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أفشاد ليٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٔمً ِىرة ؾٓ 1325 تشلُ 22111114 فٝ ليذ ، 252222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دّٛدٖ ِذّذ ؾطيٗ ؾٍٝ -  1

 ؾطيٗ فشج ادّذ/تٍّه-اٌجذيذٖ االترذائيٗ اٌّذسعٗ تجٛاس لاٚغشب-لاٚغشب:  تجٙح ، اٌغيش ٚعياساخ عياساذٗ ؾٍٝ تاٌغياساخ تضائؽ

 ِذّذ

 ، ِفشٚؽاخ تيؽ ؾٓ 1322 تشلُ 22111112 فٝ ليذ ، 12222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾطيٗ فايض ٔثيً ٘أٝ -  2

صخاسٜ سِضٜ ٘ذسا/تٍّه-صخاسٜ سِضٜ ٘ذسا ِّش اٌؾٙذاء ؽاسؼ:  تجٙح  

 اجٙضٖ ؾٓ 1299 تشلُ 22111123 فٝ ليذ ، 21222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾثّاْ اٌغيذ ؾثذاٌشديُ اٌغيذ -  3

ؾثذاٌشديُ ؾثّاْ اٌغيذ ؾثذاٌشديُ/ تٍّه-إٌادٜ تجٛاس اٌذّا-اٌذّا ؾضتح:  تجٙح ، وٙشتائيٗ  

 ِالتظ تيؽ ؾٓ 1323 تشلُ 22111113 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾثذاٌالٖ ِذّذ دٍّٝ ِقطفٝ -  4

ؾٍٝ ِذّٛد اتشا٘يُ ادّذ/تٍّه-عالِْٛ ِضٌماْ تجٛاس ؾشاتٝ ادّذ ػ عالِْٛ-عالِْٛ:  تجٙح ،  

 ٚاؾالف سدٖ ؾٓ 1312 تشلُ 22111119 فٝ ليذ ، 5222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  لٕاٜٚ ؾٍٝ ؾثذاٌشديُ سؽاد -  5

ِيخائيً صوا/تٍّه-اٌؾٙذاء ؽاسؼ:  تجٙح ، ذمٍيذٜ غيش  

 ٌرشتيٗ دػيشٖ ؾٓ 1321 تشلُ 22111125 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  اٌغيذ غفيش دّذٜ ايٗ -  6

دغيٓ ِذّذ دغيٓ اعالَ/ٍِه-صغٍٛي عؿذ ؽاسؼ-دّيذٜ ٔضٌٗ:  تجٙح ، ٚتيؿٙا االٌثاْ الدساس اٌّٛاؽٝ  

 اوغغٛاس ؾٓ 1211 تشلُ 22111126 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ادّذ واًِ ؾثذاٌٛادذ ِذّٛد -  7

ادّذ واًِ ؾثذاٌٛادذ ِذّذ/تٍّه-طّا تغادً واًِ ؾثذٖ ِخثض تجٛاس اٌذيٓ فالح ؽاسؼ:  تجٙح ، ذىاذه  

 ٚذجٙيض تيؽ ؾٓ 1324 تشلُ 22111114 فٝ ليذ ، 1222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دغأيٓ اٌغيذ دغأيٓ ِذّذ -  8

ِذّذ دغأيٓ ِذّذ ٌٚيذ/تٍّه-اٌّغرؾفٝ لثٍٝ ؾشاتٝ ادّذ ؽاسؼ:  تجٙح ، ِاوٛالخ  

 غياس لطؽ ؾٓ 1325 تشلُ 22111122 فٝ ليذ ، 1222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  اتشا٘يُ اتٛاٌذ٘ة ِذّذ صيٕة -  9

اٌغيذ ِقطفٝ ؾثذاٌشديُ ِقطفٝ/تٍّه-ؾٍٝ تٓ ؾٍٝ ِغجذ اِاَ ؾشاتٝ ادّذ ؽاسؼ:  تجٙح ، وٙشتائيٗ اجٙضٖ  

 تيؽ ؾٓ 1312 تشلُ 22111119 فٝ ليذ ، 5222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  عيذ اتشا٘يُ ِذّذ ؾثذاٌشدّٓ -  10

عيذ اتشا٘يُ ؾقاَ/تٍّه-تيه اٌغيذ ِغجذ اِاَ دِٚٗ اَ-دِٚٗ اَ:  تجٙح ، خشدٚاخ  

 ، ادزيٗ ذجاسٖ ؾٓ 1212 تشلُ 22111125 فٝ ليذ ، 12222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ لاعُ دّذٜ لاعُ -  11

تذسٚط فّٙٝ ويشٌظ/تٍّه-االًِ تجٛاسفيذٌيٗ-اٌؾٙذاء ؽاسؼ:  تجٙح  

 ِىرة ؾٓ 1321 تشلُ 22111112 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ ؾثذاٌذافع ِذّذ ادّذ -  12

ِذّذ ؾثذاٌذافع ِذّذ/تٍّه-ؾٍٝ تٓ ؾٍٝ ِغجذ اِاَ-ؾشاتٝ ادّذ ؽاسؼ:  تجٙح ، تاٌغياساخ ٔمً ِماٚالخ  

 ٔمً ِماٚالخ ِىرة ؾٓ 1329 تشلُ 22111112 فٝ ليذ ، 52222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؽٕٛدٖ جاتش دٕا تاعُ -  13

ؽٕٛدٖ جاتش دٕا/تٍّه-اٌّذىّٗ ؽاسؼ ِٓ اٌجذيذٖ تإٌّؾيٗ اٌغؿادٖ ؽاسؼ:  تجٙح ، تاٌغياساخ  

 ٌرشتيٗ دػيشٖ ؾٓ 1319 تشلُ 22111125 فٝ ليذ ، 122222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  داٚد ٍِه يٛعف اِيش -  14

لافذ طٍؿد ِجذٜ/تٍّه-غشية وَٛ ؽّٗ ٔجؽ-غشية وَٛ:  تجٙح ، ٚتيؿٙا االٌثاْ الدساس اٌّاؽيٗ  

 ، تاٌرجضئٗ تماٌٗ ؾٓ 1321 تشلُ 22111122 فٝ ليذ ، 1222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾثذاٌشاصق ِذّذ جّاي -  15

ؾطيٗ ؾثذاٌشاصق ِذّذ ٚسدٖ/تٍّه-٘اؽُ ؾثذاٌفضيً ٔجؽ االغأٗ-االغأٗ:  تجٙح  
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 اذقاالخ ؾٓ 1214 تشلُ 22111122 فٝ ليذ ، 12222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  اٌغيذ ِغشتٝ جاتش ٘ٛيذا -  16

اتٛاٌٍيً ِذّذ ادّذ ايّاْ/تٍّه-اٌرجاسيٗ اٌثأٛيٗ ِذسعٗ اِاَ اٌثٛسٖ ؽاسؼ:  تجٙح ، ِذّٛي ٚاوغغٛاس  

 ، تاٌرجضئٗ تماٌٗ ؾٓ 1314 تشلُ 22111111 فٝ ليذ ، 1222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾاِش ادّذ ِذّذ دغٓ -  17

ؾاِش ادّذ ِذّذ فٛصٜ/تٍّه-اٌّذضَ ِغجذ تجٛاس ؾاِش اٚالد ٕٗاٌؿراِ-اٌؿرإِح:  تجٙح  

 تجٙح ، تاٌرجضئٗ تماٌٗ ؾٓ 1291 تشلُ 22111125 فٝ ليذ ، 5222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾٍٝ ادّذ ِذّذ ثشيا -  18

اٌطاٌثٗ/تٍّه-اٌّإعغٗ ِذسعٗ تجٛاس اٌّإعغٗ ػ اٌّذِش-اٌّذِش:   

 خضاس ذجاسٖ ؾٓ 1211 تشلُ 22111111 فٝ ليذ ، 122222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ادّذ عيذ ادّذ ِذّٛد -  19

ادّذ عيذ ؾٍٝ عيذ/تٍّه-اٌؾٛادس ِذخً عالِْٛ-عالِْٛ:  تجٙح ، تاٌجٍّٗ ٚفاوٙٗ  

 د٘أاخ ٚسؽٗ ؾٓ 1312 تشلُ 22111121 فٝ ليذ ، 12222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ٔخٍٗ ؾضيض اتشا٘يُ ٌِٛش -  20

ٍِطٝ تؾاٜ أٛس سافيك/تٍّه-اٌذذيذ اٌغىٗ غشب ِؾطا-ِؾطا:  تجٙح ، ِٛتٍيا  

 تشلُ 22111123 فٝ ليذ ، 3222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ٚاٌذٖ تٛاليٗ ؾاسف ؾثذاٌالٖ اٌذيٓ ِذٝ ِذّذ ادّذ -  21

 ؾثذاٌالٖ اٌذيٓ ِذٝ ِذّذ/تٍّه-تطّا اٌّغرؾفٝ لثٍٝ 6 سلُ ؾّاسٖ ؾشاتٝ ادّذ ؽاسؼ:  تجٙح ، عياساخ اطاساخ ؾٓ 1292

 ؾاسف

 تماٌٗ ؾٓ 1323 تشلُ 22111125 فٝ ليذ ، 1222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾٍياْ ؾثذاٌٙادٜ ؾٍياْ ؾرّاْ -  22

ِذّذ ؽاوش خٍف ايّاْ/تٍّه-اٌثٛعرٗ تجٛاس لاٚغشب-لاٚغشب:  تجٙح ، تاٌرجضئٗ  

 ، لقة ؾقاسٖ ؾٓ 1326 تشلُ 22111114 فٝ ليذ ، 1222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾثذاهلل اٌغيذ ؽذاد اٌغيذ -  23

اٌغيذ ؾثذاهلل ٌّياء/تٍّه-طّا تٕذس اٌجيؼ ؽاسؼ ِٓ ِٕطاي داسٖ:  تجٙح  

 ذشتيٗ دػيشٖ ؾٓ 1316 تشلُ 22111111 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾٍٝ ؽاوش ؾاطف غٕيٗ -  24

اٌغيذ ادّذ عيذ ِذّذ/تٍّه-اٌض٘شاء دٝ اٌض٘شاء ِذسعٗ تذشٜ:  تجٙح ، ِٛاؽٝ ٚتيؽ  

 تيؽ ؾٓ 1326 تشلُ 22111122 فٝ ليذ ، 1222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾٍٝ ؾٍٝ اتٛاٌذّذ سؽاد ادّذ -  25

ِذّذ اعّاؾيً ادّذ/تٍّه-اتٛغشية ِيذاْ:  تجٙح ، ٚدٍٛياخ ِخثٛصاخ  

 دػيشٖ ؾٓ 1322 تشلُ 22111112 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  عالَ ؾثاط ؾثذاٌؿػيُ ادّذ -  26

٘شيذٜ ٘الي ادّذ عيذ/تٍّه-اٌؾياِٗ ِغجذ تجٛاس-اٌذذيمٗ لشيٗ-اٌذذيمٗ:  تجٙح ، ٚتيؿٙا االٌثاْ الدساس ِٛاؽٝ ذشتيٗ  

 ، تاٌرجضئٗ تماٌٗ ؾٓ 1212 تشلُ 22111122 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ادّذ دغيٓ اٌغيذ دغٓ -  27

ادّذ دغيٓ اٌغيذ دغيٓ/تٍّه-اٌؾثاب ِشوض تجٛاس اٌذّا-اٌذّا:  تجٙح  

 ذقٕيؽ ٚسؽٗ ؾٓ 1321 تشلُ 22111112 فٝ ليذ ، 42222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ادّذ ؾٍٝ ِذّذ ؽيّاء -  28

ؾثذاٌشديُ ادّذ ؾٍٝ ِذّذ/تٍّه-خٍيفٗ اٚالد ِٕذسٖ تجٛاس ِؾطا-ِؾطا:  تجٙح ، اخؾاب  

 خضاس ؽادس ؾٓ 9219 تشلُ 22111125 فٝ ليذ ، 12222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾثّاْ ِذّذ ؾثّاْ ٘يثُ -  29

ؾثّاْ ِذّذ ؾثّاْ/تٍّه-اٌّغجذ تجٛاس دّادٖ ذشؾٗ عالِْٛ-عالِْٛ:  تجٙح ، ٚفاوٙٗ  

 خضاس ؽادس ؾٓ 9219 تشلُ 22111125 فٝ ليذ ، 12222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾثّاْ ِذّذ ؾثّاْ ٘يثُ -  30

 صوٝ ِذّذ تٍّه االخٖٛ ِمٙٝ تجٛاس اٌثٍذ ِذخً عالِْٛ ؾٕٛأٗ ذٛن ذٛن تيؽ ٔؾاط ؾٓ اخش سئيغٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ٚفاوٙٗ

2219-12-12 فٝ افررخ ؾثذاٌؿاي خٍف  

 ؾٓ 1322 تشلُ 22111111 فٝ ليذ ، 1222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دسٚيؼ ؾثذاٌٍطيف دٕذق ؾثذاٌٍطيف -  31

ادّذ دغيٓ خٍف اعّاء/تٍّه-صغٍٛي ِغجذ تجٛاس اٌؾٛوا:  تجٙح ، تالعريه اوياط ذمطيؽ ِاويٕٗ  

 دػيشٖ ؾٓ 1322 تشلُ 22111122 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  فشاج ؾثذاٌؿاي اٌغيذ اٌذغيٓ -  32

فشاج ؾثذاٌؿاي اٌغيذ ؾثذاٌؿاي/تٍّه-دّيذٜ ٔضٌٗ صغٍٛي عؿذ ؽاسؼ:  تجٙح ، ٚتيؿٙا االٌثاْ الدساس اٌّٛاؽٝ ٌرشتيٗ  
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 ، دثٛب ذجاسٖ ؾٓ 1322 تشلُ 22111125 فٝ ليذ ، 1222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  اٌغيذ ادّذ ِذّذ ِقطفٝ -  33

ادّذ ؾثذاٌشديُ ِذّذ/تٍّه-اٌقٕايؽ ِذسعٗ اِاَ-ِا٘ش ادّذ ؽاسؼ:  تجٙح  

 ٚتيؽ ذجٙيض ِذً ؾٓ 1216 تشلُ 22111122 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دّيذ ِذّذ دغٓ ؾّاد -  34

ؾثذاٌشديُ ِقطفٝ ؾٍٝ/تٍّه-اٌؾشق ٔمطٗ تجٛاس ِا٘ش ادّذ ؽاسؼ:  تجٙح ، ِاوٛالخ  

 ِثيذاخ ؾٓ 1212 تشلُ 22111122 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ ؾثذاٌؿضيض ؾثذاٌجٛاد ؾٍٝ -  35

دِٚٗ اَ ٌمشيٗ اٌّذٍيٗ اٌٛدذٖ/تٍّه-اٌؾشطٗ ٔمطٗ اِاَ دِٚٗ اَ-دِٚٗ اَ:  تجٙح ، ٚذماٜٚ  

 ادٚاخ تيؽ ؾٓ 1313 تشلُ 22111119 فٝ ليذ ، 12222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  عٍيّاْ دغيٓ ؾٍٝ ِذّذ -  36

دغيٓ ؾٍٝ عيذ/تٍّه-اٌّؿٍك اٌشيايٕٗ ِذخً اٌّؿٍك اٌشيايٕٗ-اٌشيايٕح:  تجٙح ، فذيٗ  

 ذشتيٗ دػيشٖ ؾٓ 1213 تشلُ 22111122 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِىاٜٚ ِذّذ ِذّذ ٕ٘اء -  37

ِىاٜٚ ِذّذيٓ صوٝ اؽشف/تٍّه-اٌؾشلٝ اٌّذخً اٌّذِش-اٌّذِش:  تجٙح ، ٚتيؿٙا االٌثاْ الدساس ِٛاؽٝ  

 ِضسؾٗ ؾٓ 1329 تشلُ 22111122 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ ِذشٚط ِذّذ دغاَ -  38

ِذّذ ِذّذ ِذشٚط ِذّذ/تٍّه-اٌماؾٛد ِغجذ تجٛاس االستؿيٓ ٔجؽ:  تجٙح ، دٚاجٓ  

 ِىرة ؾٓ 1315 تشلُ 22111111 فٝ ليذ ، 122222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  سٚفائيً يغٝ سٚفائيً ِيخائيً -  39

سٚفائيً يغٝ سٚفائيً/ٍِه-اٌغشتٝ طّا عادً االستؿيٓ طشيك اٌرؿّيش ؽاسؼ:  تجٙح ، تاٌغياساخ ٔمً ِماٚالخ  

 ٔجاسٖ ٚسؽٗ ؾٓ 1311 تشلُ 22111119 فٝ ليذ ، 21222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دغيٓ اٌغيذ ِقطفٝ ؾادي -  40

دغيٓ اٌغيذ ِقطفٝ يغشٜ/تٍّه-ؾٍٝ اٚالد ِغجذ تجٛاس واًِ ِقطفٝ ؽاسؼ:  تجٙح ،  

 تيؽ ِذً ؾٓ 1296 تشلُ 22111123 فٝ ليذ ، 12222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ؾثذاٌشدّٓ ِذّذ عشاج ايّاْ -  41

اٌغيذ عشاج ؾٍٝ عشاج/تٍّه-االؽشاف ؽاسؼ ِؾطا-ِؾطا:  تجٙح ، ؾالفٗ  

 ِماٚالخ ِىرة ؾٓ 1219 تشلُ 22111111 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِغؿذ خٍف جّيً ساِض -  42

ِغؿذ خٍف جّيً ساِٝ/تٍّه ِاسِشلظ لاؾٗ تجٛاس اٌثغاذيٓ ػ اٌمثٍٝ اٌغادً:  تجٙح ، تاٌغياساخ ٔمً  

 غياس لطؽ يؽت ؾٓ 1311 تشلُ 22111125 فٝ ليذ ، 5222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  واًِ ٌطفٝ ِىشَ عاِش -  43

واًِ ٌطفٝ ِىشَ ِاسذٓ/تٍّه-اٌّالن وٕيغٗ تجٛاس طّا عادً اٌٛطٕيٗ اٌٛدذٖ ػ:  تجٙح ، ِغرؿٍّٗ  

 ِىرة ؾٓ 1322 تشلُ 22111125 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  عّؿاْ يؿمٛب وشيُ اتشا٘يُ -  44

عّؿاْ يؿمٛب وشيُ/تٍّه-اٌمثٍٝ طّا عادً يغٝ داسٖ:  تجٙح ، تاٌغياساخ ٔمً ِماٚالخ  

 اجٙضٖ تيؽ ؾٓ 1332 تشلُ 22111122 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِغؿٛد تؾرٗ يٛعف سِٚأٝ -  45

عٍيّاْ خٍيفٗ وشَ جّيً/تٍّه-اٌّثاي وٕيغٗ تجٛاس طّا عادً اٌؿماد ؽاسؼ:  تجٙح ، وٙشتائيٗ  

 ِالتظ تيؽ ؾٓ 1324 تشلُ 22111126 فٝ ليذ ، 12222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِذّذ اٌغيذ وّاي فالح -  46

يٛعف ِذّذ اتشا٘يُ ِذّٛد/تٍّه-اٌذشِيٓ تشج اٌجّٙٛسيٗ ؽاسؼ 23 اٌؿماس:  تجٙح ، جا٘ضٖ  

 ذشتيٗ دػيشٖ ؾٓ 1215 تشلُ 22111122 فٝ ليذ ، 51222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ٘شيذٜ ادّذ غشية اًِ -  47

 اتٛضيف ِذّذ ِذّذ/تٍّه-اٌثىشٜ ِغجذ تجٛاس اٌشيايٕٗ لشيٗ اٌثىشٜ ٔجؽ-اٌّؿٍك اٌشيايٕٗ:  تجٙح ، ٚتيؿٙا االٌثاْ الدساس ِٛاؽٝ

 ِذّذ

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشواخ ليٛد      

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌرجاسٜ اٌغجً ذؿذيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾطة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111124 ذاسيخ ٚفٝ ،   4494:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ادّذ ِجا٘ذ ِذفٛظ دياب   - 1

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

 ٘زا اٌغٝ  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111125 ذاسيخ ٚفٝ ،   2114:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّذ عيذ ذغيأح   - 2

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ  

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111122 ذاسيخ ٚفٝ ،   2145:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  عٍيّاْ ادّذ فالح ٘ؾاَ   - 3

االفً تماء ِؽ اٌفشؼ الٌغاء اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

 ٘زا اٌغٝ  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111122 ذاسيخ ٚفٝ ،   9146:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  دٕا فشج ٔاجٝ ايّٓ   - 4

االفً تماء ِؽ اٌفشؼ الٌغاء اٌميذ  

 ؽطة/ِذٛ ذُ   22111112 ذاسيخ ٚفٝ ،   2142:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِخائيً خٍيً ؾؾُ ِيالد اتأٛب   - 5

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  اٌغجً  

 اٌغٝ  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111114 ذاسيخ ٚفٝ ،   2522:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  دغيٓ ؾٍٝ دغيٓ ؾٍٝ   - 6

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا  

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111114 ذاسيخ ٚفٝ ،   3359:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ؾّش تيِٛٝ ؾثذاٌفراح ادّذ   - 7

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111112 ذاسيخ ٚفٝ ،   3159:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِٙشاْ عيذ فثذٝ ٔجٜٛ   - 8

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111119 ذاسيخ ٚفٝ ،   2112:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ادّذ فشغٍٝ ِذّذ فشغٍٝ   - 9

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

 ؽطة/ِذٛ ذُ   22111119 ذاسيخ ٚفٝ ،   2253:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  اهلل دّذ اٌؿاي ؾثذ ٘اؽُ اٌؿاي ؾثذ   - 10

ٌٍٛفاٖ اٌميذ ٘زا اٌغٝ  اٌغجً  

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111119 ذاسيخ ٚفٝ ،   3642:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  فشغٍٝ ِذّذ اٌٛ٘اب ؾثذ   - 11

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

 ؽطة/ِذٛ ذُ   22111119 ذاسيخ ٚفٝ ،   6251:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ؾثذاٌىشيُ اعّاؾيً دّذٜ ِذّٛد   - 12

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  اٌغجً  
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  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111111 ذاسيخ ٚفٝ ،   9561:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  اتٛاٌؿال عيذ اتٛاٌؿال ادّذ   - 13

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

 اٌغٝ  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111111 ذاسيخ ٚفٝ ،   3366:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  دفش ذاجش  ،  ؾثذاٌخاٌك اتشا٘يُ أٛس   - 14

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا  

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111111 ذاسيخ ٚفٝ ،   9419:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّذ ؾثذاهلل ؾثذاهلل ِذّٛد   - 15

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111111 ذاسيخ ٚفٝ ،   2232:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  تخيد داِذ تخيد داِذ   - 16

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111122 ذاسيخ ٚفٝ ،   2656:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  يٛعف دّذاْ ِذّذ ؽيّاء   - 17

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111122 ذاسيخ ٚفٝ ،   261:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ٘شِيٕا دأياي تطشط ؾادي   - 18

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

 اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111121 ذاسيخ ٚفٝ ،   4652:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ادّذ فشغٍٝ ِذّذ ِقطفٝ   - 19

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ   

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111124 ذاسيخ ٚفٝ ،   1222:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِٙذٜ دغٓ ِذّذ اعّٙاْ   - 20

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

 اٌغٝ  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111124 ذاسيخ ٚفٝ ،   4492:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  اٌغيذ دغٓ ؾٍٝ ِذّذ   - 21

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا  

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111124 ذاسيخ ٚفٝ ،   2156:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ادّذ اٌغيذ دغأيٓ اٌغيذ   - 22

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111124 ذاسيخ ٚفٝ ،   3234:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّذ ِٙشاْ إٌافش ؾثذ   - 23

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

 اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111125 ذاسيخ ٚفٝ ،   3221:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  دغأيٓ ِذّٛد اهلل ؾثذ اِاي   - 24

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ   

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111125 ذاسيخ ٚفٝ ،   6326:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ٘شيذٜ اٌغيذ ِذّٛد دؾاء   - 25

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111125 ذاسيخ ٝٚف ،   3649:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ؾثذاٌّالن ؾياد ِا٘ش ؾيذ   - 26

االفً تماء ِؽ اٌفشؼ الٌغاء 1415 سلُ ذاؽيش تطٍة اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

 اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111126 ذاسيخ ٚفٝ ،   9226:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ؾثذاٌذّيذ ِذّذ ِذّذ عّش   - 27

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ   

 اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111122 ذاسيخ ٚفٝ ،   2312:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ؾطيٗ يٛعف ؾطيٗ فّٛئيً   - 28

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ   

  اٌغجً ؽطة/ِذٛ ذُ   22111122 ذاسيخ ٚفٝ ،   6961:  تشلُ ليذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّٛد ادّذ سِضاْ ؾّش   - 29

ٔٙائيا اٌرجاسٖ ٌرشن اٌميذ ٘زا اٌغٝ  

   ــــــــــــــــــــــ  
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اٌّاي سأط     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111122 ، ذاسيخ ٚفي  9222 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ؾثذاٌشدّٓ ادّذ ِذّذ تٙاء -  1

جٕيٗ  21222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111122 ، ذاسيخ ٚفي  2239 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ؾثذاٌمادس ؾٍٝ ِذّٛد ذٙأٝ -  2

جٕيٗ  49222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111111 ، ذاسيخ ٚفي  2652 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ِذّذ ؾٍٝ اٌذيٓ جّاي ؾٍٝ -  3

جٕيٗ  51222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111113 ، ذاسيخ ٚفي  2112 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  جشجظ اعىٕذسٚط سِضٜ اِأٝ -  4

جٕيٗ  51222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش ٚفف   

،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111113 ، ذاسيخ ٚفي  9116 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ذاٚضشٚط جٛسجٝ اِيٓ سفؿد -  5

جٕيٗ  222222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111114 ، ذاسيخ ٚفي  9215 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ؽذاذٗ فايض ٔقذٝ دغاَ -  6

جٕيٗ  41222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111114 ، ذاسيخ ٚفي  6112 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ِذّٛد داِذ ِذّٛد اؽشف -  7

جٕيٗ  55222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111111 ، ذاسيخ ٚفي  1216 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  دّيذ ِذّذ دغٓ ؾّاد -  8

جٕيٗ  1222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111111 ، ذاسيخ ٚفي  2624 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  فشاج يٛعف اٌٛسدأٝ فاطّٗ -  9

جٕيٗ  152222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111111 ، ذاسيخ ٚفي  9219 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  تؾاٜ ِيخائيً وّاي وّيً -  10

جٕيٗ  41222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111111 ، ذاسيخ ٚفي  9125 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ؾثذاٌؿاي ادّذ خٍف ؾثذاهلل -  11

جٕيٗ  122222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111111 ، ذاسيخ ٚفي  9692 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  تخيد ادّذ تخيد وٛثش -  12

جٕيٗ  49222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111121 ، ذاسيخ ٚفي  9644 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ِماسيٛط ذٛفيك ٔثيً ٘أٝ -  13

جٕيٗ  51222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111124 ، ذاسيخ ٚفي  9656 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  اٌٌّٛٝ جاد ؾٍٝ اٌغيذ ِذّذ -  14

جٕيٗ  322222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111125 ، ذاسيخ ٚفي  2966 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ؾثيذ اهلل جة ؽٕٛدٖ سائف -  15

جٕيٗ  252222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111125 ، ذاسيخ ٚفي  5659 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ؾثاط عٍيّاْ ؾّشاْ ِذّذ -  16

جٕيٗ  222222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111125 ، ذاسيخ ٚفي  3649 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  اٌّالن ؾثذ ؾياد ِا٘ش ؾيذ -  17

جٕيٗ  152222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111126 ، ذاسيخ ٚفي  2642 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  عالِٗ ؾٍٝ عاٌُ ادّذ -  18

جٕيٗ  52222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111126 ، ذاسيخ ٚفي  1299 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ؾثّاْ اٌغيذ ؾثذاٌشديُ اٌغيذ -  19

جٕيٗ  51222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111122 ، ذاسيخ ٚفي  2412 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  خٍيً ؽىشاهلل ؾيغٝ تٙجد -  20

جٕيٗ  222222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111122 ، ذاسيخ ٚفي  1221 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ِذّذ ؾثذاٌشديُ دّضٖ تذسيٗ -  21

جٕيٗ  122222.222، ِاٌٗ سأط ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؿذيً ذُ  22111122 ، ذاسيخ ٚفي  2224 تشلُ ليذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ِشلـ ذٛفيك غشيف ياعش -  22

جٕيٗ  21222.222، ِاٌٗ أطس ٌيقثخ اٌّاي سأط ذؿذيً:   اٌرأؽيش   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؿٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذؿذيً ذُ 22111123 ذاسيخ ٚفي 1292    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ٚاٌذٖ تٛاليٗ ؾاسف ؾثذاٌالٖ اٌذيٓ ِذٝ ِذّذ ادّذ -  1

ؾاسف ؾثذاٌالٖ اٌذيٓ ِذٝ ِذّذ/تٍّه-تطّا اٌّغرؾفٝ لثٍٝ 6 سلُ ؾّاسٖ ؾشاتٝ ادّذ ؽاسؼ ،:   اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111123 ذاسيخ ٚفي 1299    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثّاْ اٌغيذ ؾثذاٌشديُ اٌغيذ -  2

ؾثذاٌشديُ ؾثّاْ اٌغيذ ؾثذاٌشديُ/ تٍّه-إٌادٜ تجٛاس اٌذّا-اٌذّا ؾضتح ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111123 ذاسيخ ٚفي 1296    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثذاٌشدّٓ ِذّذ عشاج ايّاْ -  3

اٌغيذ عشاج ؾٍٝ عشاج/تٍّه-االؽشاف ؽاسؼ ِؾطا-ِؾطا ،:   اٌـرأؽيش  

:  اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 1212    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ لاعُ دّذٜ لاعُ -  4

تذسٚط فّٙٝ ويشٌظ/تٍّه-االًِ تجٛاسفيذٌيٗ-اٌؾٙذاء ؽاسؼ ،   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 1213    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ِقطفٝ سفؿد ادّذ -  5

اٌغٛ٘اجٝ ِاسود عٛتش تجٛاس اٌغٛداْ ؽاسؼ اٌمثيقٝ ٔضٌٗ/تجؿٍٗ اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ،:   اٌـرأؽيش  

: اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 9219    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثّاْ ِذّذ ؾثّاْ ٘يثُ -  6

ؾثّاْ ِذّذ ؾثّاْ/تٍّه-اٌّغجذ تجٛاس دّادٖ ذشؾٗ عالِْٛ-عالِْٛ ،    

: اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 9219    تشلُ ليذٖ كعث  ، فشد ذاجش ، ؾثّاْ ِذّذ ؾثّاْ ٘يثُ -  7

 ؾثذاٌؿاي خٍف صوٝ ِذّذ تٍّه االخٖٛ ِمٙٝ تجٛاس اٌثٍذ ِذخً عالِْٛ ؾٕٛأٗ ذٛن ذٛن تيؽ ٔؾاط ؾٓ اخش سئيغٝ ِذً ٌٗ ،  

2219-12-12 فٝ افررخ   



 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

: اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 9219    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذؾثّاْ ؾثّاْ ٘يثُ -  8

ؾثّاْ ِذّذ ؾثّاْ/تٍّه-اٌّغجذ تجٛاس دّادٖ ذشؾٗ عالِْٛ ؾٕٛأٗ ٚفاوٙٗ خضاس ؽادس ٔؾاط ؾٓ اخش سئيغٝ ِذً افرراح ،    

 ،:   اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 1291    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾٍٝ ادّذ ِذّذ ثشيا -  9

اٌطاٌثٗ/تٍّه-اٌّإعغٗ ِذسعٗ تجٛاس اٌّإعغٗ ػ اٌّذِش-اٌّذِش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111126 ذاسيخ ٚفي 6931    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، جيذ فّٛئيً جاداٌشب تاعُ -  10

ادّذ ؾثذاٌشصاق ؾثذاٌٛ٘اب/تٍّه تجؿٍٗ اٌٍّه ذؿذيً ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111126 ذاسيخ ٚفي 1211    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ واًِ ؾثذاٌٛادذ ِذّٛد -  11

ادّذ واًِ ؾثذاٌٛادذ ِذّذ/تٍّه-طّا تغادً واًِ ؾثذٖ ِخثض تجٛاس اٌذيٓ فالح ؽاسؼ ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 1215    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ٘شيذٜ ادّذ غشية اًِ -  12

ِذّذ اتٛضيف ِذّذ ِذّذ/تٍّه-اٌثىشٜ ِغجذ تجٛاس اٌشيايٕٗ لشيٗ اٌثىشٜ ٔجؽ-اٌّؿٍك اٌشيايٕٗ ،:   اٌـرأؽيش  

:   اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 9146    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دٕا فشج ٔاجٝ ايّٓ -  13

ٚطؿّيٗ فٛي عأذٚذؾاخ ٚتيؽ ٚذجٙيض اؾذاد ِذً ٔؾاط ؾٓ االخش اٌشئيغٝ اٌّذً اٌغاء ،  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 1214    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌغيذ ِغشتٝ جاتش ٘ٛيذا -  14

اتٛاٌٍيً ِذّذ ادّذ ايّاْ/ٍهتّ-اٌرجاسيٗ اٌثأٛيٗ ِذسعٗ اِاَ اٌثٛسٖ ؽاسؼ ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 1213    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِىاٜٚ ِذّذ ِذّذ ٕ٘اء -  15

ِىاٜٚ ِذّذيٓ صوٝ اؽشف/تٍّه-اٌؾشلٝ اٌّذخً اٌّذِش-اٌّذِش ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 2145    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عٍيّاْ ادّذ فالح ٘ؾاَ -  16

االفً تماء ِؽ عياساخ ٚصيٛخ ذؾذيُ ِذً ٔؾاط ؾٓ اٌفشؼ اٌغاء ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 1212    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ؾثذاٌؿضيض ؾثذاٌجٛاد ؾٍٝ -  17

دِٚٗ اَ ٌمشيٗ اٌّذٍيٗ اٌٛدذٖ/تٍّه-اٌؾشطٗ ٔمطٗ اِاَ دِٚٗ اَ-دِٚٗ اَ ،:   اٌـرأؽيش  

: اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 1216    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دّيذ ِذّذ دغٓ ؾّاد -  18

ؾثذاٌشديُ ِقطفٝ ؾٍٝ/تٍّه-اٌؾشق ٔمطٗ تجٛاس ِا٘ش ادّذ ؽاسؼ ،    

: اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 1212    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ دغيٓ اٌغيذ دغٓ -  19

ادّذ دغيٓ اٌغيذ دغيٓ/تٍّه-اٌؾثاب ِشوض تجٛاس اٌذّا-اٌذّا ،    

،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111111 ذاسيخ ٚفي 1322    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دسٚيؼ ؾثذاٌٍطيف دٕذق ؾثذاٌٍطيف -  20

ادّذ دغيٓ خٍف اعّاء/تٍّه-صغٍٛي ِغجذ تجٛاس اٌؾٛوا ،:   اٌـرأؽيش ٚفف  

: اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111111 ذاسيخ ٚفي 1211    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ عيذ ادّذ ِذّٛد -  21

ادّذ عيذ ؾٍٝ عيذ/تٍّه-اٌؾٛادس ِذخً عالِْٛ-عالِْٛ ،    

: اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111111 ذاسيخ ٚفي 1219    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِغؿذ خٍف جّيً ساِض -  22

ِغؿذ خٍف جّيً ساِٝ/تٍّه ِاسِشلظ لاؾٗ تجٛاس اٌثغاذيٓ ػ اٌمثٍٝ اٌغادً ،    

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111112 ذاسيخ ٚفي 1321    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ؾثذاٌذافع ِذّذ ادّذ -  23

ِذّذ ؾثذاٌذافع ِذّذ/تٍّه-ؾٍٝ تٓ ؾٍٝ ِغجذ اِاَ-ؾشاتٝ ادّذ ؽاسؼ ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111112 ذاسيخ ٚفي 1322    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عالَ ؾثاط ؾثذاٌؿػيُ ادّذ -  24

٘شيذٜ ٘الي ادّذ عيذ/تٍّه-اٌؾياِٗ ِغجذ استجٛ-اٌذذيمٗ لشيٗ-اٌذذيمٗ ،:   اٌـرأؽيش  



 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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111113 ذاسيخ ٚفي 1323    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثذاٌالٖ ِذّذ دٍّٝ ِقطفٝ -  25

ؾٍٝ ِذّٛد اتشا٘يُ ادّذ/تٍّه-عالِْٛ ِضٌماْ تجٛاس ؾشاتٝ ادّذ ػ عالِْٛ-عالِْٛ ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111114 ذاسيخ ٚفي 1325    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دّٛدٖ ِذّذ ؾطيٗ ؾٍٝ -  26

ِذّذ ؾطيٗ فشج ادّذ/تٍّه-اٌجذيذٖ االترذائيٗ اٌّذسعٗ تجٛاس لاٚغشب-لاٚغشب ،:   اٌـرأؽيش  

: اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111114 ذاسيخ ٚفي 1326    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثذاهلل اٌغيذ ؽذاد اٌغيذ -  27

اٌغيذ ؾثذاهلل ٌّياء/تٍّه-طّا تٕذس اٌجيؼ ؽاسؼ ِٓ ِٕطاي داسٖ ،    

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111114 ذاسيخ ٚفي 1324    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغأيٓ اٌغيذ دغأيٓ ِذّذ -  28

ِذّذ دغأيٓ ِذّذ ٌٚيذ/تٍّه-اٌّغرؾفٝ لثٍٝ ؾشاتٝ ادّذ ؽاسؼ ،:   اٌـرأؽيش  

:  اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111112 ذاسيخ ٚفي 1329    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؽٕٛدٖ جاتش دٕا تاعُ -  29

ؽٕٛدٖ جاتش دٕا/تٍّه-اٌّذىّٗ ؽاسؼ ِٓ اٌجذيذٖ تإٌّؾيٗ اٌغؿادٖ ؽاسؼ ،   

:  اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111112 ذاسيخ ٚفي 1322    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾطيٗ فايض ٔثيً ٘أٝ -  30

صخاسٜ سِضٜ ٘ذسا/تٍّه-صخاسٜ سِضٜ ٘ذسا ِّش اٌؾٙذاء ؽاسؼ ،   

: اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111112 ذاسيخ ٚفي 1321    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ؾٍٝ ِذّذ ؽيّاء -  31

ؾثذاٌشديُ ادّذ ؾٍٝ ِذّذ/تٍّه-خٍيفٗ اٚالد ِٕذسٖ تجٛاس ِؾطا-ِؾطا ،    

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111119 ذاسيخ ٚفي 1313    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عٍيّاْ دغيٓ ؾٍٝ ِذّذ -  32

دغيٓ ؾٍٝ عيذ/تٍّه-اٌّؿٍك اٌشيايٕٗ ِذخً اٌّؿٍك اٌشيايٕٗ-اٌشيايٕح ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111119 ذاسيخ ٚفي 1312    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عيذ اتشا٘يُ ِذّذ ٌشدّٓؾثذا -  33

عيذ اتشا٘يُ ؾقاَ/تٍّه-تيه اٌغيذ ِغجذ اِاَ دِٚٗ اَ-دِٚٗ اَ ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111119 ذاسيخ ٚفي 2966    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثيذ اهلل جة ؽٕٛدٖ سائف -  34

 جاب ؽٕٛدٖ فاديٗ/تٍّه تجؿٍٗ اٌٍّه ذؿذيً -2  اٌغشتٝ طّا عادً اٌغالَ دٝ اٌشجاء ؽاسؼ/تجؿٍٗ اٌؿٕٛاْ ذؿذيً -1 ،:   اٌـرأؽيش

 اهلل

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111119 ذاسيخ ٚفي 1312    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، لٕاٜٚ ؾٍٝ ؾثذاٌشديُ سؽاد -  35

ِيخائيً صوا/تٍّه-اٌؾٙذاء ؽاسؼ ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111119 ذاسيخ ٚفي 1311    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغيٓ اٌغيذ ِقطفٝ ؾادي -  36

دغيٓ اٌغيذ ِقطفٝ يغشٜ/تٍّه-ؾٍٝ اٚالد ِغجذ تجٛاس واًِ ِقطفٝ ؽاسؼ ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111119 ذاسيخ ٚفي 1193    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ِذّذ ِذّذ سجة -  37

خٍيفٗ ادّذ ؾثذاٌذىُ صيُٕٙ/ تٍّه تجؿٍٗ اٌٍّه ذؿذيً-2   اؽماٚ وَٛ وٛتشٜ تجٛاس اؽماٚ وَٛ/تجؿٍٗ اٌؿٕٛاْ ذؿذيً-1 ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111111 ذاسيخ ٚفي 1315    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، سٚفائيً يغٝ سٚفائيً ِيخائيً -  38

سٚفائيً يغٝ سٚفائيً/ٍِه-اٌغشتٝ طّا عادً االستؿيٓ طشيك اٌرؿّيش ؽاسؼ ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111111 ذاسيخ ٚفي 1316    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾٍٝ ؽاوش ؾاطف غٕيٗ -  39

اٌغيذ ادّذ عيذ ِذّذ/تٍّه-اٌض٘شاء دٝ اٌض٘شاء ِذسعٗ تذشٜ ،:   اٌـرأؽيش  

: اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111111 ذاسيخ ٚفي 1314    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾاِش ادّذ ِذّذ دغٓ -  40

ؾاِش ادّذ ِذّذ فٛصٜ/تٍّه-اٌّذضَ ِغجذ تجٛاس ؾاِش اٚالد اٌؿرإِٗ-اٌؿرإِح ،    

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111121 ذاسيخ ٚفي 1312    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ٔخٍٗ ؾضيض اتشا٘يُ ٌِٛش -  41

ٍِطٝ تؾاٜ أٛس سافيك/تٍّه-اٌذذيذ اٌغىٗ غشب ِؾطا-ِؾطا ،:   اٌـرأؽيش  



 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

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 يخذاس ٚفي 1323    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾٍياْ ؾثذاٌٙادٜ ؾٍياْ ؾرّاْ -  42

ِذّذ ؽاوش خٍف ايّاْ/تٍّه-اٌثٛعرٗ تجٛاس لاٚغشب-لاٚغشب ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 1322    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌغيذ ادّذ ِذّذ ِقطفٝ -  43

ادّذ ؾثذاٌشديُ ِذّذ/تٍّه-اٌقٕايؽ ِذسعٗ اِاَ-ِا٘ش ادّذ ؽاسؼ ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 3649    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌّالن ؾثذ ؾياد ِا٘ش ؾيذ -  44

ؾثذاٌّالن ؾياد ففٛخ ايّاْ/تجؿٍٗ اٌٍّه ذؿذيً-2   اٌّؿض ؽاسؼ اٌثذشٜ طّا عادً/تجؿٍٗ اٌؿٕٛاْ ذؿذيً-1 ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 3649    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌّالن ؾثذ ؾياد ِا٘ش ؾيذ -  45

االفً تماء ِؽ اٌغيش ٚعياساخ عياساذٗ ؾٍٝ تضائؽ ٔمً ِىرة ٔؾاط ؾٓ االخش اٌشئيغٝ اٌّذً اٌغاء ،:   اٌـرأؽيش  

:  اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 1319    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، داٚد ٍِه يٛعف اِيش -  46

لافذ طٍؿد ِجذٜ/تٍّه-غشية وَٛ ؽّٗ ٔجؽ-غشية وَٛ ،   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 1322    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عّؿاْ يؿمٛب وشيُ اتشا٘يُ -  47

عّؿاْ يؿمٛب وشيُ/تٍّه-اٌمثٍٝ طّا عادً يغٝ داسٖ ،:   اٌـرأؽيش  

: اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 1311    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، واًِ ٌطفٝ ِىشَ عاِش -  48

واًِ ٌطفٝ ِىشَ ِاسذٓ/تٍّه-اٌّالن وٕيغٗ تجٛاس طّا عادً اٌٛطٕيٗ اٌٛدذٖ ػ ،    

:  اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111125 ذاسيخ ٚفي 1321    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌغيذ غفيش دّذٜ ايٗ -  49

دغيٓ ِذّذ دغيٓ اعالَ/ٍِه-صغٍٛي عؿذ ؽاسؼ-دّيذٜ ٔضٌٗ ،   

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111126 ذاسيخ ٚفي 1324    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ اٌغيذ وّاي فالح -  50

يٛعف ِذّذ اتشا٘يُ ِذّٛد/تٍّه-اٌذشِيٓ تشج اٌجّٙٛسيٗ ؽاسؼ 23 اٌؿماس ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 1332    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِغؿٛد تؾرٗ يٛعف سِٚأٝ -  51

عٍيّاْ خٍيفٗ وشَ جّيً/تٍّه-اٌّثاي وٕيغٗ تجٛاس طّا عادً اٌؿماد ؽاسؼ ،:   اٌـرأؽيش  

: اٌـرأؽيش ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 1321    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثذاٌشاصق ِذّذ ايجّ -  52

ؾطيٗ ؾثذاٌشاصق ِذّذ ٚسدٖ/تٍّه-٘اؽُ ؾثذاٌفضيً ٔجؽ االغأٗ-االغأٗ ،    

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 1326    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾٍٝ ؾٍٝ اتٛاٌذّذ سؽاد ادّذ -  53

ِذّذ اعّاؾيً ادّذ/تٍّه-اتٛغشية ِيذاْ ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 1329    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ِذشٚط ِذّذ دغاَ -  54

ِذّذ ِذّذ ِذشٚط ِذّذ/تٍّه-اٌماؾٛد ِغجذ تجٛاس االستؿيٓ ٔجؽ ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 1322    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، فشاج ؾثذاٌؿاي اٌغيذ اٌذغيٓ -  55

فشاج ؾثذاٌؿاي اٌغيذ ؾثذاٌؿاي/تٍّه-دّيذٜ ٔضٌٗ صغٍٛي عؿذ ؽاسؼ ،:   اٌـرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؿٕٛاْ ذؿذيً ذُ 22111122 ذاسيخ ٚفي 1325    تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتشا٘يُ اتٛاٌذ٘ة ِذّذ صيٕة -  56

اٌغيذ ِقطفٝ ؾثذاٌشديُ ِقطفٝ/تٍّه-ؾٍٝ تٓ ؾٍٝ ِغجذ اِاَ ؾشاتٝ ادّذ ؽاسؼ ،:   اٌـرأؽيش  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌؾاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوح ٔٛؼ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 1216   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دّيذ ِذّذ دغٓ ؾّاد -  1

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111111ُ ذاسيخ ٚفي 1219   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِغؿذ خٍف جّيً ساِض -  2

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111119ُ ذاسيخ ٚفي 1313   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عٍيّاْ دغيٓ ؾٍٝ ِذّذ -  3

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111126ُ ذاسيخ ٚفي 1211   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ واًِ ؾثذاٌٛادذ ِذّٛد -  4

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111114ُ ذاسيخ ٚفي 1324   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغأيٓ اٌغيذ دغأيٓ ِذّذ -  5

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111114ُ ذاسيخ ٚفي 1325   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دّٛدٖ ِذّذ ؾطيٗ ؾٍٝ -  6

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 1215   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ٘شيذٜ ادّذ غشية اًِ -  7

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111119ُ ذاسيخ ٚفي 1312   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، لٕاٜٚ ؾٍٝ ؾثذاٌشديُ سؽاد -  8

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 1321   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثذاٌشاصق ِذّذ جّاي -  9

خاؿ: اٌرأؽيش  

،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111123ُ ذاسيخ ٚفي 1296   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثذاٌشدّٓ ِذّذ عشاج ايّاْ -  10

خاؿ: اٌرأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 1213   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِىاٜٚ ِذّذ ِذّذ ٕ٘اء -  11

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111125ُ ذاسيخ ٚفي 1319   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، داٚد ٍِه يٛعف اِيش -  12

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 1322   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، فشاج ؾثذاٌؿاي اٌغيذ اٌذغيٓ -  13

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111125ُ ذاسيخ ٚفي 1311   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، واًِ ٌطفٝ ِىشَ عاِش -  14

خاؿ: اٌرأؽيش  

،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 1326   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾٍٝ ؾٍٝ اتٛاٌذّذ سؽاد ادّذ -  15

خاؿ: اٌرأؽيش ٚفف  



 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

 ذؿذيً ذ22111123ُ ذاسيخ ٚفي 1292   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ٚاٌذٖ تٛاليٗ ؾاسف ؾثذاٌالٖ اٌذيٓ ِذٝ ِذّذ ادّذ -  16

خاؿ: اٌرأؽيش ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 1212   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ دغيٓ اٌغيذ دغٓ -  17

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111119ُ ذاسيخ ٚفي 1312   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عيذ اتشا٘يُ ِذّذ ؾثذاٌشدّٓ -  18

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111123ُ ذاسيخ ٚفي 1299   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثّاْ اٌغيذ ؾثذاٌشديُ اٌغيذ -  19

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111111ُ ذاسيخ ٚفي 1316   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾٍٝ ؽاوش ؾاطف غٕيٗ -  20

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 1325   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتشا٘يُ اتٛاٌذ٘ة ِذّذ صيٕة -  21

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111125ُ ذاسيخ ٚفي 1212   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ لاعُ دّذٜ لاعُ -  22

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111125ُ ذاسيخ ٚفي 9219   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثّاْ ِذّذ ؾثّاْ ٘يثُ -  23

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111114ُ ذاسيخ ٚفي 1326   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثذاهلل اٌغيذ ؽذاد اٌغيذ -  24

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111119ُ ذاسيخ ٚفي 1311   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغيٓ اٌغيذ ِقطفٝ ؾادي -  25

خاؿ: اٌرأؽيش  

،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111113ُ ذاسيخ ٚفي 1323   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾثذاٌالٖ ِذّذ دٍّٝ ِقطفٝ -  26

خاؿ: اٌرأؽيش ٚفف  

: اٌرأؽيش ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111112ُ ذاسيخ ٚفي 1322   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾطيٗ فايض ٔثيً ٘أٝ -  27

 خاؿ

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111125ُ ذاسيخ ٚفي 1322   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌغيذ ادّذ ِذّذ ِقطفٝ -  28

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111125ُ ذاسيخ ٚفي 1321   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌغيذ غفيش دّذٜ ايٗ -  29

خاؿ: اٌرأؽيش  

: اٌرأؽيش ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111125ُ ذاسيخ ٚفي 1291   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾٍٝ ّذاد ِذّذ ثشيا -  30

 خاؿ

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111125ُ ذاسيخ ٚفي 1322   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عّؿاْ يؿمٛب وشيُ اتشا٘يُ -  31

خاؿ: اٌرأؽيش  

،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111125ُ ذاسيخ ٚفي 1323   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾٍياْ ؾثذاٌٙادٜ ؾٍياْ ؾرّاْ -  32

خاؿ: اٌرأؽيش ٚفف  



 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

،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111111ُ ذاسيخ ٚفي 1322   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دسٚيؼ ؾثذاٌٍطيف دٕذق ؾثذاٌٍطيف -  33

خاؿ: اٌرأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111112ُ ذاسيخ ٚفي 1322   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عالَ ؾثاط ؾثذاٌؿػيُ ادّذ -  34

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111112ُ ذاسيخ ٚفي 1321   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ؾٍٝ ِذّذ ؽيّاء -  35

خاؿ: اٌرأؽيش  

،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111111ُ ذاسيخ ٚفي 1315   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، سٚفائيً يغٝ سٚفائيً ِيخائيً -  36

خاؿ: اٌرأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 1329   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ِذشٚط ِذّذ دغاَ -  37

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 1332   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِغؿٛد تؾرٗ يٛعف سِٚأٝ -  38

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111111ُ ذاسيخ ٚفي 1211   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ عيذ ادّذ ِذّٛد -  39

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111121ُ ذاسيخ ٚفي 1312   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ٔخٍٗ ؾضيض اتشا٘يُ ٌِٛش -  40

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111126ُ ذاسيخ ٚفي 1324   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ اٌغيذ وّاي فالح -  41

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 1214   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌغيذ ِغشتٝ جاتش ٘ٛيذا -  42

خاؿ: اٌرأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111112ُ ذاسيخ ٚفي 1321   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ؾثذاٌذافع ِذّذ ادّذ -  43

خاؿ: اٌرأؽيش  

: اٌرأؽيش ٚفف،  حاٌؾشو ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111112ُ ذاسيخ ٚفي 1329   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؽٕٛدٖ جاتش دٕا تاعُ -  44

 خاؿ

،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 1212   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ؾثذاٌؿضيض ؾثذاٌجٛاد ؾٍٝ -  45

خاؿ: اٌرأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛؼ ذؿذيً ذ22111111ُ ذاسيخ ٚفي 1314   تشلُ ليذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ؾاِش ادّذ ِذّذ دغٓ -  46

خاؿ: اٌرأؽيش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّح االعُ     



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِؿشك/تجؿٍٙا اٌرجاسيٗ اٌغّٗ ذٛضيخ: اٌٝ 2342 تشلُ اٌّميذج اٌؾشوح اعُ ترؿذيً اٌرأؽيش ذ22111123ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  1

ٚاٌثطاسياخ ٌالطاساخ اٌفاسط    

 اٌغاٌُ ِىرة/تجؿٍٙا اٌرجاسيٗ اٌغّٗ ذؿذيً: اٌٝ 2642 تشلُ اٌّميذج اٌؾشوح اعُ ترؿذيً اٌرأؽيش ذ22111126ُ:  ذاسيخ فٝ  ،  -  2

ؾِّٛيٗ ٚذٛسيذاخ وٙشِٚيىأيىا ٚذىييف ذثشيذ ٌّماٚالخ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخاؿ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؿمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشواخ اٌرجاسٜ اٌغجً ذؿذيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾطة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذُ   22111122 ذاسيخ ٚفٝ ،   2952:  تشلُ ليذ٘ا عثك  تغيطح ذٛفيح ،  ٚؽشواٖ ؽارٌٝ اٌذىُ ؾثذ ٔافش/  ؽشوٗ   - 1

 اٌرضاِاخ اٜ ٚجٛد ٚدْٚ ٚخالفٗ اٌّاي ساط ِٓ ٔقيثٗ ؽشيه وً اعرٍُ اْ تؿذ ٔٙائيا ٚذقفيرٙا اٌؾشوٗ دً  اٌغجً ؽطة/ِذٛ

اٌؿشتيٗ ِقش جّٙٛسيح اٚخاسج تذاخً فشٚؼ اٜ ٌٍؾشوٗ ٌٚيظ ؾٍيُٙ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ذُ   22111122 ذاسيخ ٚفٝ ،   2952:  تشلُ ليذ٘ا عثك  تغيطح ذٛفيح ،  ٚؽشواٖ ؽارٌٝ اٌذىُ ؾثذ ٔافش/  ؽشوٗ   - 2

 اٌرضاِاخ اٜ ٚجٛد ٚدْٚ ٚخالفٗ اٌّاي ساط ِٓ ٔقيثٗ ؽشيه وً اعرٍُ اْ تؿذ ٔٙائيا ٚذقفيرٙا اٌؾشوٗ دً  اٌغجً ؽطة/ِذٛ

اٌؿشتيٗ ِقش جّٙٛسيح اٚخاسج تذاخً فشٚؼ اٜ ٌٍؾشوٗ ٌٚيظ ؾٍيُٙ  

 ذُ   22111122 ذاسيخ ٚفٝ ،   2952:  تشلُ ليذ٘ا عثك  تغيطح ذٛفيح ،  ٚؽشواٖ ؽارٌٝ اٌذىُ ؾثذ ٔافش/  ؽشوٗ   - 3

ٔٙائيا ٚذقفيرٙا اٌؾشوٗ ٌذً اٌميذ ٘زا اٌغٝ  اٌغجً ؽطة/ِذٛ  

 ذُ   22111122 ذاسيخ ٚفٝ ،   2952:  تشلُ ليذ٘ا عثك  تغيطح ذٛفيح ،  ٚؽشواٖ ؽارٌٝ اٌذىُ ؾثذ ٔافش/  ؽشوٗ   - 4

ٔٙائيا ٚذقفيرٙا اٌؾشوٗ ٌذً اٌميذ ٘زا اٌغٝ  اٌغجً ؽطة/ِذٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؿٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌؾاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوح ٔٛؼ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   اٌمأٛٔٝ اٌىياْ ذؿذيً ذ22111122ُ ذاسيخ ٚفي 2952   تشلُ ليذ٘ا عثك ، ٚؽشواٖ ؽارٌٝ اٌذىُ ؾثذ ٔافش/  ؽشوٗ -  1

تغيطح ذٛفيح: اٌرأؽيش ٚفف  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

ٚاٌغّح االعُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخاؿ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؿمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تشلُ    22111122:  ذاسيخ ، تغيطح ذٛفيح ِغجً غيش ؾشفٝ  تغيطح ذٛفيح  ٚؽشواٖ ؽارٌٝ اٌذىُ ؾثذ ٔافش/  ؽشوٗ -  1

2952 

   تشلُ    22111122:  ذاسيخ ، تغيطح ذٛفيح ِغجً غيش ؾشفٝ  تغيطح ذٛفيح  ٚؽشواٖ ؽارٌٝ اٌذىُ ؾثذ ٔافش/  ؽشوٗ -  2

2952 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد ذجذيذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2114   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1311  2214-11-6-ج  ِذّذ عيذ ذغيأح -  1  

2114   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1312  2211-11-6-ج  ِذّذ عيذ ذغيأح -  2  

3242   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1312  2211-12-21-ج  لٕاٜٚ ِذّٛد ِذّذ ِذّٛد -  3  

5444   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1399  2211-1-21-ج  ِشلظ سياك ِىشَ ِيٕا -  4  

3242   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1391  2212-1-14-ج  لٕاٜٚ ِذّٛد ِذّذ ِذّٛد -  5  

5154   تشلُ    22111125:  ذاسيخ ، 1315  2216-1-6-ج  اهلل ؾؾُ اٌغيذ ؾثذ اهلل ؾؾُ ؾّاد -  6  



 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

1221   تشلُ    22111126:  ذاسيخ ، 1422  2214-12-15-ج  ؽذاذٗ تؾاٜ ِؿٛك فشح -  7  

1221   تشلُ    22111126:  ذاسيخ ، 1421  2211-12-15-ج  ؽذاذٗ تؾاٜ ِؿٛك فشح -  8  

1221   تشلُ    22111126:  ذاسيخ ، 1422  2214-12-15-ج  ؽذاذٗ تؾاٜ ِؿٛك فشح -  9  

1221   تشلُ    22111126:  ذاسيخ ، 1421  2211-12-15-ج  ؽذاذٗ تؾاٜ ِؿٛك فشح -  10  

299   تشلُ    22111122:  ذاسيخ ، 1421  2211-2-12-ج  ِذّذيٓ دغٓ لثيـ ٘اسْٚ -  11  

3226   تشلُ    22111111:  ذاسيخ ، 1415  2211-12-6-ج  ؾٍٝ اٌشديُ ؾثذ ِذّذ ٔاديح -  12  

5541   تشلُ    22111112:  ذاسيخ ، 1421  2211-9-1-ج  تغاٌٝ ِٕٙٝ فايك ِذغٓ -  13  

6629   تشلُ    22111112:  ذاسيخ ، 1422  2211-12-1-ج  عٍيّاْ ادّذ ؾثذاٌشدّٓ ٔقاس -  14  

2112   تشلُ    22111113:  ذاسيخ ، 1423  2211-11-3-ج  جشجظ اعىٕذسٚط سِضٜ اِأٝ -  15  

2522   تشلُ    22111114:  ذاسيخ ، 1432  2223-9-22-ج  دغيٓ ؾٍٝ دغيٓ ؾٍٝ -  16  

2522   تشلُ    22111114:  ذاسيخ ، 1433  2229-9-22-ج  دغيٓ ؾٍٝ دغيٓ ؾٍٝ -  17  

2522   تشلُ    22111114:  ذاسيخ ، 1434  2213-9-22-ج  دغيٓ ؾٍٝ دغيٓ ؾٍٝ -  18  

2522   تشلُ    22111114:  ذاسيخ ، 1435  2219-9-22-ج  دغيٓ ؾٍٝ دغيٓ ؾٍٝ -  19  

4222   تشلُ    22111114:  ذاسيخ ، 1436  2229-9-19-ج  ٔقش ِذّذ عؿيذ ِذّذ -  20  

4222   تشلُ    22111114:  ذاسيخ ، 1432  2213-9-19-ج  ٔقش ِذّذ عؿيذ ِذّذ -  21  

4222   تشلُ    22111114:  ذاسيخ ، 1439  2219-9-19-ج  ٔقش ِذّذ عؿيذ ِذّذ -  22  

3159   تشلُ    22111112:  ذاسيخ ، 1442  2225-4-21-ج  ِٙشاْ عيذ فثذٝ ٔجٜٛ -  23  

3159   تشلُ    22111112:  ذاسيخ ، 1443  2212-4-21-ج  ِٙشاْ عيذ فثذٝ ٔجٜٛ -  24  

3159   تشلُ    22111112:  ذاسيخ ، 1444  2215-4-21-ج  ِٙشاْ عيذ فثذٝ ٔجٜٛ -  25  

3642   تشلُ    22111112:  ذاسيخ ، 1431  2211-9-29-ج  فشغٍٝ ِذّذ اٌٛ٘اب ؾثذ -  26  

3642   تشلُ    22111112:  ذاسيخ ، 1442  2216-9-29-ج  فشغٍٝ ِذّذ اٌٛ٘اب ؾثذ -  27  

5521   تشلُ    22111112:  ذاسيخ ، 1442  2211-12-2-ج  اٌّجيذ ؾثذ ضيف اتٛ دغٓ اٌذغيٕٝ -  28  

26   تشلُ    22111119:  ذاسيخ ، 1456  2219-12-16-ج  اتشا٘يُ اتٛد٘ة ِذّذ ادّذ -  29  

5532   تشلُ    22111119:  ذاسيخ ، 1459  2211-6-22-ج  جشجظ اهلل ؾثذ دٍيُ ٕ٘يٗ -  30  

5532   تشلُ    22111119:  ذاسيخ ، 1451  2211-6-23-ج  جشجظ اهلل ؾثذ دٍيُ ٕ٘يٗ -  31  

1129   تشلُ    22111119:  ذاسيخ ، 1452  2216-11-16-ج  دغٓ ؽذاذٗ ِذّذ ؾافُ -  32  

5512   تشلُ    22111119:  ذاسيخ ، 1452  2211-12-29-ج  تاعيٍٝ جٕذٜ فإاد اؽشف -  33  



 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

5151   تشلُ    22111111:  ذاسيخ ، 1465  2212-2-1-ج  دّاد ادّذ فرذٝ عٙاَ -  34  

3366   تشلُ    22111111:  ذاسيخ ، 1462  2225-11-6-ج  ؾثذاٌخاٌك اتشا٘يُ أٛس -  35  

3366   تشلُ    22111111:  ذاسيخ ، 1469  2212-11-6-ج  ؾثذاٌخاٌك اتشا٘يُ أٛس -  36  

3366   تشلُ    22111111:  ذاسيخ ، 1461  2215-11-6-ج  ؾثذاٌخاٌك اتشا٘يُ أٛس -  37  

5151   تشلُ    22111111:  ذاسيخ ، 1466  2219-1-22-ج  دّاد ادّذ فرذٝ عٙاَ -  38  

4652   تشلُ    22111121:  ذاسيخ ، 1429  2215-6-25-ج  ادّذ فشغٍٝ ِذّذ ِقطفٝ -  39  

4492   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1421  2221-12-15-ج  اٌغيذ دغٓ ؾٍٝ ِذّذ -  40  

4492   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1492  2214-12-15-ج  اٌغيذ دغٓ ؾٍٝ ِذّذ -  41  

4492   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1491  2211-12-15-ج  اٌغيذ ٓدغ ؾٍٝ ِذّذ -  42  

6542   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1499  2211-5-29-ج  ؾثذاٌغّيؽ ِذّذ وّاي ايّٓ -  43  

923   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1493  2222-12-2-ج  دّاد دغٓ فاتش ِذّذ -  44  

923   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1494  2222-12-2-ج  دّاد دغٓ فاتش ِذّذ -  45  

923   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1495  2212-12-2-ج  دّاد دغٓ فاتش ِذّذ -  46  

923   تشلُ    22111124:  ذاسيخ ، 1496  2212-12-2-ج  دّاد دغٓ فاتش ِذّذ -  47  

3234   تشلُ    22111124:  سيخذا ، 1492  2211-12-22-ج  ِذّذ ِٙشاْ إٌافش ؾثذ -  48  

3221   تشلُ    22111125:  ذاسيخ ، 1522  2211-12-13-ج  دغأيٓ ِذّٛد اهلل ؾثذ اِاي -  49  

6211   تشلُ    22111125:  ذاسيخ ، 1412  2212-12-32-ج  ادّذ عٍيّاْ ؾثذاٌؿاي عٍيّاْ -  50  

5224   تشلُ    22111125:  ذاسيخ ، 1523  2211-11-23-ج  دغأيٓ ؾٍٝ اٌشؤف ؾثذ ِإِٓ.د -  51  

5224   تشلُ    22111125:  ذاسيخ ، 1524  2216-11-23-ج  دغأيٓ ؾٍٝ اٌشؤف ؾثذ ِإِٓ.د -  52  

6326   تشلُ    22111125:  ذاسيخ ، 1411  2219-4-1-ج  ٘شيذٜ اٌغيذ ِذّٛد دؾاء -  53  

5542   تشلُ    22111125:  ذاسيخ ، 1521  2211-2-21-ج  عيذ اٌّجيذ ؾثذ دغٓ إٌافش ؾثذ -  54  

5295   تشلُ    22111125:  ذاسيخ ، 1522  2215-12-9-ج  ِيخائيً خٍيً ذماٜٚ يٛعف -  55  

312   تشلُ    22111122:  ذاسيخ ، 1516  2211-3-1-ج  ِماس فخشٜ ؾضِٝ ِذفٛظ -  56  

6232   تشلُ    22111122:  ذاسيخ ، 1521  2212-11-22-ج  اتشا٘يُ عيذ ادّذ ِذّٛد -  57  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشواخ ذجذيذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

2161   تشلُ    22111112:  ذاسيخ ، 1446  2211-1-22-ج  ٚؽشواج اٌغيذ وّاي فالح ؽشوح -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد تيؽ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشواخ س٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشواخ تيؽ    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


