١ً -  314

اؽّذ ػجذاٌشؽ١ُ اؽّذ ِؾّذ ٍِه اٌغٛق رمغ١ُ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56162    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اهلل خٍف ِؾّٛد ِظغفٝ -  315

ػجذاٌىش٠ُ عٗ عبثش ثٍّه اٌشٜ ِجٕٝ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف،   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف ػجذاٌشؽ١ُ ِغذٜ ص٠ٕت -  316

اعّبػ١ً ٘بسْٚ ا١ِٓ ِٕظٛس ثٍّه ٌٍّش٠ٛبد ِىٗ ثغٛاس اٌشٛاٌٚٗ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 56125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔظشاٌذ٠ٓ اٌذ٠ٓ طالػ ؽّبدٖ ػّبد -  317

ٔظشاٌذ٠ٓ اٌذ٠ٓ طالػ ؽّبدٖ  ثٍّه اٌؼّذٖ ِغغذ ثغٛاس اٌمظ١ش سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبسس ػٍٝ ثىشٜ ِؾّذ -  318

ؽبسس ػٍٝ ثىشٜ سِضبْ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌزٍٛي ِذسعٗ ثغٛاس اٌششل١ٗ اٌزٍٛي اٌىشاِب١ٔٗ ثٕذاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56116    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ؽغ١ٓ ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ -  319

اؽّذ ػٍٝ ؽغ١ٓ ػجذاٌشؽّٓ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌجؾش٠ٗ اٌّؾبِذٖ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ش١خْٛ ِظغفٝ اثٛاٌّؼبعٝ اٌغ١ذ -  320

ِظغفٝ اثٛاٌّؼبعٝ ػغب ِؾّذ ثٍّه ثذاس وَٛ اٌخغبة ثٓ ػّش ِغغذ ثغٛاس اٌجٍذ اٚي ثذاس وَٛ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 35113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، شٕٛدٖ ٠ٛعف طالػ -  321

 ثٍّه اهلل ض١ف اؽّذ اٌؾظ ل١ال خٍف ششق ؽٝ اٌض٘شاء ثّٕغمٗ االص٘ش شبسع 1سلُ ػمبس ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش

عشعظ وّبي ِٕبي  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56153    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ خ١ٍفٗ طالػ ؽٕبْ -  322

ِؾّذ ػٍٝ الجبي ثٍّه ػجذاٌمبدس ع١ذٜ شبسع ػجذاٌمبدس ِغغذ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 52166    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌىش٠ُ عبد ؾّذِ ػٍٝ ِغؼذ -  323

خض٠ُ ػجذاٌفزبػ ِؾّذ ثٍّه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِششلٝ سارت ِب٘ش ث١زش -  324

ِششلٝ سارت ِب٘ش ثٍّه اٌغشثٝ ثبعب رشػٗ شبسع ِٓ ع١ٕب ثٓ شبسع اٌّىفٛف١ٓ ِذسعٗ اِبَ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ فّٙٝ ِىشَ رِٛبط -  325

خ١ًٍ فّٙٝ ِىشَ ثٍّه اٌششل١ٗ اٌضٚن ِٛلف ثغٛاس اٌششل١ٗ اٌضٚن ،:   اٌـزأش١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56114    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ اثشا١ُ٘ ؽجشٝ اثشا١ُ٘ -  326

 ثٍّه ٌٍغ١شا١ِه ع١ّش عّبي ِؼشع ثغٛاس ػضاص اٚالد اٌجؾش٠ٗ اٌّؾبِذٖ ثضِب6َ اٌٛع١ٗ ؽٛع ػضاص اٚالد ،:   اٌـزأش١ش ٚطف

ع١ٍّبْ اثشا١ُ٘ ؽجشٝ اثشا١ُ٘  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56154    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌذ٠ٓ وّبي طبدق ؽٕفٝ ِؾّذ -  327

ع١ٍُ ؽغٓ ِؾّذ ٠بعش ثٍّه ع١زٝ رّضبي ثغٛاس االص٘شٜ اٌؼبسف ِؼٙذ ثغٛاس اٌزؾش٠ش شبسع اِزذاد ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، شؾبد ٠ٛعف صبثذ ١ِٕب -  328

ِٛعٝ ٔظ١ش ٔظ١ف وّبي ثٍّه اٌزؾش٠ش شبسع ِٓ خٍذْٚ ثٓ شبسع اٌض٘شاء عٕزشاي اِبَ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌؼبي ِؾّذ ِؾّٛد -  329

اؽّذ ِؾّذ ػجذاٌؼبي ِؾّذ ثٍّه ٠ٛعف اي ِغغذ ثغٛاس اٌؼ١غب٠ٚٗ سٚافغ ،:   اٌـزأش١ش  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ سصق فزؾٝ ؽغ١ٓ -  330

اثٛؽغٝ ػجذاٌّغ١ذ ػض٠ض ٠ٛعف ثٍّه عٛ٘بط اع١ٛط شبسع ِٓ اثٛؽغٝ ثىش ٘بشُ بسعش1 ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌمبدس عبثش ِؾّذ -  331

شؾبرٗ ػجذاٌجبعظ ػجذاٌجبسٜ ِؾّذ ثٍّه االثزذائ١ٗ اٌؼجٛس ِذسعٗ ٚثغٛاس اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس اثشا١ُ٘ اٌؾبط ٔغغ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ِخبئ١ً خ١ًٍ سِٚبٔٝ -  332

خ١ًٍ ١ِخبئ١ً خ١ًٍ ثٍّه عشعظ ِبس و١ٕغٗ ثغٛاس ػٍٝ اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56151    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػٍٝ عجش٠ً عّبػ -  333

ِظغفٝ ؽّبد اٌغ١ذ ؽّبد ثٍّه اٌٛعغبٔٝ اٌّغغذ ثغٛاس غش٠ت اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56156    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٚظب ِششلٝ ؽٍّٝ ػبعف -  334

اهلل سصق عبِٝ ثبعُ ثٍّه االعشٖ ِؾىّٗ اِبَ عٛ٘بط اع١ٛط شبسع1 ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 52262    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثبع١ٍٝ شف١ك ػغ١ت ٔبعٝ -  335

ػٍٝ ػّش ػٍٝ ثٙبء ثٍّه وش٠ُ لبطذ عضاسٖ اِبَ إٌظش شبسع 15 ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 52262    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثبع١ٍٝ شف١ك ػغ١ت ٔبعٝ -  336

ٚع١شا١ِه عجبوٗ ادٚاد ٚٔشبعٗ شف١ك ػغ١ت ٔبدس ثٍّه سٚاٜ ٚسشٗ ثغٛاس ا١ًٌٕ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56155    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّالن ثٌٛظ سر١ت ا٠ٛة -  337

ثٌٛظ سر١ت ا٠ٛة اعؾبق ثٍّه اٌؼّذٖ دٚاس ثغٛاس لجٍٝ اٌىٛاًِ ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 22542    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ عبثش سفؼذ ؽغٓ -  338

ػجذاٌمبدس اثٛاٌؼال ِشاد ٚاؽّذ ِٙشاْ اثشا١ُ٘ خ١ٍفٗ ػجذاهلل ثٍّه اٌغٕزشاي ثغٛاس اٌجؾشٜ غ١شاٌ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111124 ربس٠خ ٚفٟ 56152    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ظٙشٜ ظٙشٜ اؽّذ ػٍٝ -  339

ظٙشٜ ظٙشٜ اؽّذ ِظغفٝ ٍِه اٌٛعغبٔٝ اٌّغغذ ثغٛاس غش٠ت اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، داٚد ػجذاٌش١ٙذ ؽشّذ اثبٔٛة -  340

ػجذاٌش١ٙذ ؽشّذ ػّبد ثٍّه ٘بسْٚ اٚالد اٌشؽّٗ ِغزٛطف ثغٛاس اٌضٚن ،:   اٌـزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ص٠ذاْ اؽّذ اثٛاٌفضً ِؾّذ -  341

اؽّذ اثٛاٌفضً عٛدٖ ثٍّه اٌمشػبْ اٌؼغبوشٖ ٔغغ اٌششلٝ اٌّغغذ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ ١ِخبئ١ً ٔؼّبْ سِٚبٔٝ -  342

ٔظ١ش س٠بع صبثذ ثٍّه اٌغٍخبٔٗ شبسع ثشد٠ظ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 25123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ عّؼٗ ػضاٌذ٠ٓ عبد -  343

 عبٌُ سضٛاْ ِؾٝ ثٍّه غشة اٌخٕبٔغٗ عالِٗ اٚالد عش٠ك اٌششػ١ٗ اٌغّؼ١ٗ ثغٛاس ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش

 ػجذاهلل

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سضٛاْ ِؾّذ سشٛاْ ِؾّٛد -  344

سضٛاْ ِؾّذ ػجذاٌؾ١ّذ ػجذاٌالٖ ثٍّه اٌّشوضٜ اٌؼغ١شاد ِغزشفٝ ششق ؽّضٖ اٚالد ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 55425    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ ػجذاٌؼض٠ض -  345

ػجذاٌٛ٘بة ػجذاٌؾ١ّذ اعؼذ ٍِه ثغؼٍٗ اٌٍّه رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 51253    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف اثشا١ُ٘ ػّش اؽّذ -  346

ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ٚٔشبعٗ ػجذاهلل ػجذاهلل رّبَ ض١بء ثٍّه عشخبْ اي ثغٛاس عشخبْ ٔغغ ٔظ١ش اٚالد ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56116    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼبي فشغٍٝ طبثش اٌغ١ذ -  347

ػجذاٌؼبي فشغبٌٝ طبثش ػبعف ثٍّه اثٛػغبط ِٕذسٖ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػغب ِؾّذ ٔٛساٌذ٠ٓ ١٘بَ -  348

طذ٠ك اؽّذ ِؾّٛد ِؾّذ ثٍّه ؽبرُ/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس اٌؾغض لش٠ٗ اث١ذٚط ػشاثٗ عش٠ك اٌؾغض ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘ش٠ذٜ ِؾّذ ٘ش٠ذٜ ِؾّذ -  349

ِؾّذ سعت اؽّذ ثٍّه خٍف ِخضْ ثغٛاس ا١ٌّٕبٜٚ شبسع ػضاص اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع٠ٛؾٗ عبثش غغبط ِٕٝ -  350

اثشا١ُ٘ ع٠ٛؾٗ ٠ٛال١ُ ٔبدس ثٍّه اٌؼش٠بْ اعّبن ثغٛاس 26ٛ١ٌٛ٠ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 52263    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ِؾّذ ٔج١ً فبرٓ -  351

اٌؼ١ٓ ثزاد) اٌشٜ د٠ٛاْ شبسع/ ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش ) 

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56114    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اثٛاٌٛفب طالػ اؽّذ -  352

ػٍٝ اثٛفب طالػ اششف ثٍّه اٌذ٠ٚشاد اٌششعٗ ٔمغٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ٖل١ذ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ِخزبس ػٍٝ ِخزبس ٠ؾٝ -  353

ؽغٓ ػٍٝ ػجذاٌشؽّٓ أزظبس ثٍّه اٌغٍّبٔٝ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشٌٛٝ ِظغفٝ إٌٛثٝ اثٛاٌٛفب -  354

ِظغفٝ إٌٛثٝ اثٛاٌٛفب ِؾّذ ثٍّه ا١ٌّبٖ ِؾغٗ ثغٛاس اٌغّغب ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 51253    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف اثشا١ُ٘ ػّش اؽّذ -  355

ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت ٚٔشبعٗ ػجذاٌٍغ١ف اثشا١ُ٘ ػّش/ ثٍّه اٌجبعٝ ِغغذ ثغٛاس ثبعب ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 51253    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف اثشا١ُ٘ ػّش اؽّذ -  356

ػجذاهلل ػجذاهلل رّبَ ض١بء ثٍّه عشخبْ اي ثغٛاس عشخبْ ٔغغ ٔظ١ش اٚالد ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

:  اٌـزأش١ش ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثش١ش د١ِبْ ِب٠ىً -  357

اعىبسٚط ٚد٠ذ ػٛع/ ثٍّه اٌشٛٔٗ ثشبسع د١ٔب افشاػ لبػٗ ثغٛاس ،   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌج١ت ثش١ش د١ِبْ ِب٠ىً -  358

اعىبسٚط ٚد٠ذ ػٛع/ ثٍّه اٌشٛٔٗ ثشبسع د١ٔب افشاػ لبػٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضاٌذ٠ٓ سث١ؼٝ طبثش ِؾّذ -  359

ػٍٝ فب٠ض ِؾّذ عجش٠ً ثٍّه اٌمجٍٝ إٌّفز ِىشَ ػّش شبسع5 ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ رٛف١ك ِؾّذ ِؾّٛد -  360

رٛف١ك ِؾّذ شش٠ف ثٍّه اٌٛسدأٝ ٌغفٝ ِغغذ ثغٛاس اٌجؾشٜ عبٌُ طالػ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبْ سضٛاْ ع١ّش د٠ٕب -  361

ؽغبْ سضٛاْ اٌؼش٠بْ ٍِه اٌجش٠ذ ثغٛاس اشى١ٍٛ وَٛ ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56114    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ع١ٍّبْ فٛصٜ فب٠ضٖ -  362

ؽغب١ٔٓ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ ثٍّه اٌّٛلف ثغٛاس عالِٗ اٚالد ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 21511    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔٛساٌذ٠ٓ سضٛاْ عبداٌىش٠ُ -  363

ثشبٜ ٕ٘شٜ ٚسدٜ ٠ٛٔبْ/ ثٍّه ثشد٠ظ ِٕشأٖ اٌّغ١ٍّٓ عجبٔٗ شبسع/ ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼ١ذ اٌش١ذ ػجذ ػغب٠جٝ عؼ١ذ -  364

عؼ١ذ ػجذاٌش١ذ ػغب٠جٝ ثٍّه اٌغشث١ٗ اٌضٚن االثزذائ١ٗ اٌّذسعٗ ثغٛاس اٌضٚن ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل عبٌُ سضٛاْ ِؾ١ٝ -  365

عبٌُ سضٛاْ اؽّذ/ ثٍّه غشة اٌخٕبٔغٗ - اٌخٕبٔغٗ وٛثشٜ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 54112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  366

ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ؽ١ّذٖ ثٍّه اثبٔٛة/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس ثذاس وَٛ ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56115    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػالَ ِؾّذ ادُ٘ اششف -  367

ػالَ ِؾّذ ادُ٘ ثٍّه سافذ/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس اٌىشِب١ٔٗ ثٕذاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ اؽّذ سٚاْ -  368

ِؾّذ ؽغ١ٓ اٌذ٠ٓ ؽغبَ ثٍّه اٌششل١ٗ ثبٌضٚن ِٛلف ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٕب ثغبدٖ ٔظشاهلل فٛصٜ -  369

ٔخٍٗ ِغٍغ خٍف ٔؼّبد/ ثٍّه(  عبثمب ثبعب رشػٗ)  ِجبسن ؽغٕٝ شبسع 1 ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لظ ػجذاٌشؽّٓ ػٍٝ ِؾّذ -  370

لظ ػجذاٌشؽّٓ ػٍٝ ثٍّه اٌظؾ١ٗ اٌٛؽذٖ ثغٛاس اٌجخب٠زٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56116    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّبد ؽغبْ ؽّبدٖ ِؾّذ -  371

ؽّبد ؽغبْ ؽّبدٖ ػجذإٌبطش ثٍّه اٌشؽّٓ ِغغذ ثغٛاس اٌغشث١ٗ اٌضٚن ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ ٚؽ١ذ ِؾّذ -  372

سِضبْ ػضّبْ خٍف ثٍّه ٌٍىّج١ٛرش اٌؼشثٝ اٌّشوض ثغٛاس اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع اِزذاد ؽغٓ االِبَ شبسع2 ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56111    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اِبَ خٍف اٌمبضٝ ِؾّذ -  373

ِغبٚع غش٠ت ػبعف غش٠ت ثٍّه اٌظٕبػ١ٗ إٌّغمٗ اٌغجبٔٗ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56124    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف اثشا١ُ٘ ػبثذ٠ٓ ؽغٓ -  374

اٌج١ٍٕب ِٗٚذ٠ٕ ٌّشوض اٌّؾ١ٍٗ اٌٛؽذٖ/ ثٍّه اٌضشائت ِبِٛس٠ٗ ثغٛاس اٌغبؽً خٛس ثشبسع( 34) سلُ ِؾً ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف صبثذ ِب٘ش اؽّذ -  375

٠ٛعف ٠ٛعف صبثذ ِب٘ش ٍِه اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ ثغٛاس عالِٗ اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 54112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  376

ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ثٍّه ثذاس وَٛ اٌغش٠غ اٌغش٠ك ثغؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 54112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  377

 ٚٔشبعٗ ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ؽ١ّذٖ ثٍّه اثبٔٛة/د ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس ثذاس وَٛ ثغؼٍٗ ٚإٌشبط  ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأش١ش

ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111126 ربس٠خ ٚفٟ 56123    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبداٌشة طجشٖ ػبِش اِبٔٝ -  378

ٔٛساٌذ٠ٓ اؽّذ اٌذ٠ٓ ص٘ش ِؾّذ ثٍّه اٌغٛق ثشبسع اٌّغ١ٍّٓ اٌشجبْ عّؼ١ٗ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 56132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ل١ٍؼٝ ِؾّذ ؽّبَ ِؾّذ -  379

ل١ٍؼٝ ِؾّذ ؽّبَ ِؾّٛد/ ثٍّه اٌغّغب لش٠ٗ ٔظ١ف ػضثٗ اٌمجٍٝ اٌّضٌمبْ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 56133    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّغ١ؼ عبداهلل ِجبسن ِذؽذ -  380

عش٠ٕٝ اثشا١ُ٘ عبد ا٠ٛة ثٍّه اٌؼشة ش١خ اٌّؾبعجٝ االِبَ شبسع13 ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 56125    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼجذ ع٠ٛذ ػج١ذ الجبي -  381

ِزٌٛٝ اؽّذ ػضّبْ ِؾّذ ثٍّه ثؾشٜ اٌىٛاًِ اٌغٛق ثغٛاس  ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 54665    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  382

اٌغ١ذ ِؾّذ اٌغ١ذ اؽّذ ثٍّه إٌّٙذع١ٓ ثشط خٍف االٌٝ ٌّخجضا شبسع اٚي ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 56121    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّب٠ٗ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ -  383

ؽّب٠ٗ اٌغ١ذ ِؾّذ ا٠ّبْ ثٍّه اٚي لغُ اِبَ اٌؾش٠ٗ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 56134    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ -  384

اؽّذ ِؾّذ اٌغ١ذ ؽغ١ٓ ثٍّه ؽّذ اٌش١خ ٔغغ ؽّذ اٌش١خ ِذسعٗ ثغٛاس اٌششل١ٗ ١ٕٔٚٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 56126    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ فٛصٜ عالي فٛصٜ -  385

اثشا١ُ٘ ػجذاٌشؽّٓ فّٙٝ ش١ّبء ثٍّه اٌؼبسف ث١ّذاْ اٌم١غبس٠ٗ شبسع اٚي145 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 56122    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، طبٌؼ ٔٛساٌذ٠ٓ ؽغٓ ِؾّذ -  386

ؽغٓ اٌجذسٜ اٌغ١ذ ِؾّذ ثٍّه ثبٌشٛاٌٚٗ ِىٗ ِغؼُ ثغٛاس ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 56131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اؽّذ ؽبِذ ع١ّؾٗ -  387

ِؾّذ اؽّذ ؽبِذ/ ثٍّه اٌشٛادس ثغٛاس اٌشٜ د٠ٛاْ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 54665    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  388

ٚاػالْ دػب٠ٗ ٚٔشبعٗ ِمٍذ طذ٠ك ِؾّذ سفؼذ اؽّذ ثٍّه اٌزؾش٠ش شبسع ِٓ االعالَ ٔٛس شبسع ،:   اٌـزأش١ش   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 54665    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  389

اٌغ١ذ ِؾّذ اٌغ١ذ اؽّذ ثٍّه إٌّٙذع١ٓ ثشط خٍف االٌٝ اٌّخجض شبسع اٚي ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 55136    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، د٠بة ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد عّبي -  390

دل١ك ِغزٛدع ٚٔشبعٗ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد ثٍّه اٌؾٕبث١ض ٔغغ ٓاٌشؽّ ِغغذ اِبَ ػٍٝ اٚالد ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 55136    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد عّبي -  391

دل١ك ِغزٛدع ٚٔشبعٗ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد ثٍّه اٌؾٕبث١ض ٔغغ اٌشؽّٓ ِغغذ اِبَ ػٍٝ اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111122 ربس٠خ ٚفٟ 56131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ ِؾّٛد ش١خْٛ ِؾّذ -  392

سشٛاْ ػجذاٌٍغ١ف فبسٚق اؽّذ/ ثٍّه اٌغٛق شبسع( 2) ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56143    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اِجبدس ِؾّذ عؼذ اٌجذسٜ -  393

اؽّذ ِؾّذ ػظّذ اؽّذ ٍِه ػبثذ٠ٓ ط١ذ١ٌٗ اِبَ اٌغّٙٛس٠ٗ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56136    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػّش ِؾّذ عجش٠ً ِؾّذ -  394

ػّش ِؾّذ عجش٠ً ٍِه اٌششل١ٗ اٌّشبٚدٖ إٌغش ػبئٍٗ دٚاس اٌمذ٠ّٗ اٌّمبثش ثغٛاس اٌّشبٚدٖ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 66316    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سٚفبئ١ً ن عذسا وّبي أٛس -  395

االطً ثمبء ِغ ػٕٗ ٌالعزغٕبء اٌزبش١ش ثغٍت اٌغٝ 2116/1/24 ثزبس٠خ 212 ثشلُ ِٛدع ِؾً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ اثٛاٌؾّذ طفٛد -  396

 ٚاؽّذ ِٚؾّذ ؽغٓ ثٍّه االراػٗ غشة عبثمب اٌّذاسط شبسع اٌظذ٠ك اثٛثىش شبسع ِٓ اثبرساٌغفبسٜ شبسع ،:   اٌـزأش١ش

سشٛاْ ػغ١ٗ ِؾّذ فٛصٜ اثٕبءاٌّشؽَٛ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ ٌٌٛٗ -  397

ِؾّذ ؽّذٜ ؽٍّٝ ؽبصَ ثٍّه اٌذ٠ٕٝ اٌّؼٙذ ثغٛاس اٌجٍذ ِذخً ؽ١ًّ ثٕٝ ،:   اٌـزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56142    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ّ٘بَ ػٍٝ ػبعف -  398

اعّبػ١ً ػضّبْ عجش٠ً ؽشّذ ثٍّه االثؼبد٠ٗ اٌشاٜٚ ط١ذ١ٌٗ ثغٛاس اٌّغؾٓ شبسع15 سلُ ػمبس ،:   اٌـزأش١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56135    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػجذاٌٍغ١ف ِؾّذ ِؾّٛد -  399

اؽّذ ػجذاٌٍغ١ف ِؾّذ ؽّبدٖ ثٍّه ٘بسْٚ اٚالد ٔغغ اٌغمش٠ٗ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56141    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌش١ٙذ طذ٠ك خٍف ع١ّشٖ -  400

شؾبد عبد ٔبطش ثٍّه اٌشلبلٕٗ اٌششعٗ ٔمغٗ ثغٛاس اٌشلبلٕٗ ،:   اٌـزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56131    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ذ ؽغبْ ع١ذ اؽّذ -  401

عؼ١ذ ؽغبْ فشغً ثٍّه اٌزشاِضٖ شبسع عؼ١ذ اٚالد ِغغذ ثغٛاس شٕذ٠ًٚ عض٠شٖ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 55241    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ٔٛساٌذ٠ٓ ؽغبَ -  402

ِؾّٛد ػجذاٌشؽ١ُ اٌغ١ذ ٚخٍف ِؾّٛد ػجذاٌشؽ١ُ اٌغ١ذ ِؾّذ ثٍّه اٌضػ١ُ وششٜ اػٍٝ عبٌُ طالػ شبسع ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111125 ربس٠خ ٚفٟ 56141    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼبي ّ٘بَ رٛوً اششف -  403

ػجذاٌشعٛي ػجذاٌؼبي ّ٘بَ رٛوً ثٍّه غشة ثبٌمشاِغٗ اٌشؽّٗ ِغغذ ثغٛاس اٌمشاِغٗ ،:   اٌـزأش١ش  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 21111121 ربس٠خ ٚفٟ 53521    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، طذ٠ك اٌجذسٜ خبٌذ اٌجذسٜ -  404

ػجذاٌؼض٠ض طذ٠ك اٌجذسٜ فاشش/ ثٍّه عشخبْ ٔغغ اٌّغبؽٓ ثؾشٜ ٔظ١ش اٚالد ،:   اٌـزأش١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 62112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ لبعُ ِؾّذ ِظغفٝ -  1

رشف١ٙ١ٗ ٚأشغٗ ٔٛادٜ اداسٖ:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 22513   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛاٌؾغٓ طبدق ؽغ١ٓ فٛصٜ -  2

وٙشثبئ١ٗ اعٙضٖ ِؼشع ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 54651   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔٛساٌذ٠ٓ فٛصٜ خٍف اٌغ١ذ -  3

ِٛاشٝ ٚرشث١ٗ ث١غ ؽظ١شٖ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

:  اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 52255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػٍٝ عالي ِؾّذ -  4

ثبٌغٍّٗ ِٚفشٚشبد عب٘ضٖ ِالثظ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55233   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌمبدس ػّبس اعّبػ١ً ِشػٝ -  5

رٛن رٛن ٚرظ١ٍؼ رٛن رٛن وبٚرش ٌٚؾبَ ٔفخ إٌشبط اٌٝ ٠ضبف:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 23431   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ػجذاهلل -  6

اٌىٙشثبئ١ٗ ٚاالدٚاد االعالن رٛس٠ذاد ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

:  اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 62113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ػٍٝ اٌغ١ذ عؼبد -  7

ٚث٠ٛبد ؽذا٠ذ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً  

:  اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػالَ ؽغٓ ا١ِٓ ِؾّذ -  8

صم١ٍٗ ِؼذاد غ١بس لغغ ث١غ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 52361   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اثشا١ُ٘ ؽبِذ ِؾّذ -  9

ثبٌغ١بساد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 52361   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اثشا١ُ٘ ؽبِذ ِؾّذ -  10

ِمبٚالد ِىزت ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 54264   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اؽّذ اثٛاٌغؼٛد اٌغ١ذ -  11

ِٛاشٝ ٚث١غ رغبسح ؽظ١شح ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 26251   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ ػضّبْ ػغ١ّٝ طجشٜ -  12

ٚشجبن ثبة ٌؾبَ ٚسشٗ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 21151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ث١ِٛٝ ِؾّذ ِؾّٛد ِؼزض -  13

ٚثبسدٖ عبخٕٗ ِششٚثبد ٚث١غ ػِّٛٝ ِغؼُ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 21151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ث١ِٛٝ ِؾّذ ِؾّٛد ِؼزض -  14

ٚأز١ىبد رؾف ث١غ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 22122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ سث١ؼٝ ػجذاٌّؼجٛد رشوٝ ف١ظً -  15

ٚاٌغبخٕٗ اٌجبسدٖ اٌّششٚثبد ع١ّغ ٌج١غ)  وبفزش٠ب:  اٌزأش١ش ٚطف ) 

،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 22122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ سث١ؼٝ ػجذاٌّؼجٛد رشوٝ ف١ظً -  16

ؽذ٠مٗ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 22121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اثشا١ُ٘ ٚع١ٗ اٌذ٠ٓ عّبي -  17

عب٘ضٖ ِالثظ ث١غ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 52565   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ػجذاٌشؽ١ُ فبسٚق اٌغ١ذ -  18

رغ١ًّ ِٚغزؾضشاد عج١ٗ ِغزٍضِبد ث١غ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

: اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55215   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ٘ذ٠ٗ ِؾّذ اؽّذ -  19

ِٚمبٚالد ٕ٘ذعٝ ِىزت ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً   

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55614   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجبط ؽغٓ ػضاٌذ٠ٓ خبٌذ -  20

اٌّٛاشٝ ٚششاء ٌج١غ ِٛاشٝ ؽظ١شٖ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 25226   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ػجذاٌؼبعٝ اٌغ١ذ ِؾّذ -  21

ثبٌغٍّٗ ٚثمبٌٗ ِخًٍ ث١غ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 31316   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عالَ ػٍٟ ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ -  22

ع١بساد غ١بس لغغ:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 45512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اعّبػ١ً ِؾّذ ِٕٝ -  23

رم١ٍذٜ غ١ش ؽ١ٛأٝ ٚػٍف سدٖ/ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 52611   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اعّبػ١ً ِؾّذ اعالَ -  24

اعززوبس لبػبد ٌزبع١ش)  اػّبي سعبي خذِٗ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  ) 

: اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55621   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل ِزٌٛٝ ِؾّذ ع١ٍُ -  25

اٌّٛاشٝ ٚث١غ ٌزشث١ٗ ؽظ١شٖ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 23446   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اثٛاٌؾّذ ػجذاٌؾٝ ؽغٓ -  26

ٚرمبٜٚ ِج١ذاد رغبسٖ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 54151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف شؾبرٗ ػٕزش شؾبرٗ -  27

 ١ِبٖ ِٛاع١ش ـ ِٕٚض١ٌٗ طؾ١ٗ ادٚاد ـ ع١شا١ِه ـ ثٍذٚسٖ ـ عٛة)  ٚرٛس٠ذاد ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش

ٚث٠ٛبد ثٕبء ِٚٛاد(  ؽذ٠ذ ـ ا١ٌِٛزبي أزشٌٛن ـ ٚغبص طؾٝ ٚطشف  

:  اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 55461   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ ا١ِٓ ػجذٖ فٙذ -  28

ا١ِٕٗ ِٛافمبد ٠غزٍضَ ف١ّب ػ١ِّٛٗ ٚرٛس٠ذاد ػبِٗ ِمبٚالد ثغؼٍٗ إٌشبط ِغّٝ رؼذ٠ً ) 

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 53625   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِغٍغ ٌج١ت عٛسط عٛص٠ف -  29

وٛاف١ش ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 25231   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثىشٜ اٌغ١ذ وبًِ سعت ِؾّٛد -  30

ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 22525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕظٛس اؽّذ اٌؾّذ ش١جٗ اٌفذ -  31

ثالعز١ه ٚطٕبد٠ك ػجٛاد ٚ ٚاو١بط سٚالد رظ١ٕغ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

: اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 55116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ف١ُٙ ٌّؼٝ اثشا١ُ٘ ١ِالد -  32

ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً   

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 22542   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ عبثش سفؼذ ؽغٓ -  33

سخبَ ٚسشٗ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

: اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 25123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ عّؼٗ ػضاٌذ٠ٓ عبد -  34

ِمٙٝ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً   

: اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 42451   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اؽّذ ِؾّٛد ا٠ّٓ -  35

ع١بساد غ١بس لغغ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً   

:  اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 25264   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف ؽ١ٍُ ٔج١ً ث١زش -  36

رغ١ًّ ِٚغزؾضشاد ؽش٠ّٝ اوغغٛاس ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 54112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  37

ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 21511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔٛساٌذ٠ٓ سضٛاْ عبداٌىش٠ُ -  38

ٚاؽز٠ٗ ثبٌزغضئٗ ِٚالثظ خشدٚاد ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 54112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  39

ٚسدٖ ٚػٍف اعّذٖ  ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 25614   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ِٕظٛس ِؾّذ -  40

اٌؼ١ٓ راد ػٍٝ ٚط١بٔٗ طٛد) إٌشبط ٔٛع اٌٝ ٠ضبف:  اٌزأش١ش ) 

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111122ُ ربس٠خ ٚفٟ 21463   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لٕبٜٚ ؽبِذ سضب سعت اؽّذ -  41

اٌؼ١ٓ راد) ِؾّٛي خذِبد ثغؼٍٗ إٌشبط ٔٛع رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش ) 

: اٌزأش١ش ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111122ُ ربس٠خ ٚفٟ 53646   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ِؾّٛد عٛدٖ ٔب٘ذ -  42

ثبٌغ١بساد ٔمً ِىزت ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 21122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ اثٛاٌٛفب اؽّذ فٛص٠ٗ -  43

غزائ١ٗ ِٛاد ٚرٛص٠غ ثبٌغٍّٗ ثمبٌٗ ث١غ ثغؼٍٗ إٌشبط رؼذ٠ً:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ِخزبس ػٍٝ ِخزبس ٠ؾٝ -  44

دٚاعٓ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ:  اٌزأش١ش  

 ٚطف،  إٌشبط رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 53521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، طذ٠ك اٌجذسٜ خبٌذ اٌجذسٜ -  45

ِٛاشٝ ٚث١غ رشث١ٗ ؽظ١شٖ:  اٌزأش١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌششوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼبي فشغٍٝ طبثش اٌغ١ذ -  1

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ ػجذاٌؾ١ّذ ا٠ّٓ -  2

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

: اٌزأش١ش ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 55145   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ا١ِٓ فإاد سضب -  3

 خبص

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55153   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ١ِخبئ١ً اهلل عبة عٛ٘ش سعّٝ -  4

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّغ١ذ أٛس ثذسٜ عبٌُ -  5

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذٖ عّبي ِشٖٚ -  6

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف ِؾّذ عّبي ِؾّذ -  7

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ اؽّذ سٚاْ -  8

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽٕب ثغبدٖ ٔظشاهلل فٛصٜ -  9

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ؽبسط ػجذاهلل ؽبسط -  10

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّغ١ذ ؽغ١ٓ شؾبرٗ ػجذاٌّغ١ذ -  11

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111122ُ ربس٠خ ٚفٟ 56126   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ فٛصٜ عالي فٛصٜ -  12

خبص: اٌزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ ػجذاٌغفبس عّبي ِؾّذ -  13

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56124   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػالَ ػجذاٌؼظ١ُ خٍف ِؾّذ -  14

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55514   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼض٠ض ِؾّٛد ِؼشٚف ش١ش٠ٓ -  15

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56166   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغٕٛعٝ خٍف اٌغٕٛعٝ -  16

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ ػٍٝ ؽغ١ٓ -  17

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56126   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ش١خْٛ ِؾّٛد ؽغٓ ِؾّٛد -  18

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 51621   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، رٛف١ك ػجذإٌجٝ صوش٠ب ػجذاٌالٖ -  19

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، داٚد ػجذاٌش١ٙذ ؽشّذ اثبٔٛة -  20

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55554   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد اؽّذ ػجذاٌىش٠ُ ؽّبدٜ -  21

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 55142   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اثٛسؽبة ؽغ١ٓ اًِ -  22

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِظغفٝ ػجذاٌؼض٠ض ٠ٛعف ِؾّذ -  23

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اؽّذ ؽغٓ ششثبد -  24

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ظٙشٜ ظٙشٜ اؽّذ ػٍٝ -  25

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55143   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِشعٝ ػجبط وبًِ ػّشٚ -  26

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٙبدٜ وبًِ اٌؾغ١ٓ ِؾّذ -  27

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55526   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبٌٝ اثشا١ُ٘ أٛس ػضِٝ -  28

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغ١ذ وبًِ ِؾّذ -  29

خبص: اٌزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56161   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فبضً ػجذاٌىش٠ُ ِؾّٛد ػضٖ -  30

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 54311   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اٌغّبْ اثشا١ُ٘ ِؾّٛد -  31

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبداٌشة طجشٖ ػبِش اِبٔٝ -  32

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 56115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ػجذاٌغزبس عبٌُ -  33

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ػجذاٌشؽ١ُ اثٛاٌفزٛػ ع١ًٙ -  34

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111122ُ ربس٠خ ٚفٟ 56132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ل١ٍؼٝ ِؾّذ ؽّبَ ِؾّذ -  35

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55164   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّغ١ذ اؽّذ اهلل خٍف ِؾغٓ -  36

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55124   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ػٍٝ ِظغفٝ اِبي -  37

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 53521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، طذ٠ك اٌجذسٜ خبٌذ اٌجذسٜ -  38

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشٌٛٝ ِظغفٝ إٌٛثٝ اثٛاٌٛفب -  39

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ اٌؼجبدٜ اؽّذ صشٚد -  40

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55162   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ؽغٕٝ اؽّذ -  41

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 55153   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ؽّبدٖ اؽّذ -  42

خبص: اٌزأش١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ ػجذاٌالٖ ػجذاٌشؽّٓ اثشا١ُ٘ -  43

خبص: اٌزأش١ش ٚطف،  اٌششوخ  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56142   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ اٌشبعش -  44

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56144   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّغ١ؼ طّٛئ١ً وّبي شٕٛدٖ -  45

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ ؽبِذ ّبيو ِذ٠ؾٗ -  46

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبسس ػٍٝ ثىشٜ ِؾّذ -  47

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ؽغ١ٓ ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ -  48

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56136   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػّش ِؾّذ عجش٠ً ِؾّذ -  49

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56143   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اِجبدس ِؾّذ عؼذ اٌجذسٜ -  50

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼذ ؽبِذ ؽغبْ ِؾّذ -  51

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 56114   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽ١ّذ ػضة اثٛاٌّؼبعٝ ٘ذٜ -  52

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػالَ ٘بشُ شش٠ف ِؾّٛد -  53

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111122ُ ربس٠خ ٚفٟ 56131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ ِؾّٛد ش١خْٛ ِؾّذ -  54

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 25552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ أٛس ِؾّٛد ِٕبس -  55

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55161   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٕٛط ط١ٍت فٛصٜ طفبء -  56

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّٛد سافذ اٌغ١ذ -  57

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سضٛاْ ِؾّذ سشٛاْ ِؾّٛد -  58

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ػجذاٌؾ١ّذ ػٍٝ طفبء -  59

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55154   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾبفظ فشاط ؽغٓ ا٠ّبْ -  60

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً ؽّذاْ اٌشش٠ف اؽّذ -  61

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػٍٝ عجش٠ً عّبػ -  62

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّٛد إٌجٝ ؽغت عالي -  63

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لظ ػجذاٌشؽّٓ ػٍٝ ِؾّذ -  64

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّبد ؽغبْ ؽّبدٖ ِؾّذ -  65

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55513   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘الي ِؾّذ اؽّذ ؽّبدٖ -  66

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ّذ ػجذإٌؼ١ُ ؽّبَ ثغبَ -  67

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ ػجذاٌىش٠ُ ِؾّذ -  68

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد سِضٜ فبسٚق ٚفبء -  69

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اؽّذ ػضد خ١ًٍ -  70

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘الي ِؾّذ اؽّذ ٔظشٖ -  71

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 55154   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػ١غٝ اؽّذ عب١ِٗ -  72

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ؽبفظ ػجذاٌؾ١ّذ -  73

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌش١ٙذ ػجذ ٌج١ت ِب٘ش ث١شٜٛ -  74

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55552   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغب١ٔٓ عؼذاٌذ٠ٓ وّبي عشاػ -  75

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍُ ػٍٝ ػجبط فشط -  76

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔغ١ت لذ٠ظ طفٛد ا٠ٙبة -  77

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٚص٠شٜ ؽغٓ اؽّذ ع١ّش -  78

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف ػجذاٌشؽ١ُ ِغذٜ ص٠ٕت -  79

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد اٌغ١ذ ِؾّذ ػجذاٌجبعظ -  80

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  
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 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55141   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ ؽغٓ اٌغ١ذ ِؾّذ -  81

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55142   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ ؽغٓ عجش٠ً ِؾّذ -  82

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٍّٝ ػبسف ِؾّذ عبسٖ -  83

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55516   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، دس٠ٚش ِؾّذ فٛصٜ ١ِٕش -  84

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضاٌذ٠ٓ سث١ؼٝ طبثش ِؾّذ -  85

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ رٛف١ك ِؾّذ ِؾّٛد -  86

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٔظشاٌذ٠ٓ اٌذ٠ٓ طالػ ؽّبدٖ ػّبد -  87

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٌج١ت ثش١ش د١ِبْ ِب٠ىً -  88

خبص: اٌزأش١ش  

: اٌزأش١ش ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثش١ش د١ِبْ ِب٠ىً -  89

 خبص

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ خٍف عٍٜٛ -  90

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 51253   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف اثشا١ُ٘ ػّش اؽّذ -  91

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ٠ٓ عؼذاٌذ٠ٓ اٌغ١ذ ػضٖ -  92

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 21152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ِشصق خٍف سعبئٝ -  93

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػٍٝ اؽّذ ػذٜ -  94

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55556   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ عبثش ٔظش سا١ٔب -  95

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبٌُ اؽّذ اؽّذ اًِ -  96

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ ١ِخبئ١ً ٔؼّبْ سِٚبٔٝ -  97

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  
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 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جشس التعامل مع هذا الملف أو ال يجو

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػغ١ٗ ؽغب١ٔٓ شؼجبْ -  98

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ِؾّذ ٚؽ١ذ ِؾّذ -  99

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55141   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼبي غٍٕغٝ ِؾّٛد ٘ذٜ -  100

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِظغفٝ ػّبس عجش٠ً ِؾّٛد -  101

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد عشرب ، اؽّذ ِؾّذ خالف خالف -  102

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 51512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌالٖ ػٍٝ اؽّذ ِشصٚق -  103

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 25253   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ػجذاٌؾبفظ اٌغ١ذ ص٠ُٕٙ -  104

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً ػجذاٌؾ١ّذ خ١ٍفٗ شبد٠ٗ -  105

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56165   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػبثذ٠ٓ اؽّذ ؽ١ذس -  106

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56124   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، شٕٛدٖ عؼذ عجشائ١ً س١ًِٚ -  107

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌشاػٝ ِب٘ش فٙذ -  108

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 56113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ِؾّذ سِضبْ ِؾّذ -  109

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 55145   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عشو١ظ عبد فزؾٝ ع١ٙش -  110

خبص: اٌزأش١ش  

 اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55114   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌظجٛس اٌغ١ذ -  111

خبص: اٌزأش١ش ٚطف،   

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56133   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌشاٜٚ اؽّذ ؽبسط فشاط -  112

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111122ُ ربس٠خ ٚفٟ 56125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌؼجذ ع٠ٛذ ػج١ذ الجبي -  113

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 54565   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼ١ذ ع١ٍّبْ ضبؽٝ فشغً -  114

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ خ١ًٍ عؼذ ٕ٘بء -  115

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عٛس٠بي س٠بع شٙذٜ ِبعذ -  116

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55524   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ صشٚد عبِٝ -  117

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56141   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِشعٝ ػٍٝ اعّبػ١ً ػٍٝ -  118

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٚظب ِششلٝ ؽٍّٝ ػبعف -  119

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55133   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ اؽّذ اٌذ٠ٓ عّبي اعالَ -  120

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِظغفٝ ٔٛساٌذ٠ٓ اعّبػ١ً ِؾّذ -  121

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 55151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اثٛا١ٌض٠ذ ػجذاٌالٖ طبٌؼ -  122

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56136   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌظب٘ش ػبعف ِؾّذ -  123

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111122ُ ربس٠خ ٚفٟ 56121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّب٠ٗ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ -  124

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111122ُ ربس٠خ ٚفٟ 56134   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ -  125

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ اؽّذ ِؾّٛد اؽّذ -  126

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ػجذاٌالٖ -  127

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 56112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عجبي ؽغٓ ِؾّذ ِزٌٛٝ اٌغ١ذ -  128

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55166   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌششث١ٕٝ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ فب٠ضٖ -  129

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55166   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌششث١ٕٝ اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ فب٠ضٖ -  130

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55165   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، طجشٖ ع١ذ ِؾّٛد اؽّذ -  131

خبص: اٌزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56141   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌش١ٙذ طذ٠ك خٍف ع١ّشٖ -  132

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ذ ؽغبْ ع١ذ اؽّذ -  133

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56142   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عبداهلل ا٠ٛة ٔبعٝ اثبثٛة -  134

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عش٠ظ ربِش ع١ّش عبٌٝ -  135

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، غبٌٝ ػجذاٌفبدٜ فب٠ض ١ِٕب -  136

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55126   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اؽّذ ا١ٌٍضٝ ِشٛادٜ -  137

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، الالد٠ٛط صخبسٜ فىشٜ سِٚبٔٝ -  138

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56141   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ خبٌذ ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ -  139

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اؽّذ ِخٍٛف ػجذاٌمبدس -  140

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّذا ػجذاٌؼبي سفؼذ ِؾّذ -  141

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ اهلل ػغب٠ذ ِؾّذ ِبعذٖ -  142

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼ١ذ ػجذاهلل اؽّذ دػبء -  143

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبْ سضٛاْ ع١ّش ش١ّبء -  144

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌمبدس عبثش ِؾّذ -  145

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ِخبئ١ً خ١ًٍ سِٚبٔٝ -  146

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56162   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اؽّذ ػجذاٌشؽ١ُ عؾشاء -  147

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ فشاط ع١ذ -  148

خبص: اٌزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػغب ِؾّذ ٔٛساٌذ٠ٓ ١٘بَ -  149

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اؽّذ ػج١ذ ِؾّٛد -  150

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 55151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عشعظ ػٛع ٔظشٜ خٍف -  151

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، فشاط ػغ١ٗ ع١ٍُ ؽشّذ -  152

خبص: اٌزأش١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56154   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌذ٠ٓ وّبي طبدق ؽٕفٝ ِؾّذ -  153

خبص: اٌزأش١ش ٚطف،  اٌششوخ  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل عبٌُ سضٛاْ ِؾ١ٝ -  154

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 54112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ الظُ خبٌذ ِؾّٛد -  155

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55525   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لش٠بلظ ػبصس صوشٜ اعؾبق -  156

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 54521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اهلل ض١ف ِٙشاْ ِبٌه اؽّذ -  157

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ػٍٝ -  158

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56154   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثش٠ه ػٍٝ ا١ِٓ ِؾّذ ش١ّبء -  159

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، شؾبد ٠ٛعف صبثذ ١ِٕب -  160

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55134   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػٍٝ طالػ طبدق -  161

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػضّبْ ػجذاٌؼ١ٍُ وّبي ِظغفٝ -  162

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ِظغفٝ خبٌذ -  163

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سضٛاْ اٌشاٜٚ ػجذاٌشبفٝ اؽالَ -  164

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111122ُ ربس٠خ ٚفٟ 56131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اؽّذ ؽبِذ ع١ّؾٗ -  165

خبص: اٌزأش١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١ٍبْ اثٛػّشٖ ػجذاٌشؤٚف اؽّذ -  166

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55165   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ِؾّٛد ػبعف طبثش -  167

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 25111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل اؽّذ اثشا١ُ٘ -  168

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55161   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اٌغ١ذ وّبي اؽّذ -  169

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56126   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ػجذاٌؼبي اؽّذ ؽغ١ٓ -  170

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اٌشش١ذٜ ا١ِٓ اؽّذ -  171

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56146   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثشا١ُ٘ ف١ُٙ ػجذإٌبطش ٔظشٖ -  172

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55512   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٕظٛس رٛف١ك ِٕظٛس اٌغ١ذ -  173

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 55156   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ ؽّذٜ عّبػ -  174

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اثشا١ُ٘ ػجذاٌشؤف ٘بٔٝ -  175

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 56112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشاصق ِؾّذ اؽّذ ٠بعش -  176

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ص٠ذاْ اؽّذ اثٛاٌفضً ِؾّذ -  177

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55522   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اٌغ١ذ ٠ٛعف ٔبطش -  178

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّٛد اٌؼش٠بْ اؽّذ -  179

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56114   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ اٌشبرٌٝ فش٠ذ ِؾّذ -  180

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55144   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ سشٛاْ ِؾشٚط ػبدي -  181

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف صبثذ ِب٘ش اؽّذ -  182

خبص: اٌزأش١ش  
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،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56141   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؼبي ّ٘بَ رٛوً اششف -  183

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56163   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبة ِؾّذ ػجذاٌظجٛس فٛصٜ -  184

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56164   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد ع١ذ ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ -  185

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56124   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف اثشا١ُ٘ ػبثذ٠ٓ ؽغٓ -  186

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبِذ ػجذاٌالٖ ؽغبط ِؾّٛد -  187

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 53322   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد عٗ ػجذاٌؾ١ّذ ؽغبَ -  188

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٘ش٠ذٜ ِؾّذ ٘ش٠ذٜ ِؾّذ -  189

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػالَ اٌذ٠ٓ وّبي ِؾّٛد ػالَ -  190

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛسؽبة ػظشاْ ػجذاٌشعٛي ادُ٘ -  191

خبص: اٌزأش١ش ٚطف،   

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 23211   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ػجذٖ عؼ١ذ -  192

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػجذاٌٍغ١ف ِؾّذ ِؾّٛد -  193

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ساضٛاْ ػبدي اؽّذ -  194

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ػٍٝ اٌغ١ذ ثخ١زٗ -  195

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56145   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اٌغبٌظ ؽشّذ ٘بٔٝ -  196

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سفبػٝ ِؾّذ ِؾّٛد اؽّذ -  197

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ اؽّذ اٌذ٠ٓ عّبي اؽّذ -  198

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اؽّذ فإاد ػضاٌذٌٚٗ -  199

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  
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 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ طبثش شؼجبْ ؽّذٜ -  200

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ فّٙٝ ِىشَ رِٛبط -  201

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56114   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ٍّبْ اثشا١ُ٘ ؽجشٝ اثشا١ُ٘ -  202

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ش١جٗ اٌجذسٜ ِؾّٛد -  203

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِظغفٝ فىشٜ سثٗ ػجذ شش٠ف -  204

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛاٌذ٠ظ ض١ف ػجذإٌبطش عّبي -  205

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِخٍٛف ؽّبَ ِؾغٛة ِؾّذ -  206

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٛ٘بة اؽّذ ِٙشاْ ٠بِٕٗ -  207

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55555   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِض٠ذ اؽّذ ػجذاٌؼبي ثبرؼٗ -  208

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّٛد اٌذ٠ٓ طالػ ِؾّٛد -  209

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اِبَ خٍف اٌمبضٝ ِؾّذ -  210

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػجذاٌغزبس ػضد ِؾّذ -  211

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56165   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، رّبَ ِؾّٛد ػٛع ؽّبدٖ -  212

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56153   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػضٚص طذ٠ك ِؾّٛد -  213

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّالن ثٌٛظ سر١ت ا٠ٛة -  214

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55523   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع١ذ ِى١ٓ ػمٛة فشط -  215

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ع١ٍّبْ ِؾّٛد ع١ٍّبْ -  216

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  
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،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبسص اثشا١ُ٘ شج١ت ِؾّذ -  217

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 24622   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ش١خْٛ ِؾّٛد ِؾّذ ػظّذ -  218

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56134   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، سضٛاْ طجشٖ اٌذ٠ٓ طالػ ِؾّذ -  219

خبص: اٌزأش١ش ٚطف،   

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111122ُ ربس٠خ ٚفٟ 56133   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌّغ١ؼ عبداهلل ِجبسن ِذؽذ -  220

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 53262   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّذ طبٌؼ ِؾّٛد -  221

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55162   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، صبثذ فّٙٝ ِؾّٛد ِؾّذ -  222

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56114   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ اثٛاٌٛفب طالػ اؽّذ -  223

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 21152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ اثٛاٌّغذ ِؾّذ اثٛاٌّغذ -  224

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56153   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ خ١ٍفٗ طالػ ؽٕبْ -  225

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55161   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ٠ٛعف ربِش ٕ٘بء -  226

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55163   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌؾ١ٍُ اٌغ١ذ اؽّذ ؽّبدٖ -  227

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56145   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ ػضّبْ خبٌذ -  228

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ٠ٛعف عبداهلل فإاد ث١زش -  229

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّذ ِٙب -  230

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 51426   ثشلُ ل١ذٖ كعج  ، فشد ربعش ، فشٔغ١ظ شٙذٜ ثشعَٛ ِغذٜ -  231

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56141   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، خ١ًٍ ػجذاهلل ػجذٖ ٔج١ً -  232

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ اثٛاٌؾّذ طفٛد -  233

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  
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،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ ٌٌٛٗ -  234

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56142   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ّ٘بَ ػٍٝ ػبعف -  235

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، لشلبس ػجذاٌؾ١ّذ لٕبٜٚ ِؾّٛد -  236

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌجبسٜ ػجذاهلل ص٠ٕت -  237

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛاٌؾغٓ ػٍٝ اؽّذ ػٍٝ -  238

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ِخزبس ػٍٝ ِخزبس ٠ؾٝ -  239

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 55141   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌٍغ١ف ؽغبْ اعبِٗ ِؾّذ -  240

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55114   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّٛد اٌغ١ذ ؽغٓ ١ٌٍٝ -  241

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽّذاهلل اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ -  242

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع ًرؼذ٠ ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌالٖ اٌغ١ذ اؽّذ ٠ؾ١ٝ -  243

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اثشا١ُ٘ اؽّذ اثشا١ُ٘ -  244

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اثٛص٠ذ ػجذاٌٙبدٜ ػجذاهلل اؽّذ -  245

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغبْ سضٛاْ ع١ّش د٠ٕب -  246

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56114   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّذ ع١ٍّبْ فٛصٜ فب٠ضٖ -  247

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 21152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ ػجذاٌشؽ١ُ -  248

خبص: اٌزأش١ش ٚطف،   

 ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56162   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ اهلل خٍف ِؾّٛد ِظغفٝ -  249

خبص: اٌزأش١ش ٚطف،  اٌششوخ  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػمً ػجذاٌشؽّٓ ِغؼذ ِؾّذ -  250

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  
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 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اعّبػ١ً ِؾّذ عٗ ٔج١ً -  251

خبص: اٌزأش١ش  

 اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56151   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ش١خْٛ ِظغفٝ اثٛاٌّؼبعٝ اٌغ١ذ -  252

خبص: اٌزأش١ش ٚطف،   

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55511   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ربٚضشٚط ػغ١ٗ ظش٠ف ِش٠بٔب -  253

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55136   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، د٠بة ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد عّبي -  254

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55136   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد عّبي -  255

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ اٌغ١ذ ٠ٛعف اٌغ١ذ -  256

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػ١غٝ اهلل ػغب وّبي ؽٕبْ -  257

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّٛد ساضٝ ؽّبدٖ -  258

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 56115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاهلل عٕغبٜٚ ػٍٝ ِظغفٝ -  259

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111125ُ ربس٠خ ٚفٟ 56115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ع٠ٛؾٗ عبثش غغبط ِٕٝ -  260

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55124   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِؾّٛد ػجذاٌشؽ١ُ خبٌذ -  261

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55113   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ٠ٓ ػمً اؽّذ ػجذاهلل -  262

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 51551   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِٛعٝ ِؾّذ ِؾغٓ طبثش٠ٓ -  263

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِفشػ طبثش ػذٌٝ ساِٝ -  264

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55515   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ١ِخبئ١ً ؽٍّٝ ١ِٕش ٚائً -  265

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، عؼ١ذ اٌش١ذ ػجذ ػغب٠جٝ عؼ١ذ -  266

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56125   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ػجذاٌؼبي اؽّذ ؽغٓ -  267

خبص: اٌزأش١ش  
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 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56155   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِششلٝ سارت ِب٘ش ث١زش -  268

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111122ُ ربس٠خ ٚفٟ 54665   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّٛد ِؾّذ -  269

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56121   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد بعشر ، ػجذاٌالٖ ِؾّذ اٌغ١ذ ِؾّذ -  270

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّٛد اهلل خٍف ِؾّذ -  271

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 55152   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ ػجذاٌؼبي ثغبَ -  272

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 52524   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجبط ػجذاٌؾبفظ ِؾّذ اؽالَ -  273

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111116ُ ربس٠خ ٚفٟ 55131   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ اثٛاٌّغذ اثشا١ُ٘ ػٍٝ -  274

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56143   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ خٍف ػجذاٌّإِٓ -  275

خبص: اٌزأش١ش ٚطف،   

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 56112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ػجذاٌشؽ١ُ فزؾٝ ٘شاط -  276

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55553   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ِظغفٝ طذ٠ك ِبصٔٝ -  277

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 55146   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغب١ٔٓ ِؾّٛد شؼجبْ ػٍٝ -  278

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 55114   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ِؾّذ ػجذإٌبطش ِؾّذ -  279

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111114ُ ربس٠خ ٚفٟ 55165   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽبِذ ػجذاٌؾبفظ ؽبِذ فزؾٝ -  280

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56161   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ خٍف عّبي اؽّذ -  281

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111126ُ ربس٠خ ٚفٟ 56115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػالَ ِؾّذ ادُ٘ اششف -  282

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55132   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ ٠ٛعف ع١ذ ػّبد -  283

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ط١ٍت ػغباهلل وّبي اِغذ -  284

خبص: اٌزأش١ش  
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 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 56161   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػٍٝ عؼ١ذ ٠ٛعف فشط -  285

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111113ُ ربس٠خ ٚفٟ 55126   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اؽّذ ػجذاٌؼبي اٌذ٠ٓ وّبي ِٙب -  286

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ِؾّذ ػجذاٌؼبي ِؾّذ ِؾّٛد -  287

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111124ُ ربس٠خ ٚفٟ 56115   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ػجذاٌشؽ١ُ سصق فزؾٝ ؽغ١ٓ -  288

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111115ُ ربس٠خ ٚفٟ 56122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، اٌغ١ذ ِؾّذ اؽّذ ربِش -  289

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 56116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ؽغٓ ِٙشاْ فزؾٝ ِٙشاْ -  290

خبص: اٌزأش١ش  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 55116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ف١ُٙ ٌّؼٝ اثشا١ُ٘ ١ِالد -  291

خبص: اٌزأش١ش  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111111ُ ربس٠خ ٚفٟ 56135   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، ثٍٙٛي ػجذاٌشبفٝ خٍف ِؾشَ -  292

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111122ُ ربس٠خ ٚفٟ 56122   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، طبٌؼ ٔٛساٌذ٠ٓ ؽغٓ ِؾّذ -  293

خبص: اٌزأش١ش ٚطف  

 ٚطف،  اٌششوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر21111112ُ ربس٠خ ٚفٟ 25661   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربعش ، رِٛبط دٚاد فشط ٘بٔٝ -  294

خبص: شاٌزأش١  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼذ٠ً ر21111121ُ ربس٠خ ٚفٟ 53521   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، ربعش ، طذ٠ك اٌجذسٜ خبٌذ اٌجذسٜ -  1

افشاد: اٌزأش١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

رشف١ٙ١ٗ ٚأشغٗ ٔٛادٜ الداسٖ اٌمبعُ: اٌٝ 62112 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111113ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1    

اٌغب٘ضح ٌٍّالثظ: اٌٝ 22236 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111114ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2  pombelo   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌغ١بساد ص٠ٛد ٌزغبسٖ اٌؼضّبْ ِإعغٗ: اٌٝ 65223 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111115ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  3    

ال٠ٛعذ: اٌٝ 56121 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111116ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  4    

ال٠ٛعذ: اٌٝ 21151 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ ُاع ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111112ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  5    

 ٚثبسدٖ عبخٕٗ ِششٚثبد ٚث١غ ِغؼُ: اٌٝ 21151 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111112ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  6

   فشعبٜ

اٌفشدٚط ؽذ٠مٗ: اٌٝ 22122 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111112ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  7    

ٚاٌؼٍف اٌشدٖ ٌج١غ اٌجشوٗ: اٌٝ 61661 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111112ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  8    

ٚإٌّض١ٌٗ اٌىٙشثبئ١ٗ االعٙضٖ ٌج١غ االِبٔٗ: اٌٝ 25144 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111112ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  9    

 إٌٙذع١ٗ ٌالػّبي اٌّغذ ِىزت: اٌٝ 55215 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111113ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  10

اٌؼ١ِّٛٗ ٚاٌّمبٚالد    

العٛ ٠غؼٍٙب اٌزغبس٠ٗ اٌغّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 22112 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111121ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  11    

ر٠ٛغذ وٛاف١ش: اٌٝ 53625 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111121ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  12    

 ٚاالعز١شاد اٌؼ١ِّٛٗ ٌٍّمبٚالد اٌجبع١ٍٝ: اٌٝ 52262 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111124ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  13

   ٚاٌزظذ٠ش

اٌى١ّب٠ٚٗ االعّذٖ ٌزغبسٖ اٌؼشاثٝ: اٌٝ 61313 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111124ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  14    

 ٚسشٗ ٠غؼٍٙب اٌزغبس٠ٗ اٌغّٗ رٛض١ؼ: اٌٝ 22542 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111124ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  15

ٌٍشخبَ اٌفشاط    

إٌّض١ٌٗ ٌالدٚاد اٌؼب١ٌّٗ: اٌٝ 55425 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111125ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  16    

طذ٠ك اٌجذسٜ خبٌذ اٌجذسٜ: اٌٝ 53521 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش ر21111121ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  17    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخبص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ششوبد اٌزغبسٜ اٌغغً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   21111113 ربس٠خ ٚفٝ ،   54154:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ششوخ ،  ٚششوبٖ طبثش ِؾّٛد ِؾّذ ٚفمٝ ششوٗ   - 1

 الٜ ٠غٛص ٚال خبٌظ١ٓ ٚاطجؾٛا اٌششوٗ لجً ِٓ ٔظ١جٗ شش٠ه وً اعزٍُ اْ ثؼذ ٔٙبئ١ب ٚرظف١زٙب اٌششوٗ ؽً رُ  اٌغغً شغت/ِؾٛ

اٌؼشث١ٗ ِظش عّٙٛس٠ٗ أؾبء فٝ فشٚع ٌٙب ال٠ٛعذ ٚ اسثبػ رؾمك ٌُ اٌششوٗ اْ ؽ١ش ِغزمجال ثشئ االخش ٍٝػ اٌشعٛع عشف  

 شغت/ِؾٛ رُ   21111113 ربس٠خ ٚفٝ ،   53121:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ششوخ ،  ٚشش٠ىٙب ِؾبسة ػٍٝ طجب ششوٗ   - 2

 فٝ فشٚع ٌٙب ٠ٛعذ ٚال خبٌظ١ٓ ٚاطجؾٛا اٌششوٗ لجً ِٓ ٔظ١جٗ شش٠ه وً اعزٍُ اْ ثؼذ ٔٙبئ١ب ٚرظف١زٙب اٌششوٗ ؽً رُ  اٌغغً

ع1َ1ط  

 رُ   21111114 ربس٠خ ٚفٝ ،   46131:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١غخ رٛط١خ ،  ٚششوبئٙب ػجذاٌّغ١ؼ ثبخَٛ ا١ٌظ ششوٗ   - 3

اٌزغذ٠ذ ٌؼذَ ٚرٌه اداس٠ب اٌم١ذ شغت  اٌغغً شغت/ِؾٛ  

 شغت/ِؾٛ رُ   21111116 ربس٠خ ٚفٝ ،   55641:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ششوخ ،  ٚششوبٖ ع١ٍّبْ ثىش طبثش/ ششوٗ   - 4

إٌشبط ِضاٌٚٗ ٌؼذَ ٚرٌه اداس٠ب اٌم١ذ شغت  اٌغغً  

 شغت/ِؾٛ رُ   21111111 ربس٠خ ٚفٝ ،   52111:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١غخ رٛط١خ ،  ٚششوبٖ ػض٠ض شٛلٟ ثٌٛظ ششوٗ   - 5

اٌزغذ٠ذ ٌؼذَ ٚرٌه  اداس٠ب اٌم١ذ شغت  اٌغغً  

 رُ   21111121 ربس٠خ ٚفٝ ،   54111:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ششوخ ،  ٚششوبٖ ػجذاٌؾ١ّذ اؽّذ اعبِٗ/  ششوٗ   - 6

اٌزغذ٠ذ ٌؼذَ ٚرٌه اداس٠ب اٌم١ذ شغت  اٌغغً شغت/ِؾٛ  

 رُ   21111121 ربس٠خ ٚفٝ ،   22146:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ششوخ ،  ٚششوبٖ ػجذاٌٍغ١ف ػجذاٌظجٛس طبٌؼ ششوخ   - 7

اٌزغذ٠ذ ٌؼذَ ٚرٌه اداس٠ب اٌم١ذ شغت  اٌغغً شغت/ِؾٛ  

 شغت/ِؾٛ رُ   21111125 ربس٠خ ٚفٝ ،   41311:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١غخ رٛط١خ ،  ٚششوبٖ اؽّذ ٘بشُ فبسٚق ششوٗ   - 8

اٌزغذ٠ذ ٌؼذَ ٚرٌه اداس٠ب اٌم١ذ شغت  اٌغغً  

 شغت/ِؾٛ رُ   21111125 ربس٠خ ٚفٝ ،   41311:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١غخ رٛط١خ ،  ٚششوبٖ اؽّذ ٘بشُ سفؼذ ششوٗ   - 9

اٌزغذ٠ذ ٌؼذَ ٚرٌه اداس٠ب اٌم١ذ شغت  اٌغغً  

 رُ   21111125 ربس٠خ ٚفٝ ،   41311:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ششوخ ،  ٚششوبٖ اؽّذ ٘بشُ فبسٚق ششوٗ   - 10

اٌزغذ٠ذ ٌؼذَ ٚرٌه اداس٠ب اٌم١ذ شغت  اٌغغً شغت/ِؾٛ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شغت/ِؾٛ رُ   21111125 ربس٠خ ٚفٝ ،   41311:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ششوخ ،  ٚششوبٖ اؽّذ ٘بشُ سفؼذ ششوٗ   - 11

اٌزغذ٠ذ ٌؼذَ ٚرٌه اداس٠ب اٌم١ذ شغت  اٌغغً  

 رُ   21111125 ربس٠خ ٚفٝ ،   51526:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١غخ رٛط١خ ،  ٚششوبٖ ِزٌٛٝ ِؾّذ ػٍٝ ششوخ   - 12

 ٚال خبٌظ١ٓ ٚاطجؾٛا اٌششوٗ لجً ِٓ ٔظ١جُٙ ٚاٌٛسصٗ شش٠ه وً اعزٍُ اْ ثؼذ ٔٙبئ١ب ٚرظف١زٙب اٌششوٗ ؽً رُ  اٌغغً شغت/ِؾٛ

اٌؼشث١ٗ ِظش عّٙٛس٠ٗ أؾبء فٝ فشٚع ٌٙب ٠ٛعذ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21111114،   ربس٠خ ٚفٟ 51616، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ششوخ ٚششوبٖ صوٝ اثٛص٠ذ ششوٗ -  1

ع١ٕٗ  111111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 سأط رؼذ٠ً رُ 21111112،   ربس٠خ ٚفٟ 16114، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛط١خ ٚششوبٖ خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ا٠ّٓ ششوٗ -  2

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف،  اٌّبي   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21111112،   ربس٠خ ٚفٟ 16114، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛط١خ ٚششوبٖ خ١ًٍ ػ١بد ع١ّش -  3

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21111112،   ربس٠خ ٚفٟ 16114، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛط١خ ٌٚٚذٖ عجشٖ خ١ًٍ ػ١بد -  4

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21111112،   ربس٠خ ٚفٟ 16114، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛط١خ ٚششوبٖ عجشٖ خ١ًٍ ػ١بد ع١ّش -  5

ع١ٕٗ  1111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف   

 ٚفٟ 51113، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ِغبّ٘خ ششوخ اٌّظش٠خ ثبٌغٕغ١خ ِزّزؼخ ِظش٠خ ِغبّ٘خ ششوخ اٌؼ١ٍب ِظش ِغبؽٓ ششوٗ -  6

ع١ٕٗ  211111111.111، ِبٌٙب سأط ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21111112،   ربس٠خ   

 ٚفٟ 51113، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ِغبّ٘خ ششوخ اٌّظش٠خ ثبٌغٕغ١خ ِزّزؼخ ِظش٠خ ِغبّ٘خ ششوخ اٌؼ١ٍب ِظش ِغبؽٓ ششوٗ -  7

ع١ٕٗ  211111111.111، ِبٌٙب أطس ١ٌظجؼ اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأش١ش ٚطف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 21111112،   ربس٠خ   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

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

اٌششوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ػ١بد ٌٝغف ا٠ّٓ ششوٗ: اٌٝ 16114 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش رُ  ثغ١غخ رٛط١خ  21111112:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

ٚششوبٖ خ١ًٍ  

/ اٌششوٗ اعُ اطجؼ: اٌٝ 54215 ثشلُ اٌّم١ذح اٌششوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأش١ش رُ  رضبِٓ ششوخ  21111113:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2

ٚشش٠ىزٗ ػجذاٌؾ١ّذ صبثذ فزؾٝ فبسٚق  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخبص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚؽك ٚاٌّب١ٌٗ االداس٠ٗ إٌبؽ١ٗ ِٚٓ اٌف١ٕٗ إٌبؽ١ٗ ِٓ االداسٖ ؽك  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ششوخ  ِؾّذ اثٛص٠ذ صوٝ اثٛص٠ذ -  1

 ٚ اٌؾى١ِٛٗ غ١ش ٚ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد ع١ّغ ٚاِبَ ٚاٌغ١ش اٌمضبء اِبَ لبٔٛٔب اٌششوٗ رّض١ً ٚؽك اٌششوٗ ِؼبِالد ع١ّغ ػٍٝ اٌزٛل١غ

51616   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، ِٕفشدا اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ اٌجٕٛن ِٓ االفزشاع ٚ اٌش٘ٓ ؽك  

 ٚدفغ ؽمٛلٗ ع١ّغ اعزالِٗ ثؼذ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ عٛصٜ -  2

16114   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، اٌزضاِبد ِٓ ِبػ١ٍٗ  

 ٚدفغ ؽمٛلٗ ع١ّغ اعزالِٗ ثؼذ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٝٛط شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ عٛصٜ -  3

16114   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، اٌزضاِبد ِٓ ِبػ١ٍٗ  

 ٚدفغ ؽمٛلٗ ع١ّغ اعزالِٗ ثؼذ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ عٛصٜ -  4
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 ٚدفغ ؽمٛلٗ ع١ّغ اعزالِٗ ثؼذ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ اِبٔٝ -  6

16114   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، اٌزضاِبد ِٓ ِبػ١ٍٗ  
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  ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  رؾ١ًّ  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ع١ّش -  40

 16114  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  رؾ١ًّ  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ع١ّش -  41

 16114  

   21111112:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛط١خ  ػ١بد ٌغفٝ ا٠ّٓ -  42

16114   ثشلُ   

   21111112:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛط١خ  ػ١بد ٌغفٝ ا٠ّٓ -  43

16114   ثشلُ   

   21111112:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛط١خ  ػ١بد ٌغفٝ ا٠ّٓ -  44

16114   ثشلُ   

   21111112:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛط١خ  ػ١بد ٌغفٝ ا٠ّٓ -  45

16114   ثشلُ   

:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِٕٝ -  46

16114   لُثش    21111112  

:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِٕٝ -  47

16114   ثشلُ    21111112  

:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِٕٝ -  48

16114   ثشلُ    21111112  

:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِٕٝ -  49

16114   ثشلُ    21111112  

  ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  رؾ١ًّ  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ع١ّش -  50

 16114  

  ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  رؾ١ًّ  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ع١ّش -  51

 16114  

:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ اِبٔٝ -  52

16114   ثشلُ    21111112  

:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ اِبٔٝ -  53

16114   ثشلُ    21111112  

:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِشفذ -  54

16114   ثشلُ    21111112  

:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِشفذ -  55

16114   ثشلُ    21111112  

:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِشفذ -  56

16114   ثشلُ    21111112  

:  ربس٠خ ، اٌششوٗ اػّبي ع١ّغ ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ االداسٖ ؽك ٌٗ  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِشفذ -  57

16114   ثشلُ    21111112  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ عٛصٜ -  58

16114   ثشلُ     

 21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ عٛصٜ -  59

16114   ثشلُ     

 21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ عٛصٜ -  60

16114   ثشلُ     

 21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ عٛصٜ -  61

16114   ثشلُ     

   21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ اِبٔٝ -  62

16114   ثشلُ   

   21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ اِبٔٝ -  63

16114   ثشلُ   

   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  رؾ١ًّ  ثغ١غخ رٛط١خ  ِٕظٛس ١ٌُٚ اوشَ -  64

16114 

   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  رؾ١ًّ  ثغ١غخ رٛط١خ  ِٕظٛس ١ٌُٚ اوشَ -  65

16114 

   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  رؾ١ًّ  ثغ١غخ رٛط١خ  ِٕظٛس ١ٌُٚ اوشَ -  66

16114 

   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  رؾ١ًّ  ثغ١غخ رٛط١خ  ِٕظٛس ١ٌُٚ اوشَ -  67

16114 

   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  رؾ١ًّ  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ع١ّش -  68

16114 

   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ وٗاٌشش ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  رؾ١ًّ  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ع١ّش -  69

16114 

  ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛط١خ  ػ١بد ٌغفٝ ا٠ّٓ -  70

 16114  

  ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛط١خ  ػ١بد ٌغفٝ ا٠ّٓ -  71

 16114  

  ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛط١خ  ػ١بد ٌغفٝ ا٠ّٓ -  72

 16114  

  ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  شش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛط١خ  ػ١بد ٌغفٝ ا٠ّٓ -  73

 16114  

    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِٕٝ -  74

16114   ثشلُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِٕٝ -  75

16114   ثشلُ  

    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِٕٝ -  76

16114   ثشلُ  

    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِٕٝ -  77

16114   ثشلُ  

   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  رؾ١ًّ  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ع١ّش -  78

16114 

   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  رؾ١ًّ  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ع١ّش -  79

16114 

   21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ اِبٔٝ -  80

16114   ثشلُ   

   21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ اِبٔٝ -  81

16114   ثشلُ   

  21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِشفذ -  82

16114   ثشلُ    

  21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِشفذ -  83

16114   ثشلُ    

  21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِشفذ -  84

16114   ثشلُ    

  21111112:  ربس٠خ ، ٌٛفبرٗ اٌششوٗ ػض٠ٛٗ ِٓ اٌشش٠ه خشٚط  ِٛطٝ شش٠ه  ثغ١غخ رٛط١خ  خ١ًٍ ػ١بد ٌغفٝ ِشفذ -  85

16114   ثشلُ    

:  ربس٠خ ، االداسٖ ثبِٛس ب٠زؼٍكِ وً فٝ ٚرٌه ِٕفشد٠ٓ أٚ ِغزّؼ١ٓ  فشع ِذ٠ش  رضبِٓ ششوخ  ػجذاٌؾ١ّذ صبثذ فزؾٝ فبسٚق -  86

54215   ثشلُ    21111113  

:  ربس٠خ ، االداسٖ ثبِٛس ِب٠زؼٍك وً فٝ ٚرٌه ِٕفشد٠ٓ أٚ ِغزّؼ١ٓ  فشع ِذ٠ش  رضبِٓ ششوخ  ػجذاٌؾ١ّذ صبثذ فزؾٝ فبسٚق -  87

54215   ثشلُ    21111113  

:  ربس٠خ ، االداسٖ ثبِٛس ِب٠زؼٍك وً فٝ ٚرٌه ِٕفشد٠ٓ أٚ ِغزّؼ١ٓ  فشع ِذ٠ش  رضبِٓ ششوخ  ػجذاٌؾ١ّذ صبثذ فزؾٝ فبسٚق -  88

54215   ثشلُ    21111113  

:  ربس٠خ ، االداسٖ ثبِٛس ِب٠زؼٍك وً فٝ ٚرٌه ِٕفشد٠ٓ أٚ ِغزّؼ١ٓ  فشع ِذ٠ش  رضبِٓ ششوخ  ػجذاٌؾ١ّذ صبثذ فٛصٜ ٘جٗ -  89

54215   ثشلُ    21111113  

:  ربس٠خ ، االداسٖ ثبِٛس ِب٠زؼٍك وً فٝ ٚرٌه ِٕفشد٠ٓ أٚ ِغزّؼ١ٓ  فشع ِذ٠ش  رضبِٓ ششوخ  ػجذاٌؾ١ّذ صبثذ فٛصٜ ٘جٗ -  90

54215   ثشلُ    21111113  

:  ربس٠خ ، االداسٖ ثبِٛس ِب٠زؼٍك وً فٝ ٚرٌه ِٕفشد٠ٓ أٚ ِغزّؼ١ٓ  فشع ِذ٠ش  رضبِٓ ششوخ  ػجذاٌؾ١ّذ صبثذ فٛصٜ ٘جٗ -  91

54215   ثشلُ    21111113  

ــــــــــــــــــــــ      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

51616   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، رضبِٓ ششوخ ِشٙش ِغغً ػشفٝ  رضبِٓ ششوخ  ٚششوبٖ صوٝ اثٛص٠ذ ششوٗ -  1  

:  ربس٠خ ، رضبِٓ ششوخ ػٕٗ ِشٙش ٚ ِغغً  رضبِٓ ششوخ  ٚشش٠ىزٗ ػجذاٌؾ١ّذ صبثذ فزؾٝ فبسٚق/ اٌششوٗ اعُ اطجؼ -  2

54215   ثشلُ    21111113  

    21111113:  ربس٠خ ، رضبِٓ ششوخ ػٕٗ ِشٙش ٚ ِغغً  رضبِٓ ششوخ  ٚشش٠ىٗ ٚ٘ذاْ ػجذاٌٛ٘بة ػجذاٌؾى١ُ ِؾّذ -  3

54215   ثشلُ  

  ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، رضبِٓ ششوخ ػٕٗ ِشٙش ٚ ِغغً  رضبِٓ ششوخ  ٚاٌؼبئّٗ اٌضبثزٗ اٌفٕبدق الداسٖ وٛساي ١ٔٛ -  4

 54215  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد رغذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

62132   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2341  2114/6/22 -ط  إٌٛس ػجذ ِذٔٝ ِؾّذ ِإِٓ -  1  

62132   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2341  2111/6/22 -ط  إٌٛس ػجذ ِذٔٝ ِؾّذ ِإِٓ -  2  

65122   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2311  2111/5/12 -ط  ِؾّٛد ػجذاٌغٕٝ ػجذاٌؾف١ظ ػالء -  3  

66521   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2332  2115/2/13 -ط  ِؾّذ ع١ذ عّبي ِؾّذ -  4  

61451   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2335  2113/2/2 -ط  ثب٘ٛس ِشلظ اد٠ت عبسق -  5  

61451   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2336  2115/2/2 -ط  ثب٘ٛس ِشلظ اد٠ت عبسق -  6  

61151   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2314  2115/2/21 -ط  عٕذٜ ِٕظٛس ػغ١خ ػّبد -  7  

62115   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2313  2115/3/5 -ط  ػضّبْ ػجذاٌّجذٞ ِٙشاْ ػبعف -  8  

62435   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2315  2111/1/24 -ط  ِؾّذ طبثش اؽّذ ٔبطش -  9  

61552   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2345  2116/3/6 -ط  ِؾّٛد اٌغ١ذ ِؾّٛد ِظغفٝ -  10  

54245   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2321  2116/3/12-ط  اعّبػ١ً اٌشؽّٓ ػجذ اٌؼشثٟ اٌغ١ذ -  11  
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54245   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2321  2111/3/12-ط  اعّبػ١ً اٌشؽّٓ ػجذ اٌؼشثٟ اٌغ١ذ -  12  

54245   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2322  2116/3/12-ط  اعّبػ١ً اٌشؽّٓ ػجذ اٌؼشثٟ اٌغ١ذ -  13  

54245   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2316  2114/5/2-ط  اعّبػ١ً ػجذاٌشؽّٓ اٌؼشثٟ اٌغ١ذ -  14  

54245   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2312  2111/5/2-ط  اعّبػ١ً ػجذاٌشؽّٓ اٌؼشثٟ اٌغ١ذ -  15  

54245   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2315  2114/5/2-ط  اعّبػ١ً ػجذاٌشؽّٓ اٌؼشثٟ اٌغ١ذ -  16  

54245   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2311  2111/5/2-ط  اعّبػ١ً ػجذاٌشؽّٓ اٌؼشثٟ اٌغ١ذ -  17  

61215   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2651  2116/4/1 -ط  ؽغٓ إٌّؼُ ػجذ اٌؾبسس اٌغؼٛد اثٛ ػظبَ -  18  

24565   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2312  2111/11/15 -ط  ػجذاٌؾ١ٍُ اؽّذ ػجذاٌؾ١ٍُ سِضبْ -  19  

66643   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2351  2112/11/21 -ط  ػٍٝ ِؾّذ ِؾّٛد ػجذاٌؾ١ّذ عّبي -  20  

66643   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2352  2112/11/21 -ط  ػٍٝ ِؾّذ ِؾّٛد ػجذاٌؾ١ّذ عّبي -  21  

62413   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2353  2124/1/21 ؽزٝ عبسٜ 2111/1/21-ط  رِٛبط فشط صا٘ش ١ِٕب -  22  

42141   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2322  1115/11/14-ط  ٘ش٠ذٞ ػجذاٌالٖ ِؾّذ ػجذإٌجٟ -  23  

42141   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2323  2113/11/14-ط  ٘ش٠ذٞ ػجذاٌالٖ ِؾّذ ػجذإٌجٟ -  24  

42141   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2324  2115/11/14-ط  ٘ش٠ذٞ ػجذاٌالٖ ِؾّذ ػجذإٌجٟ -  25  

42141   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2326  2115/11/14-ط  ٘ش٠ذٞ ػجذاٌالٖ ِؾّذ ػجذإٌجٟ -  26  

56555   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2364  2115/11/21-ط  ػجذاٌٍغ١ف ػجذاٌّؾغٓ اٌذ٠ٓ ػالء -  27  

56555   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2365  2111/11/21-ط  ػجذاٌٍغ١ف ػجذاٌّؾغٓ اٌذ٠ٓ ػالء -  28  

56555   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2366  2115/11/21-ط  ػجذاٌٍغ١ف ػجذاٌّؾغٓ اٌذ٠ٓ ػالء -  29  

31252   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2325  2112/6/13-ط  ثخ١ذ ٘بشُ طذ٠ك ا٠ّبْ -  30  

23431   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 5355  2115/11/24 -ط  ػجذاهلل ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ ػجذاهلل -  31  

62212   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 5361  2115/2/2 -ط  ِشلض ؽٍّٝ ا١ِش ١ِٕب -  32  

65151   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2361  2111/1/1 -ط  وجشٚ أؽّذ ؽغ١ٓ ػجذإٌّؼُ ِؾّذ -  33  

61255   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2351  2116/4/15-ط  ػٍٝ ػجذاهلل طذ٠ك ِؾّذ -  34  

66142   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2352  2112/6/12 -ط  اثشا١ُ٘ ِؾّذ اثٓ ؽغٓ اٌضلُ -  35  

66142   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2355  2112/6/12 -ط  اثشا١ُ٘ ِؾّذ اثٓ ؽغٓ اٌضلُ -  36  

24111   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2424  2111/5/4 -ط  ِؾّذ عبداٌشة ِؾّذ ػجذاٌجبعظ -  37  

65351   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2425  2111/4/21 -ط  ػجذاهلل اثٛاٌّغذ سعت لذسٜ -  38  
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51611   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2412  2112/6/31-ط  ِٕظٛس ِظغفٝ اثٛػّشٖ فشاط -  39  

51611   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2416  2112/6/31-ط  ِٕظٛس ِظغفٝ اثٛػّشٖ فشاط -  40  

23516   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2422  2115/12/15 -ط  لبعُ اثٛاٌؾّذ اؽّذ ِؾّٛد -  41  

61515   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2425  2113/12/21-ط  اٌٍغ١فػجذ ػالَ ػجذاٌٍغ١ف -  42  

61515   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2426  2115/12/21-ط  ػجذاٌٍغ١ف ػالَ ػجذاٌٍغ١ف -  43  

42565   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2423  2111/4/16 -ط  ِمبس ثشبٜ صوٝ ِب٘ش -  44  

54115   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2412  2111/3/16-ط  ؽغب١ٔٓ ػجذاٌٍغ١ف ػٍٝ ػجبط -  45  

42435   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2433  2111/3/1 -ط  ؽغٓ ػجذاٌالٖ عالي طجشٜ -  46  

22213   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2436  2115/2/15 -ط  ػجذاٌش١ٙذ ثخ١ذ صخبسٜ سفؼذ -  47  

45613   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 3212  2115/4/16-ط  سصق ِؾّٛد ػجذاٌؾ١ّذ ػٍٟ -  48  

   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2432  2121/11/21 ؽزٝ عبسٜ 2116/11/21-ط  اهلل سصق ٠ٛال١ُ ٔبطش فزؾ١ٗ -  49

21121 

54134   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2451  2111/4/13 -ط  ١ِخبئ١ً فإاد ػذٌٝ فإاد -  50  

52211   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2451  2116/1/21-ط  اؽّذ اٌغ١ذ اٌغٕٛعٝ ِش٠ُ -  51  

52211   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2451  2111/1/21-ط  اؽّذ اٌغ١ذ اٌغٕٛعٝ ِش٠ُ -  52  

52211   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2452  2116/1/21-ط  اؽّذ اٌغ١ذ اٌغٕٛعٝ ِش٠ُ -  53  

23152   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2463  2115/5/24 -ط  ػجذاٌّٛعٛد ِؾّذ سعت خبٌذ -  54  

21162   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2411  2112/1/3 -ط  ػٍٝ اثٛص٠ذ ػجذاٌشؽ١ُ سضب -  55  

22166   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2414  2112/1/31 -ط  عشعظ ػبصس ِىشَ ِبعذ -  56  

46116   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2455  1115/11/2 -ط  ػجذاٌٛ٘بة اٌفٌٟٛ اٌغ١ذ اٌفٌٟٛ -  57  

46116   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2451  2113/11/2 -ط  ػجذاٌٛ٘بة اٌفٌٟٛ اٌغ١ذ اٌفٌٟٛ -  58  

46116   شلُث    21111112:  ربس٠خ ، 2411  2115/11/52 -ط  ػجذاٌٛ٘بة اٌفٌٟٛ اٌغ١ذ اٌفٌٟٛ -  59  

46116   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2411  2113/11/2 -ط  ػجذاٌٛ٘بة اٌفٌٟٛ اٌغ١ذ اٌفٌٟٛ -  60  

46116   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2412  2115/11/2 -ط  ػجذاٌٛ٘بة اٌفٌٟٛ اٌغ١ذ اٌفٌٟٛ -  61  

62151   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2421  2111/2/22 -ط  ؽغب١ٔٓ ِزٌٟٛ ؽغب١ٔٓ ِزٌٟٛ -  62  

63  - (    ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2421  2111/2/22 -ط  ِزٌٛٝ ؽغب١ٔٓ ِزٌٛٝ( ٚاٌزغبسح ٌٍٕمً اٌّزٌٛٝ ِإعغٗ

62151 

54113   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2425  2111/4/6 -ط  إٌٛثٝ ػضّبْ ػجذاٌىش٠ُ سِضبْ اؽّذ -  64  
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45451   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2422  2112/3/15-ط  ِؾّذ ٠ٛعف وبًِ اٌغ١ذ -  65  

65511   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2453  2115/4/12 -ط  طجشٖ ؽغ١ٓ اٌغ١ذ ِؾّٛد -  66  

51566   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2426  2112/11/1-ط  ػبشٛس اٌؼبي ػجذ ِؾّذ اؽّذ ٔبطش -  67  

51566   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2422  2112/11/1 -ط  ػبشٛس اٌؼبي ػجذ ِؾّذ اؽّذ ٔبطش -  68  

62232   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2531  2111/5/6 -ط  ػجذاٌّالن ربدسط ػض٠ض ٠بعش -  69  

22241   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2513  2112/11/16 -ط  خش٠ض سضٛاْ سضٛاْ ػب٠ذٖ -  70  

53432   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2513  2113/11/21-ط  سشٛاْ ّذِؾ وّبي خبٌذ -  71  

53432   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2514  2115/11/21-ط  سشٛاْ ِؾّذ وّبي خبٌذ -  72  

53432   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2515  2113/11/21-ط  سشٛاْ ِؾّذ وّبي خبٌذ -  73  

53432   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2516  2115/11/21-ط  سشٛاْ ِؾّذ وّبي خبٌذ -  74  

62132   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2512  2111/5/21-ط  ِؾّٛد اٌغّبْ خ١ٍفخ ؽّبدح -  75  

62616   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2511  2111/3/2 -ط  ثذٜٚ ِؾّٛد فّٙٝ ِؾّٛد -  76  

65233   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2532  2112/3/22-ط  ػٍٝ اؽّذ اؽّذ طجش٠ٓ -  77  

65233   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2533  2112/3/22-ط  ػٍٝ اؽّذ اؽّذ طجش٠ٓ -  78  

24622   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2521  2111/12/3-ط  ش١خْٛ ِؾّٛد ِؾّذ ػظّذ -  79  

24543   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2512  2111/11/12 -ط  ؽّبدٖ اٌغ١ذ ِؾّذ ػجذإٌؼ١ُ ػجذإٌؼ١ُ -  80  

51552   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2511  2112/6/25-ط  عشعظ ػجذاٌش١ٙذ فشط د٠ٕب -  81  

51552   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2511  2112/6/25-ط  عشعظ ػجذاٌش١ٙذ فشط د٠ٕب -  82  

51552   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2512  2112/6/25-ط  عشعظ ػجذاٌش١ٙذ فشط د٠ٕب -  83  

52352   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2415  2115/3/21-ط  اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ اٌغ١ذ -  84  

52352   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2411  2113/3/21-ط  اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ اٌغ١ذ -  85  

52352   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2511  2115/3/21-ط  اؽّذ اٌغ١ذ اؽّذ اٌغ١ذ -  86  

62311   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2531  2113/5/24-ط  خ١ًٍ ؽ١ٍُ ؽٍّٝ اِغذ -  87  

62311   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2541  2115/5/24-ط  خ١ًٍ ؽ١ٍُ ؽٍّٝ اِغذ -  88  

41163   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2561  2111/1/4-ط  اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد اٌذ٠ٓ طالػ -  89  

41163   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2561  2115/1/4-ط  اؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد اٌذ٠ٓ طالػ -  90  

42555   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2554  2114/4/12 -ط  ٚاٌزظذ٠ش ٌالعز١شاد اؽّذ ِؾّذ عبثش طفٛد -  91  
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42555   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2555  2111/4/12 -ط  ٚاٌزظذ٠ش ٌالعز١شاد اؽّذ ِؾّذ عبثش طفٛد -  92  

22212   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2542  2112/11/31-ط  ٠ٛعف خ١ًٍ ٠ٛعف ساِٝ -  93  

62256   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2543  2115/5/5 -ط  ػٍٝ ؽغ١ٓ ِؾّذ ػبدي -  94  

56514   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2555  2115/5/25-ط  ِٛعٝ ٍٝػ ػجذاٌؾ١ّذ ِبدػ -  95  

62216   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2552  2111/4/21 -ط  ثغشط عٛسع١ٛط فىشٜ أ١ِش -  96  

22256   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2556  2115/3/3 -ط  اٌؾغ١ٕٝ عؼذ ػبثذ٠ٓ ِذ٠ؾٗ -  97  

61623   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2611  2115/3/23-ط  ١ِخبئ١ً ػغ١ٗ وبًِ عٛسط -  98  

66631   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2612  2112/11/15 -ط  ػجذاٌشؽّٓ اٌذ٠ٓ وّبي ِؾّذ ػضاٌذ٠ٓ -  99  

62411   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2611  2115/11/22-ط  اٌذ٠ٓ ػٍُ اٌذ٠ٓ عؼذ فإاد اٌذ٠ٓ عؼذ -  100  

53151   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2512  2111/3/12-ط  اثشا١ُ٘ ػجذاٌالٖ اثشا١ُ٘ -  101  

 اِٛاي ٌشئْٛ عٛ٘بط ثٕذس ِؾىّٗ ِٓ اٌظبدس اٌّؾىّٗ ؽىُ ثّٛعت ٌمبطش ٚاٌذٖ ثٛال٠ٗ اٌّشّٛي ػض٠ض ثغبدٖ ِبعذ و١شٌظ -  102

24214   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2611  2111/5/31-ط  2114 ٌغٕٗ ط31 سلُ االعشٖ  

24451   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2526  2111/11/21-ط  ِٛعٝ ػجذاٌؼظ١ُ ػجذاٌفزبػ ِٕبي -  103  

42111   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2525  2111/5/21-ط  ػ١غٟ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  104  

66631   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2615  2112/11/15 -ط  ػجذاٌشؽّٓ اٌذ٠ٓ وّبي ِؾّذ ػضاٌذ٠ٓ -  105  

62151   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2521  2111/2/25 -ط  اٌّٛعٛد ػجذ ػغٛس ِشعٝ ٠ٛعف -  106  

32463   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2614  2116/5/12 -ط  ؽّبدٖ اؽّذ ػجذاٌٛ٘بة ع١ذ -  107  

32463   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2615  2111/5/12 -ط  ؽّبدٖ اؽّذ ػجذاٌٛ٘بة ع١ذ -  108  

32463   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2616  2116/5/12 -ط  ؽّبدٖ اؽّذ ػجذاٌٛ٘بة ع١ذ -  109  

42111   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2522  2111/3/6-ط  ػ١غٟ ِؾّذ اؽّذ ِؾّذ اؽّذ -  110  

24112   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2511  2111/5/11-ط  ثغبدٖ ػض٠ض ثغبدٖ ِبعذ -  111  

61251   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2622  2112/12/12 -ط  ؽٍّٝ اثٛاٌغؼٛد ٔغبػ -  112  

35212   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2626  2114/4/25-ط  ػ١غٝ اثشا١ُ٘ ٠ؼمٛة ػبدي -  113  

35212   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2622  2111/4/25-ط  ػ١غٝ اثشا١ُ٘ ٠ؼمٛة ػبدي -  114  

66552   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2625  2113/2/23-ط  ٠ٛعف ػجذاٌّالن ٌٛلب اٌغبداد -  115  

66552   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2621  2115/2/23-ط  ٠ٛعف ػجذاٌّالن ٌٛلب اٌغبداد -  116  

21156   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2614  2115/3/4 -ط  ٌؼطب ِظغفٝ ششف -  117  

65131   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2613  2111/5/22-ط  ػجذاٌشؽّٓ ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ ػ١ّش -  118  
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32162   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2655/  2111/3/11 -ط  ع١ٍّبْ ػجذاٌغٕٟ اٌغ١ذ ثّجٗ -  119  

55241   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2616  2111/11/21-ط  ػجبط ِؾّٛد ػضّبْ ٠بعش -  120  

61162   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2655  2115/6/16-ط  اثشا١ُ٘ ػجذاٌؾ١ٍُ سفبػٝ ٔغبػ -  121  

65135   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2664  2114/11/24 -ط  ِؾّذ ؽغٓ ِؾّذ ػجذإٌبطش -  122  

65135   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2665  2111/11/24 -ط  ِؾّذ ؽغٓ ِؾّذ بطشػجذإٌ -  123  

61141   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2662  2112/11/4 -ط  اٌضّشأٟ ِؾّذ ا٠ّٓ -  124  

34241   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2625  2113/12/3-ط  ػجذاهلل اؽّذ ساثؼٗ -  125  

34241   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2626  2115/12/3-ط  ػجذاهلل اؽّذ ساثؼٗ -  126  

22514   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2652  2115/3/15-ط  ػجذسثٗ اٌغ١ذ فّٙٝ فبضً -  127  

65162   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2661  2115/5/12 -ط  ػجذاٌشؽ١ُ اثٛص٠ذ فىشٞ ٘بٟٔ -  128  

34241   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2622  2112/1/22 -ط  ع١ٍّبْ اهللػجذ اؽّذ ساثؼٗ -  129  

34241   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2625  2112/1/22 -ط  ع١ٍّبْ ػجذاهلل اؽّذ ساثؼٗ -  130  

22326   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2651  2112/11/2 -ط  شؾبرٗ اٌغ١ذ ِؾّذ خٍف -  131  

61522   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2651  2115/12/21-ط  سضٛاْ ا١ِٓ صوش٠ب عٍٜٛ -  132  

54461   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2656  2111/6/21 -ط  اعىٕذس اعؾك اششف -  133  

61162   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2656  2115/6/16-ط  اثشا١ُ٘ ػجذاٌؾ١ٍُ سفبػٝ ٔغبػ -  134  

61522   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2651  2115/12/15-ط  سضٛاْ ٓا١ِ صوش٠ب عٍٜٛ -  135  

62551   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2641  2111/6/3 -ط  ػّشاْ وش٠ُ اؽّذ عؼذ -  136  

64431   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2652  2116/4/11 -ط  ِؾّذ فشاط ِؾّذ اٌغ١ذ -  137  

53251   ثشلُ    21111112:  ربس٠خ ، 2621  2111/2/1-ط  ِؾّذ اٌالٖ ػجذ ساشذ طالػ -  138  

21152   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2214  2116/11/1-ط  اؽّذ اثٛاٌّغذ ِؾّذ اثٛاٌّغذ -  139  

32151   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2242  2111/11/14-ط  اسِب١ٔٛط ػجذاٌش١ٙذ ٔظؾٝ ٔب٘ذ -  140  

45512   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2223  2112/2/21-ط  اؽّذ ّبػ١ًاع ِؾّذ ِٕٝ -  141  

43265   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2226  2111/1/3 -ط  ِؾّذ ِؾّذ اؽّذ عؼبد -  142  

43265   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2222  2115/1/3 -ط  ِؾّذ ِؾّذ اؽّذ عؼبد -  143  

31615   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2213  2112/5/31-ط  اثشا١ُ٘ طالػ اٌجذسٞ -  144  

31615   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2214  2112/5/31-ط  اثشا١ُ٘ طالػ اٌجذسٞ -  145  
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31615   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2215  2112/5/31-ط  اثشا١ُ٘ طالػ اٌجذسٞ -  146  

52142   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2234  2115/5/11-ط  اثٛض١ف اٌغ١ذ ِؾّٛد ثٙبء -  147  

23446   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2221  2115/11/22 -ط  ؽغٓ اثٛاٌؾّذ ػجذاٌؾٝ ؽغٓ -  148  

66424   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2213  2112/1/24 -ط  ٠ٛعف اؽّذ ػٍٝ ٔظشاٌذ٠ٓ -  149  

23514   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2215  2115/12/14-ط  اٌغ١ذ اثشا١ُ٘ سِضبْ أغٝ -  150  

62315   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2215  2115/5/12-ط  اثٛاٌذ٘ت اهلل ض١ف ِؾّذ ؽغ١ٓ -  151  

52222   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2235  2113/3/3 -ط  اثشا١ُ٘ دسٚط اثشا١ُ٘ اششف -  152  

52222   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2231  2115/3/3 -ط  اثشا١ُ٘ دسٚط اثشا١ُ٘ اششف -  153  

52222   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2241  2113/3/3 -ط  اثشا١ُ٘ دسٚط اثشا١ُ٘ اششف -  154  

52222   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2241  2115/3/3 -ط  اثشا١ُ٘ دسٚط اثشا١ُ٘ اششف -  155  

45512   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2224  2112/2/21-ط  اؽّذ بػ١ًاعّ ِؾّذ ِٕٝ -  156  

52524   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2255  2116/6/1-ط  ػجبط ػجذاٌؾبفظ ِؾّذ اؽالَ -  157  

23554   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2261  2111/3/24-ط  فشاط رّبَ ِؾّذ ٔٛاي -  158  

61155   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2255  2113/6/24 -ط  ِؾّٛد ِؾّذ ِٛعٝ ػّشاْ -  159  

61155   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2251  2115/6/24 -ط  ِؾّٛد ِؾّذ ِٛعٝ ػّشاْ -  160  

  2111/1/13-ط  عٛ٘بط ثٕب٠ٗ 2113ٌغٕٗ ط52 سلُ ثبٌؾىُ ٚاٌذٖ ثٛال٠ٗ ِٚشّٛي لبطش  اٌغ١ذ اؽّذ ِؾّذ اٚعبِٗ ِؾّذ -  161

23525   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2225  

23554   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2251  2111/3/22-ط  فشاط رّبَ ِؾّذ ٔٛاي -  162  

-ط  عٛ٘بط ِشوض ثٕبثٗ 2113 ٌغٕٗ ط 52 سلُ ثبٌؾىُ ٚاٌذٖ ثٛال٠ٗ ِٚشّٛال لبطش اٌغ١ذ اؽّذ ِؾّذ اٚعبِٗ ِؾّذ -  163

23525   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2222  2111/1/5  

41151   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2223  2115/1/5 -ط  ؽغٓ اؽّذ ِؾّذ عبسق -  164  

65151   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2251  2116/11/1 -ط  ِؾّذ ِؾّذ فّٙٝ ش٠ٛىبس -  165  

22135   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2265  2115/5/6-ط  اؽّذ اثشا١ُ٘ اثٛاٌّغذ شؾبرٗ -  166  

23256   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2251  2115/1/31-ط  ػٍٝ اؽّذ ػٍٝ طجشٜ -  167  

62325   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2242  2111/1/13-ط  د١٘ظ عالي اثٛاٌّغذ ا٠ّبْ -  168  

62325   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2245  2114/1/13-ط  د١٘ظ عالي اثٛاٌّغذ ا٠ّبْ -  169  

62325   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2241  2111/1/13-ط  د١٘ظ عالي اثٛاٌّغذ ا٠ّبْ -  170  

42123   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2263  21114/1/21-ط  اؽّذ اثشا١ُ٘ ِبعذ فزؾ١ٗ -  171  
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42123   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2264  2111/11/21-ط  اؽّذ اثشا١ُ٘ ِبعذ فزؾ١ٗ -  172  

45126   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2212  2111/11/25-ط  عؼ١ذ لش٠ظٗ فّٙٝ ِغذٜ -  173  

31666   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2261  2111/1/11 -ط  ِؾّذ ػجذاٌالٖ ػجذإٌبطش عّبي -  174  

55144   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2213  2114/11/22-ط  ِؾّٛد اؽّذ ِؾّٛد ػضٖ -  175  

55144   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2214  2111/11/22-ط  ِؾّٛد اؽّذ ِؾّٛد ػضٖ -  176  

55144   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2215  2114/11/22-ط  ِؾّٛد اؽّذ ِؾّٛد ػضٖ -  177  

55144   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2216  2111/11/22-ط  ِؾّٛد اؽّذ ِؾّٛد ػضٖ -  178  

54126   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2546  2111/3/11 -ط  ثخ١ذ اؽّذ طبدق -  179  

54126   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2542  2114/3/11 -ط  ثخ١ذ اؽّذ طبدق -  180  

54126   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2545  2111/3/11 -ط  ثخ١ذ اؽّذ طبدق -  181  

55112   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2526  2111/3/1 -ط  ِشعٝ ِؾّٛد اؽّذ ا٠ٙبة/د -  182  

55112   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2522  2115/3/1 -ط  ِشعٝ ِؾّٛد اؽّذ ا٠ٙبة/د -  183  

61533   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2516  2115/5/16-ط  ٠ٛعف ٘بشُ ػجذاٌّؼض ٔبد٠خ -  184  

61533   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2515  2113/5/16-ط  ٠ٛعف ٘بشُ ػجذاٌّؼض ٔبد٠خ -  185  

62224   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2511  2113/2/1-ط  ِؾّذ اؽّذ ػجذاٌؼبي خبٌذ -  186  

62224   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2512  2115/2/1-ط  ِؾّذ اؽّذ ػجذاٌؼبي خبٌذ -  187  

46246   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2541  2115/5/1 -ط  ِؾّٛد ػٍٟ عؼذ٠ٗ -  188  

54621   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2525  2114/5/6-ط  ؽغٓ اٌؼبي ػجذ ِؾّٛد ِٕبي -  189  

54621   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2521  2111/5/6-ط  ؽغٓ اٌؼبي ػجذ ِؾّٛد ِٕبي -  190  

54621   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2531  2114/5/6-ط  ؽغٓ اٌؼبي ػجذ ِؾّٛد ِٕبي -  191  

54621   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2531  2111/5/6-ط  ؽغٓ اٌؼبي ػجذ ِؾّٛد ِٕبي -  192  

21426   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2532  2112/3/6-ط  ِؾّذ ِؾّٛد ؽٕفٝ عؼفش -  193  

22611   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2522  2115/1/21-ط  فب٠ض سأفذ ِؾّذ سل١ٗ -  194  

55112   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2523  2112/1/11 -ط  ِشعٝ ِؾّٛد اؽّذ ا٠ٙبة/د -  195  

55112   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2524  2112/1/11 -ط  ِشعٝ ِؾّٛد اؽّذ ا٠ٙبة/د -  196  

55112   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2525  2112/1/11 -ط  ِشعٝ ِؾّٛد اؽّذ ا٠ٙبة/د -  197  

62456   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2511  2111/11/1-ط  اٌّذٔٝ ِؾّذ ػجذاٌخبٌك ثىش ؽبرُ -  198  
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44621   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2541  2111/6/14 -ط  غالة ثخ١ذ اؽّذ طبدق -  199  

44621   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2551  2116/6/14 -ط  غالة ثخ١ذ اؽّذ طبدق -  200  

44621   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2551  2111/6/14 -ط  غالة ثخ١ذ اؽّذ طبدق -  201  

44621   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2552  2116/6/14 -ط  غالة ثخ١ذ اؽّذ طبدق -  202  

23645   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2542  2111/2/1 -ط  ِؾّٛد عشٚس ؽغ١ٓ ػبدي -  203  

61533   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2515  2115/5/16-ط  ٠ٛعف ٘بشُ ػجذاٌّؼض ٔبد٠خ -  204  

61533   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2512  2113/5/16-ط  ٠ٛعف ٘بشُ ػجذاٌّؼض ٔبد٠خ -  205  

24145   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2561  2124/6/15 ؽزٝ عبسٜ 2111/6/15-ط  ثغشط شبوش بثذص ٔبد٠ٗ -  206  

46113   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2562  2112/12/4-ط  اٌغ١ذ ػجذاٌشؽ١ُ اٌجذسٞ ِؾّذ -  207  

21262   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2561  2112/6/11 -ط  ِؾّذ ِؾّذ ؽغٓ عٕبء -  208  

45116   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2525  2116/12/6 -ط  اعّبػ١ً ػّش ِؾّذ رو١ٗ -  209  

23234   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2521  2111/2/11 -ط  ػجذاٌظب٘ش اٌذ٠ٓ ص٠ٓ ؽغ١ٓ ِؾّٛد -  210  

21115   ثشلُ    21111121:  خربس٠ ، 2523  2122/2/23 ؽزٝ عبسٜ 2112/2/23-ط  ِؾّذ ؽغٓ ِؾّذ ػبدي -  211  

22265   ثشلُ    21111121:  ربس٠خ ، 2565  2123/3/5 ؽزٝ عبسٜ 2115/3/5-ط  اٌٍغ١ف ػجذ ِؾّذ ِؾّذ اؽّذ -  212  

24316   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2112  2111/1/1-ط  ِبصْ عٕغبٜٚ ػضّبْ ػضد -  213  

61121   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2111  2111/4/23 -ط  ِٕظٛس ػجذاٌؼبي ػٍٝ ِؾّذ -  214  

66515   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2121  2112/11/25-ط  دا١ٔبي ػذٌٝ شٕٛدٖ -  215  

66515   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2131  2112/11/25-ط  دا١ٔبي ػذٌٝ شٕٛدٖ -  216  

23113   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2134  2115/2/2 -ط  ػضّبْ اٌذ٠ٓ وّبي اؽّذ اٌذ٠ٓ وّبي -  217  

55155   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2554  2114/11/24 -ط  ؽغٓ ِؾّٛد ِؾّذ اعؼذ -  218  

55155   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2552  2111/11/24 -ط  ؽغٓ ِؾّٛد ِؾّذ اعؼذ -  219  

55155   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2556  2114/11/24 -ط  ؽغٓ ِؾّٛد ِؾّذ اعؼذ -  220  

55155   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2552  2111/11/24 -ط  ؽغٓ ِؾّٛد ِؾّذ اعؼذ -  221  

54563   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2121  2111/1/11 -ط  اٌغ١ذ ٠ب٠غ١ٓ اؽّذ اٌذ٠ت -  222  

21512   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2116  2116/12/11 -ط  اٌغ١ذ ػجذاٌمبدس عؼذ ِؾّذ -  223  

22266   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2515  2115/3/4-ط  اٌذ٠ٓ شّظ ِؾّذ ع١ّش ٘جٗ -  224  

23525   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2111  2111/3/26 -ط  خ١ًٍ اٌضجغ ١ٌُٚ ػفبف -  225  
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51155   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2512  2112/1/25 -ط  اٌغ١ذ ِؾّٛد اٌشبرٌٝ ػّش -  226  

51155   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2513  2112/1/25  -ط  اٌغ١ذ ِؾّٛد اٌشبرٌٝ ػّش -  227  

51155   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2514  2112/1/25 -ط  اٌغ١ذ ِؾّٛد اٌشبرٌٝ ػّش -  228  

53126   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2116  2115/11/3 -ط  ؽّذا ِزٌٟٛ اٌؼض٠ض ػجذ فزٛػ -  229  

21555   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2511  2112/2/14 -ط  ع١ٍّبْ اؽّذ س٠بع ِشصٚلٗ -  230  

62125   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2125  2111/5/21 -ط  ع١ٍّبْ اؽّذ اؽّذ ػٍٝ -  231  

24316   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2113  2111/1/2-ط  ِبصْ عٕغبٜٚ ػضّبْ ػضد -  232  

21512   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2115  2116/5/14 -ط  اٌغ١ذ ػجذاٌمبدس عؼذ ِؾّذ -  233  

61121   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2112  2116/11/15 -ط  ِٕظٛس ػجذاٌؼبي ػٍٝ ِؾّذ -  234  

21555   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2511  2111/2/2 -ط  بْع١ٍّ اؽّذ س٠بع ِشصٚلٗ -  235  

62125   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2124  2112/11/6 -ط  ع١ٍّبْ اؽّذ اؽّذ ػٍٝ -  236  

45113   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2126  2111/12/2 -ط  اثشا١ُ٘ خ١ًٍ فّٟٙ ِىشَ -  237  

45113   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2122  2116/12/2 -ط  اثشا١ُ٘ خ١ًٍ فّٟٙ ِىشَ -  238  

61121   ثشلُ    21111124:  ربس٠خ ، 2111  2111/4/23 -ط  ِٕظٛس ػجذاٌؼبي ػٍٝ ِؾّذ -  239  

22215   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2132  2112/1/14 -ط  ِؾّٛد اٌغ١ذ اؽّذ -  240  

44161   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2161  2111/6/15 -ط  اٌؾ١ٍُ ػجذ اؽّذ ِؾّٛد ػجذٖ -  241  

54525   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2126  2111/2/15-ط  ػجذاٌالٖ ػجذاٌؼبي ِظغفٝ ثٙغذ -  242  

54525   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2122  2114/2/15-ط  ػجذاٌالٖ ػجذاٌؼبي ِظغفٝ ثٙغذ -  243  

54525   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2125  2111/2/15-ط  ػجذاٌالٖ ػجذاٌؼبي ِظغفٝ ثٙغذ -  244  

21121   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2135  2112/1/5 -ط  اثٛاٌؼال ِؾّذ اعّبػ١ً عؼبد -  245  

65231   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2156  2112/4/1-ط  اعّبػ١ً اؽّذ ِؾّذ ػبدي -  246  

65231   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2152  2112/4/1-ط  اعّبػ١ً اؽّذ ؾّذِ ػبدي -  247  

21122   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2151  2112/1/5 -ط  اٌخٌٟٛ ِؾّذ ِظغفٟ اٌغ١ذ -  248  

62625   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2152  2111/12/21 -ط  ػجذاٌٛاسس ػجذاٌالٖ ػجذاٌؼض٠ض اٌغ١ذ -  249  

62615   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2125  2111/1/24 -ط  ع١ٍّبْ اٌّٛعٛد ػجذ عّبي ػبدي -  250  

21211   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2142  2116/2/2-ط  اٌغ١ذ اهلل خٍف ثذٚٞ عؼبد -  251  

23152   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2166  2115/6/11-ط  اؽّذ ؽغٓ ػٍٝ عؼ١ذ -  252  
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23111   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2136  2124/4/2 ؽزٝ عبسٜ 2111/4/2-ط  اثشا١ُ٘ ػ١ٍبْ ػٍٝ اؽّذ -  253  

   21111125:  ربس٠خ ، 2136  2124/4/2 ؽزٝ عبسٜ 2111/4/2-ط  اثشا١ُ٘ ػ١ٍبْ ػٍٝ اؽّذ ٌظبؽجٗ اٌمذط ِىزت -  254

23111   ثشلُ   

31111   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2161  2111/4/1 -ط  ػجذاٌٛاؽذ ِؾّذ رٛف١ك فزؾٝ -  255  

21511   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 2115  2116/11/15 -ط  ٔٛساٌذ٠ٓ سضٛاْ عبداٌىش٠ُ -  256  

23115   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 5113  2115/5/25 -ط  ػجذاهلل ثىشٜ ػجذاهلل فب٠ض -  257  

21351   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 5111  2116/2/24-ط  ِؾّذ ػجذاٌىش٠ُ ِؾّٛد اعالَ -  258  

65242   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 2155  2114/12/26-ط  اثشا١ُ٘ ِٕظٛس فشط اػزذاي -  259  

66561   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 2151  2115/2/24-ط  ِٛعٝ ػّبس اؽّذ ػّبس -  260  

53523   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 2111  2113/12/12-ط  ػضّبْ ثٙبءاٌذ٠ٓ ِؾّذ ِظغفٟ -  261  

53523   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 2112  2115/12/12-ط  ػضّبْ ثٙبءاٌذ٠ٓ ِؾّذ ِظغفٟ -  262  

53523   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 2113  2113/12/12-ط  ػضّبْ ثٙبءاٌذ٠ٓ ِؾّذ ِظغفٟ -  263  

53523   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 2114  2115/12/12-ط  ػضّبْ ثٙبءاٌذ٠ٓ ِؾّذ ِظغفٟ -  264  

61211   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 2154  2115/5/4-ط  ِشصٚق رّبَ ِؾّذ خبٌذ -  265  

53564   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 2111  2111/2/21 -ط  ػٍٟ ػّشاْ ا١ِٓ ػّشاْ -  266  

51213   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5126  2116/11/26-ط  اٌشّبع ذإٌّؼُػج ػضّبْ طجبػ -  267  

42121   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5151  2111/2/25-ط  ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ -  268  

55662   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5123  2111/11/16-ط  ِؾّذ ع١ٍّبْ ػجذاٌؼض٠ض -  269  

55662   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5124  2116/11/16-ط  ِؾّذ ع١ٍّبْ ػجذاٌؼض٠ض -  270  

53162   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5141  2115/1/21-ط  ٔبطش عؼذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌشاصق ػجذ -  271  

41116   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5134  2111/2/16-ط  ا١ِٓ ؽبِذ ِؾّذ -  272  

41116   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5135  2115/2/16-ط  ا١ِٓ ؽبِذ ِؾّذ -  273  

41116   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5136  2111/2/16-ط  ا١ِٓ ؽبِذ ِؾّذ -  274  

41116   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5132  2115/2/16-ط  ا١ِٓ ؽبِذ ِؾّذ -  275  

21154   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5144  2116/6/11-ط  ِظغفٝ اؽّذ صبثذ اٌغ١ذ -  276  

45141   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5125  2112/12/15-ط  ٔم١بْ ثشوبد فٛص٠ٗ -  277  

 اٌّبي ػٍٝ ٌٍٛال٠ٗ االعشٖ ٌشئْٛ اٌج١ٍٕب ١ٔبثخ ِٓ اٌظبدس ٌٍؾىُ عجمب ٌٛاٌذٖ لضبئ١ٗ ثّغبػذٖ ع١ف١ٓ ؽج١ت فّٙٝ ؽج١ت ١ِٕب -  278

22465   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5122  2112/12/12-ط  2112 ٌغٕخ ة1 سلُ اٌمض١ٗ فٝ  
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65156   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5135  2116/1/1-ط  ػجذاهلل سفبػٝ ِؾّذ ٔٛاي -  279  

43126   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5154  2111/11/5 -ط  ع١ٕٛط اعىٕذس ِٛس٠ظ ِغذٜ -  280  

42121   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5161  2112/1/15-ط  ػجذاٌشؽ١ُ ِؾّذ ػجذاٌؼض٠ض اؽّذ -  281  

63641   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5125  2115/1/11-ط  ٚاطف ػٛع ٚاطف ١ِٕب -  282  

22562   ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 5131  2115/1/11-ط  ِؾّذ ؽبفظ ؽّذاْ ٔؼّٗ -  283  

62545   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 5162  2114/5/11 -ط  اؽّذ وبًِ ِؾّذ اؽّذ -  284  

62545   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 5165  2111/5/11 -ط  اؽّذ وبًِ ِؾّذ اؽّذ -  285  

24315   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 5164  2111/1/25 -ط  ثٕٙغٝ ِؾّذ ِؾّٛد عبثش شش٠فٗ -  286  

62125   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 5152  2111/2/24 -ط  ػغب٠جٟ سؤف ظش٠ف عذحِب -  287  

24315   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 5165  2111/1/25 -ط  ثٕٙغٝ ِؾّذ ِؾّٛد عبثش شش٠فٗ -  288  

62161   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 5121  2115/6/12-ط  ػٍٝ ِؾّذ عشؽبْ غش٠ت -  289  

45132   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 5163  2111/1/24 -ط  اعّبػ١ً ِؾّذ ٘بشُ طبثش -  290  

   ــــــــــــــــــــــ  

ششوبد رغذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

54154   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2322  2114/4/4-ط  ٚششوبٖ طبثش ِؾّٛد ِؾّذ ٚفمٝ ششوٗ -  1  

54154   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2325  2111/4/4-ط  ٚششوبٖ طبثش ِؾّٛد ِؾّذ ٝٚفم ششوٗ -  2  

54154   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2321  2114/4/4-ط  ٚششوبٖ طبثش ِؾّٛد ِؾّذ ٚفمٝ ششوٗ -  3  

54154   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2331  2111/4/4-ط  ٚششوبٖ طبثش ِؾّٛد ِؾّذ ٚفمٝ ششوٗ -  4  

53121   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 5324  2115/1/21 -ط  ٚشش٠ىٙب ِؾبسة ػٍٝ طجب ششوٗ -  5  

35243   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2431  2116/11/15-ط  ٚشش٠ىزٗ ١ِٕب اعؾك ػبدي ششوٗ -  6  

35243   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2431  2116/11/15-ط  ١ِٕب اعؾك ػبدي ششوٗ -  7  

35243   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2431  2116/11/15-ط  ٚششوبٖ ١ِٕب اعؾك ػّبد -  8  

35243   ثشلُ    21111116:  ربس٠خ ، 2431  2116/11/15-ط  ٚششوبٖ ١ِٕب اعؾك ششوخػبدي -  9  

:  ربس٠خ ، 2523  2111/11/11 -ط  ٚشش٠ىزٙب ِؾّذ ػٍٝ أزظبس ششوٗ ٠غؼٍٗ اٌفغبسٞ ٚػٕٛأٙب اٌششوٗ اعُ رؼذ٠ً -  10

65115   ثشلُ    21111113  

65115   ثشلُ    21111113:  ربس٠خ ، 2523  2111/11/11 -ط  ٚششوبٖ ِٛعٝ ػجذاٌؼبي ِؾّذ ششوخ -  11  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

61522   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2612  2111/3/22-ط  ٚششوبئٙب ػشاثٝ ّ٘بَ ٔٛاي ششوخ -  12  

61522   ثشلُ    21111114:  ربس٠خ ، 2611  2111/3/21-ط  ٚششوبئٙب ػشاثٝ ّ٘بَ ٔٛاي ششوخ -  13  

41611   ثشلُ    21111115:  ربس٠خ ، 2235  2116/1/21 -ط  ٚششوبٖ ع١ٍٕٟ ِؾّٛد ػٍٟ ششوٗ -  14  

45215   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2246  2111/11/22-ط  ٚشش٠ىزٗ خ١ٍفٗ اٌغ١ذ ػجذاٌغفبس ششوٗ -  15  

45215   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2246  2111/11/22-ط  ٚشش٠ىز١ٗ طذ٠ك خ١ٍفٗ ثذٚٞ ششوٗ -  16  

45215   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2246  2111/11/22-ط  ػجذاٌشؽ١ّٛشش٠ىزٙب ؽغب١ٔٓ ػجذاٌؼبي ٚفبء ششوٗ -  17  

45215   ثشلُ    21111111:  ربس٠خ ، 2246  2111/11/22-ط  ٚشش٠ىزٙب ػجذاٌشؽ١ُ ؽغب١ٔٓ ػجذاٌؼبي ٚفبء ششوٗ -  18  

51526   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2121  2112/1/3-ط  ٚششوبٖ ِزٌٛٝ ِؾّذ ػٍٝ ششوخ -  19  

51526   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2121  2112/1/3-ط  ٚششوبٖ ِزٌٛٝ ِؾّذ ػٍٝ ششوخ -  20  

51526   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2122  2112/1/3-ط  ٚششوبٖ ِزٌٛٝ ِؾّذ ػٍٝ ششوخ -  21  

45254   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2153  2112/5/22-ط  ٚششوبٖ ػغ١ٗ شف١ك ِّذٚػ ششوٗ -  22  

45254   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2154  2112/5/22-ط  ٚششوبٖ ػغ١ٗ شف١ك ِّذٚػ ششوٗ -  23  

45254   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2155  2112/5/23-ط  ٚششوبٖ ػغ١ٗ كشف١ ِّذٚػ ششوٗ -  24  

61212   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 2144  2111/2/15 -ط  ٚشش٠ىٙب اٌغ١ذ عبثش وٛصش ششوخ -  25  

61154   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 2155  2114/5/4 -ط  ٚششوبٖ ػجذاهلل اؽّذ طبثش عؼبد ششوٗ -  26  

61154   ثشلُ    21111126:  ربس٠خ ، 2151  2111/5/4 -ط  ٚششوبٖ ػجذاهلل اؽّذ طبثش عؼبد ششوٗ -  27  

 ثشلُ    21111122:  ربس٠خ ، 3651  2123/1/24 ؽزٝ عبسٜ 2115/11/24 -ط  ٚشش٠ىٗ ِٛعٟ ثغشط فزؾٟ ششوٗ -  28

  21252  

65511   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 5125  2115/5/5-ط  ٚشش٠ىٗ ػجذاٌّالن فخشٜ ٌغفٝ ِبعذ ششوخ -  29  

24555   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 5154  2111/11/12-ط  ٚشش٠ىٗ ؽغ١ٓ ػجذإٌّؼُ طالػ ِؾّذ -  30  

43115   ثشلُ    21111125:  ربس٠خ ، 5152  2111/11/31-ط  ٚشش٠ىزٙب ػٍٟ ٔبطش طفبء ششوٗ -  31  

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد ث١غ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ششوبد س٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ششوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


