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أفزاظ ل١ٛظ      

ــــــــــــــــــــــ      

 

 ٌج١غ ِطشْ ػٓ 21416 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ٘بػُ اثٛض١ف زظٓ زظبَ -  1

٘بػُ اثٛض١ف زظٓ ٍِه اٌزٛز١ع ِظدع ثدٛار اٌظٛاٌُ:  ثدٙخ ، االزذ٠ٗ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21413 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  وٛوت ػٍٝ فزسٝ ازّع -  2

وٛوت ػٍٝ فزسٝ ٍِه اٌمجٍٝ اٌدٌّٛٗ ِظدع ثدٛار ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 زظ١زٖ ػٓ 21415 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌظز٠بد اٌظ١ع ازّع ػجعٖ ػالء -  3

ازّع ػّز اٌؼٍٝ ػجع ػٍٝ ٍِه اٌؼٛاظر ضٍف ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ث١غ ػٓ 21423 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  طزٚر ازّع ػجعاٌؼبي ػٍٝ ا٠ّبْ -  4

ازّع ػجعاٌؼبي ازّع ازّع ٍِه اٌع٠ٕٝ اٌّؼٙع ثدٛار اٌّسغٗ ػبرع ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، ِٚفزٚػبد خب٘شٖ ِالثض  

 ِىزت ػٓ 21434 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع اٌمؼعاْ اثٛ ِسّع ٠بطز -  5

ازّع ِسّعثىز ػّبظ ٍِه ػجعاٌؼش٠ش ؿ١ع١ٌٗ ثدٛار ػبف١ٗ اٌظذ ػبرع:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ٚػزاء ث١غ ػٓ 21524 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاهلل طالِٗ ػعٌٝ ٚائً -  6

ػجعاٌٌّٛٝ ِسّع طؼع ِسّع ٍِه االضالؽ ِظدع اِبَ اٌجظبر١ٓ ػبرع:  ثدٙخ ، ط١براد ٚاطزجعاي  

 ِمبٚالد ػٓ 21531 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌزز١ُ ػجع ثط١ذ اٌظ١ع ازّع -  7

ثط١ذ اٌظ١ع فٙع ٍِه اٌّظزؼفٟ ثدٛار اٌؼز٠ف ٔدغ غزة اٌـٛاِؼٗ ٔدٛع:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 ِىزت ػٓ 21311 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌظب٠ر ػثّبْ طبٌُ ِّعٚذ -  8

اٌظب٠ر ػثّبْ طبٌُ ػٍٝ ٍِه غزة اٌـٛاِؼٗ ٔدٛع ػجعاهلل ؿبٌر ٔدغ اٌـٛاِؼٗ:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21313 ثزلُ 21131115 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػ١ٕجٗ ػّز ِسّٛظ فزٛذ -  9

ػّزػ١ٕجٗ ِسّٛظ ػجعاٌفزبذ ٍِه ػجعاٌزز١ُ ازّع ِظدع ثدٛار ػٍٝ زظ١ٓ ٔدغ ثعر وَٛ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 ثمبٌٗ ػٓ 21465 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّٛظ ز١ّع ِظٍُ ػجعاٌززّٓ -  10

ػجعاٌسبفظ ثعرٜ ِسّع/ ثٍّه اٌشراػٝ ِـز ثٕه ثدٛار ِؼغب زبخز:  ثدٙخ ، ثبٌزدشئٗ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 21462 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زٕب فزج ٔبخٝ ػّبظ -  11

ػسبرٗ ِالن ثٌٛض ٠ٛطف ٍِه اٌدع٠عٖ ثبٌّٕؼ١ٗ ؿّٛئ١ً االٔجب و١ٕظٗ ثدٛار ِجبرن ػبرع:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 ِىزت ػٓ 21514 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌس١ٍُ ِسّع ِسّٛظ ِسّع -  12

رضٛاْ ِسّع ػجعاٌظ١ع ػّزٚ ٍِه عٙغب ثظبزً اٌّغسٓ ثدٛار ػٍٜٛ اثٛ ػجعرثٗ ػبرع:  ثدٙخ ، ثبٌظ١براد ٔمً  

 ٔدبرٖ ٚرػٗ ػٓ 21411 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ٠ٛٔض ِسّع اٌظ١ع ِسّٛظ -  13

اٌظ١ع ِسّع اٌظ١ع ِـغفٟ ٍِه اٌسزافؼٗ رزػٗ ػبرع:  ثدٙخ ،  

 ِسً ػٓ 21411 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌّٛخٛظ ػجع زظٓ ػٍٝ زظٕٝ -  14

زظٓ ػٍٟ اٌسظ١ٓ ط١عٔب ٍِه اٌٍغبد ِعرطٗ ثدٛار ثٕٙٛ:  ثدٙخ ، ثبٌزدشئٗ ثمبٌٗ  

 ثبٌزدشئٗ ثمبٌٗ ػٓ 21426 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ط١ٍّبْ راػع ط١ٍّبْ ػالء -  15

اٌس١ّع ػجع ػٍٟ ِسّٛظ ٍِه اٌززّٗ ِظدع ثدٛار اٌز١دٟ فزسٟ ػبرع:  ثدٙخ ،  
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 ردبرٖ ػٓ 21316 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ِسّع ػجعاٌس١ّع ؿجزٜ -  16

ػجعاٌؼبي اثزا١ُ٘ ِسّع ٍِه ِجبرن اٌؼ١ص ِظدع ثدٛار ِجبرن اٌؼ١ص ػبرع:  ثدٙخ ، اضؼبة  

 ردبرٖ ػٓ 21316 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ِسّع ػجعاٌس١ّع ؿجزٜ -  17

ػجعاٌؼبي اثزا١ُ٘ ِسّع ٍِه ِجبرن اٌؼ١ص ِظدع ثدٛار ِجبرن اٌؼ١ص ػبرع:  ثدٙخ ، اضؼبة  

 زظ١زٖ ػٓ 21323 ثزلُ 21131116 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِـجبذ ػجعاٌؼبي ػسبرٗ ٔٙب -  18

ػجعاٌزز١ُ ػٍٛاْ رِضبْ ضبٌع/ ٍِه اٌع٠ت ٔدغ اٌغٛاٌت اٌمبضٝ ٔشٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ غٚث١ رزث١ٗ  

 خظبد ِىزت ػٓ 21325 ثزلُ 21131115 فٝ ل١ع ، 2111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  إٌجٝ زت ِسّع ازّع ػّبظ -  19

إٌجٝ ِسّعزت ازّع ػجعاٌىز٠ُ ٍِه إٌّٛرٖ اٌّع٠ٕٗ ِظدع ثدٛار اٌسزخٗ ٔدغ ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، رزث١ٗ اػّبي  

 فزاػٗ ِسً ػٓ 21463 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػّز ػ٠ٛضٗ ثبثذ ١ِزفذ -  20

اٌظ١ع زظ١ٓ ِؼجع زّعٞ ٍِه اٌشراػٗ ِعرطٗ اِبَ إٌبؿز ػجع خّبي ػبرع:  ثدٙخ ،  

 زظ١زٖ ػٓ 21431 ثزلُ 21131125 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ٘بػُ ازّع ٘بػُ ػجعإٌبؿز -  21

٘بػُ ازّع ٘بػُ ٠بطز ٍِه اهلل زّع اي ِظدع ثدٛار اٌدج١زاد:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 رمف١ً ٚرػٗ ػٓ 21434 ثزلُ 21131125 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ظطمٛرص فبَ ِالن اثبٔٛة -  22

فبَ ظطمٛرص فبَ ِالن ٍِه اٌّظزؼفٝ ثدٛار ِظؼٛظ اٌؼ١ص:  ثدٙخ ، ِزارت  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21412 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ؿجزٖ اٌظ١ع ِسّعزظ١ٓ -  23

اثٛس٠ع ػغ١ٗ راضٝ ٘بػُ ٍِه االثزعائ١ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار غزة اٌـٛاِؼٗ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 ث١غ ػٓ 21411 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ِسّع ػجعاٌززّٓ ازّع -  24

ازّع ػٍٝ ِسّع ازّع ٍِه اٌظالَ ِعرطٗ ثدٛار ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، خب٘شٖ ِالثض  

 ػٍف ردبرٖ ػٓ 21431 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ ازّع رِضبْ اثزا١ُ٘ -  25

ِسّع طؼع ِسبطٓ ٍِه اٌطغبة ثٓ ػّز لز٠ٗ عٙغب غزة ِؼزٚع:  ثدٙخ ، ٚرظٖ  

 ػٓ 21362 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌززّٓ ػجع اثزا١ُ٘ ازّع رِضبْ -  26

اٌززّٓ ػجع اثزا١ُ٘ ازّع ٍِه طالِٗ ازّع ِظدع ثدٛار اٌمج١ـبد:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  

 ِىزت ػٓ 21335 ثزلُ 21131116 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ثٙبظر ِسّع ط١ّز ػالء -  27

اِبَ ثٙبظر ِسّع ط١ّز ٍِه ثٙبظر ِظدع ثدٛار اٌمج١ـبد:  ثدٙخ ،( اٌىّج١ٛرز ِبػعا) ٚرٛر٠عاد ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ث١غ ػٓ 21431 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِـجر ِسّٛظ اثٛاٌسّع ط١ٙز -  28

اهلل خبة اٌظ١ع خّبي ٍِه اٌؼزثٝ اٌط١ٍح لٖٙٛ ػبرع:  ثدٙخ ، خب٘شٖ ِالثض  

 ِؼزف ػٓ 21511 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِىبٜٚ ازّع اٌع٠ٓ ٔـز ا٠ّبْ -  29

اٌظ١ع اهلل ػجع ػٍٝ اٌظ١ع ٍِه ػب٘ز ٔبؿ١ٗ اٌؼزاق ػبرع:  ثدٙخ ، ِٛث١ٍبد  

 زظ١زٖ ػٓ 21432 ثزلُ 21131125 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ػجعاٌززّٓ ِسّع ػّز -  30

ازّع ػٍٝ ازّع ػٍٝ ٍِه ازّع اٚالظ خبِغ ثدٛار ػجعاهلل اٌؼص ٔدغ ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 21515 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػغ١ٗ ف١ُٙ ٔظ١ُ ا٠ّٓ -  31

ػغ١ٗ ف١ُٙ ٔظ١ُ ٘بٔٝ ٍِه اٌزطً االثبء و١ٕظٗ ثدٛار اٌغزثٟ عّب طبزً فب٠ع ػبرع:  ثدٙخ ، ثبٌظ١براد ٔمً  

 زظ١زٖ ػٓ 21511 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِـجبذ اٌؼبي ػجع ػسبرٗ ؿجبذ -  32

ِظؼٛظ ط١ع ازّع ض١ٍفٗ ٍِه ثعر وَٛ ػٍٝ زظ١ٓ ٔدغ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  
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 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21413 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌظ١ع ثبثذ ػغ١ٗ عٗ -  33

اٌظ١ع اٌظ١ع ازّع ٍِه اٌظٛق ثدٛار اٌسبخز ٔشٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 ػزثٟ رزسٞ ػٓ 21414 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 151.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ٠ٛٔض اٌزاسق ػجع ِسّع ثٕبء -  34

اٌزاسق ػجع ِسّع ػبعف ٍِه اٌمع٠ّٗ اٌجٛطغٗ ثدٛار غزة اٌـٛاِؼٗ:  ثدٙخ ،  

 فزاش ث١غ ػٓ 21432 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ض١ٍفٗ ِسّع ػجعاٌفزبذ ٚفبء -  35

اٌظ١ع ػجعاٌدٛاظ ػّزاْ ٍِه اٌظ٠ٛمٗ ثدٛار اٌدّٙٛر٠ٗ ػبرع:  ثدٙخ ، ِدّعٖ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21311 ثزلُ 21131115 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظٓ اثزا١ُ٘ ِسّع خّبي -  36

ِسّٛظ ِسّع ػّبظػبثع ٍِه ػٛػٗ اثٛ ػبرع:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 ػٓ 21322 ثزلُ 21131116 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ض١ًٍ اثٛ ازّع اٌدبثز ػجع اٌع٠ٓ ٔٛر -  37

زظ١ٓ ازّع اػزف ٍِه اٌع٠ت ٔدغ اٌغٛاٌت اٌمبضٟ ٔشٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ  

 ِالثض ث١غ ػٓ 21512 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ ِسّع ِسّع ازّع -  38

ِسّع ػٍٝ ِسّع ِسّع ٍِه اٌؼزالبد وٛثزٜ ازّع ِسّٛظ ٔدغ غزة اٌـٛاِؼٗ ٔدٛع اٌـٛاِؼٗ:  ثدٙخ ، خب٘شٖ  

 زظ١زٖ ػٓ 21521 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع غ١غبٔٝ ِسّع اثزا١ُ٘ -  39

غ١غبٔٝ ِسّع اٌظ١ع ٍِه اٌظّبْ ِظدع اِبَ اٌدشاسرٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ِىزت ػٓ 21441 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اثزا١ُ٘ ِسّع ازّع ِسّع -  40

فزج اثزا١ُ٘ ِسّع ازّع ٍِه اٌـ١بٔٗ ثدٛار ِىزَ ػّز ػبرع:  ثدٙخ ،( اٌىّج١ٛرز ِبػعا) ػبِٗ ٚرٛر٠عاد ػبِٗ ِمبٚالد  

 ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 21433 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 31111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظٓ ِسّع ؿالذ ػٍٝ -  41

زظٓ ػٍٟ اٌزؤف ػجع ػبظي ٍِه ِؼ١ٓ اي ِظدع ثدٛار اٌمجٍٟ اٌّؼ١ٓ ٔدغ اٌـف١سٗ:  ثدٙخ ، ثبٌزدشئٗ  

 ازذ٠ٗ ِسً ػٓ 21435 ثزلُ 21131125 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظ١ٓ ازّع ػجعاٌٍغ١ف ٘جٗ -  42

ٚاؿف ر٠بف ِّعٚذ ٍِه ر٠بف ػجعإٌّؼُ ػبرع 12رلُ اٌؼمبر:  ثدٙخ ،  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21411 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِٛطٝ ازّع وبًِ ػـبَ -  43

ِزطٝ ازّع وبًِ ازّع ٍِه اٌع٠ٓ س٠ٓ اٌؼ١ص وٛثزٜ ثدٛار اٌمجٍٝ ػجعاهلل ٔدغ ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 ػٓ 21416 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌزز١ُ ػٍٝ ػجعاٌزز١ُ رِضبْ -  44

ازّع فّٙٝ ػجعاهلل ِسظٓ ٍِه اٌّظزؼفٝ ػبرع ػ١ٕجض:  ثدٙخ ، رظبٌٝ ِمٍٗ  

 ِالثض ث١غ ػٓ 21421 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 15111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌظ١ع ازّع فزاج اطالَ -  45

خّؼٗ اٌظ١ع ِـغفٝ ٍِه اٌززّٓ ِظدع ثدٛار اٌز١دٝ فزسٝ ػبرع:  ثدٙخ ، خب٘شٖ  

 ث١غ ِسً ػٓ 21311 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع اهلل ػجع ػجعاهلل ؿبثز٠ٓ -  46

ػٍٝ ِسّع اٌزز١ُ ػجع زبرُ ٍِه اٌمع٠ّٗ االثزعائ١ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار اٌّعارص ػبرع:  ثدٙخ ، ِسّٛي ٚؿ١بٔٗ  

 ػٓ 21321 ثزلُ 21131115 فٝ ل١ع ، 52111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌزز١ُ ِسّٛظ ِسّع ػجعاٌؼش٠ش -  47

ػجعاٌزز١ُ ِسّٛظ ِسّع ػٍٝ/ ثٍّه فبُ٘ ِسّٛظ اي ِظدع ثدٛار اٌؼزل١ٗ اٌٍّمٗ - ػ١ٕجض:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ  

 ػٓ 21422 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػغ١فٝ ازّع اٌفزبذ ػجع ِسّٛظ -  48

ِسّع ِسّع ط١ع ازّع ٍِه اٌؼٛٔدبد ِظدع ثدٛار ظِٚٗ اَ:  ثدٙخ ، خب٘شٖ ِالثض ٚرـع٠ز اطز١زاظ  

 ، ط١براد ِغظٍٗ ػٓ 21431 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ِسّع ِسّعضٍف -  49

ػّز ِٙزاْ ػجعاٌٍغ١ف ِسّع ٍِه اٌجظبر١ٓ ػبرع رمبعغ ػجعإٌبؿز خّبي ػبرع:  ثدٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 زظ١زٖ ػٓ 14133 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  رضٛاْ ػّز ػجعاٌالٖ ضبٌع -  50

رضٛاْ ػّز ػّزػجعاٌالٖ ٍِه اٌؼّعٖ ظٚار ثدٛار اٌدج١زاد:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 زظ١زٖ ػٓ 14133 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  رضٛاْ ػّز ػجعاٌالٖ ضبٌع -  51

ٚؿس١ٗ وٙزثبئ١ٗ اظٚاد ث١غ ٔؼبط ػٓ رضٛاْ ػّز ػجعاٌالٖ ازّع ٍِه اٌدج١زاد:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 21451 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌزاضٝ ػجع زٍّٝ اٌزاضٝ ػجع زٍّٝ -  52

اٌزاضٟ ػجع زٍّٟ طؼع ِٙزاْ ٍِه ػغ١ٗ اي ِظدع ثدٛار اٌّسش١ِٓ ٔشٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21411 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ زظ١ٓ ػّز زظ١ٓ -  53

ػجعاهلل ػٍٝ ثبثذ عٍؼذ ٍِه ثبٌدج١زاد ِٕٙٝ اي ِظدع ثدٛار اٌؼز٠ف ٔدغ اٌدج١زاد:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 زظ١زٖ ػٓ 21512 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػثّبْ ػجعاٌٍغ١ف ِسّع ِسّٛظ -  54

ػجعاٌٍغ١ف ِسّع اطبِٗ ٍِه اٌزمٜٛ ِظدع ثدٛار ػ١ٕجض ِجبٔٝ رِبظٖ ػ١ٕجض:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ثمبٌٗ ث١غ ػٓ 21333 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 31111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ اثزا١ُ٘ ازّع ؿفبء -  55

ػٍٝ ازّع ػسبرٗ ثط١زٗ ٍِه عٙغب ثظبزً االرسبظ ػبرع:  ثدٙخ ، ثبٌزدشئٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 21363 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظٓ خبظاٌىز٠ُ اٌظ١ع ِسّع -  56

ػجعاٌززّٓ ازّع ازّع/ ثٍّه ثؼغٛرٖ اٌمز٠ٗ ثٕه ثدٛار - ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، ثبٌزدشئٗ  

 زظ١زٖ ػٓ 21522 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ٘ز٠عٜ ازّع ِسّع طع٠زٖ اثٛ -  57

٘ز٠عٞ ازّع ِسّع ٍِه ػّبرٖ ثٕشٌٗ اٌجٕش٠ٕٗ ثدٛار ضبعز ٔشٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21326 ثزلُ 21131115 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظٓ ِٛطٝ ِسّع اٌظ١ع -  58

ِسّع اثزا١ُ٘ ِسّعازّع ٍِه اٌجسزٜ اٌّعضً اٌع٠ٓ س٠ٓ اٌؼ١ص:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 زظ١زٖ ػٓ 21442 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع لج١ـٝ ػٍٝ ِسّٛظ -  59

لج١ـٝ ازّعػٍٝ ٍِه اٌؼزل١ٗ اٌّزٖ ػٍٝ ػجعاهلل ٔدغ ػ١ٕجض:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ِىزت ػٓ 21414 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاهلل ازّع ِسّع اثزا١ُ٘ -  60

 ٍِه اٌؼزل١ٗ خ١ٕٙٗ ثز٠ع ِىزت ثدٛار ػشٚس ٔدغ:  ثدٙخ ،( اٌىّج١ٛرز ِبػعا) ثٕبء ِٚٛاظ ِٚؼعاد ػّبي ٚرٛر٠ع ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد

ػجعاهلل ازّع ِسّع ازّع  

 ث١غ ِسً ػٓ 21422 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع اثٛس٠ع ػؼزٜ ١ٌٚع -  61

ازّع اثٛس٠ع ػؼزٜ ازّع ٍِه اٌؼّعٖ ظٚار ثدٛار زّبظ ثط١ذ ٔدغ غزة اٌـٛاِؼٗ ٔدٛع اٌـٛاِؼٗ:  ثدٙخ ، ِالثض  

 ثبٌزدشئٗ ثمبٌٗ ػٓ 21413 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ط١ع لج١ـٝ خّبي ازالَ -  62

ثبٌدج١زاد اٌّدزّغ ر١ّٕٗ خّؼ١ٗ ٍِه اٌدع٠عٖ االطبص ٌٍزؼ١ٍُ اٌدج١زاد ِعرطٗ ثدٛار اٌدج١زاد:  ثدٙخ ،  

 ردبرٖ ػٓ 21433 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌّالن ػجعاٌؼ١ٙع ف١ٍت ثبطُ -  63

ؿبٌر ِسّع ػجعإٌؼ١ُ رفؼذ ٍِه اٌؼؼزٜ ػبرع ٔبؿ١ٗ ثٛرطؼ١ع:  ثدٙخ ، ِٕش١ٌٗ اظٚاد  

 ثمبٌٗ ػٓ 21525 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع فزسٝ ِسّٛظ ِـغفٝ -  64

اٌظ١ع ازّع فزسٝ ِسّٛظ ٍِه اٌؼزل١ٗ ثد١ٕٙٗ زّعاهلل ِسّٛظ ِطجش ثدٛار اٌزاٜٚ ٔدغ:  ثدٙخ ، ثبٌزدشئٗ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21334 ثزلُ 21131116 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ض١ف اثٛ ػّز ط١ع -  65

ػجعاٌسبفظ ػّز زّبظٖ ٍِه اٌززّٓ ِظدع ثدٛار اٌـف١سٗ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 ٌزبخ١ز ار١ٍ١ٗ ػٓ 21442 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  وبًِ اطؼع ٔج١ً ِز٠بٔٗ -  66

وبًِ اطؼع ٔج١ً ا١ًِ ٍِه اٌز٠ّٛٓ ِىزت ثدٛار اٌثبٔٝ اٌعٚر اٌؼؼج١ٗ اٌّظبوٓ طبٌُ ؿالذ ػبرع:  ثدٙخ ، اٌجعي  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ِمبٚالد ػٓ 21443 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ثط١ذ ػسبرٗ رػبظ ػز٠ف -  67

ثط١ذ ػسبرٗ رػبظ ا٠ّٓ ٍِه وبراص ِٛرٛط١ىالد ِسً ثدٛار اٌظٛاٌُ وٛثزٜ اٌظٛاٌُ:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21523 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ طبٌّبْ ػالَ ثعر٠ٗ -  68

ازّع ػٍٝ ض١ٍفٗ ػٍٝ ٍِه االثزعائ١ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار ظاٚظ ٔشاٌٝ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 ، ثبٌزدشئٗ ثمبٌٗ ػٓ 21454 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 31111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  لٕبٜٚ ازّع ِسّع ػٍٝ -  69

لٕبٜٚ ازّع ِسّع خّبي ٍِه اٌزفغ ِسغبد لجٍٝ اٌـع٠ك اثٛثىز لز٠ٗ عٙغب غزة ِؼزٚع:  ثدٙخ  

 ، ؿ١ع١ٌٗ ػٓ 21456 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اهلل ػجع لع٠ض ػشد ػ١ز٠ٓ -  70

١ِطبئ١ً سوٝ ثعر ٍِه عٙغب طبزً ِزسٚق زبرٖ إٌٛا٠ت ػبرع:  ثدٙخ  

 زظ١زٖ ػٓ 21521 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ٠ٛٔض ػجعاٌؼبي ِّعٚذ ثبطُ -  71

ػّز ػجعاٌؼٍٝ ػٍٝ ٍِه اٌؼبظر ضٍف ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ، ؿس١ٗ اظٚاد ػٓ 21523 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  فشاع طبٌُ اٌظ١ع طبرٖ -  72

طبٌُ فشاع طبٌُ ٔؼّبد ٍِه ط١ٍّبْ اي ِظدع ثدٛار اٌظٛاٌُ:  ثدٙخ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21521 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ازّع غٕعٚر ػزفبد -  73

ِسّع٠ٓ زبِع ِسّع٠ٓ ٔبخر ٍِه االؿفز اٌىَٛ ض١ٍفٗ ٔدغ االؿفز اٌىَٛ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 ِىزت ػٓ 21331 ثزلُ 21131116 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ٠ٛٔض رػبظ ازّع ِسّٛظ -  74

٠ٛٔض رػبظ ازّع ٍِه اٌزٛز١ع ِظدع ثدٛار ازّع ِسّٛظ ٔدغ غزة اٌـٛاِؼٗ ٔدٛع اٌـٛاِؼٗ:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ث١غ ِسً ػٓ 21331 ثزلُ 21131116 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  طبٌّبْ ط١ع زبِع ط١ع -  75

اثٛض١ف ِسّع ثط١ذ ازّع ٍِه اٌؼزعٗ ٔمغٗ ثدٛار طٛ٘بج اط١ٛط عز٠ك ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، ز٠ٍٛبد  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21443 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ط١ع ِسّع ػز٠فٗ -  76

اٌؼال اثٛ ػغب ِسّع ػّز ٍِه اٌـس١ٗ اٌٛزعٖ ثدٛار زّع ٔدغ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 ٌج١غ ِؼزف ػٓ 21451 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػمً ِسّع ػجعاٌس١ّع إِٗ -  77

ِسّع ٠ٛطف ط١ع ػجعاٌس١ّع ٍِه ِظدعاٌززّٗ ثدٛار اٌـف١سٗ:  ثدٙخ ، اٌغ١بر ٚلغغ ٚاٌّٛرٛط١ىالد اٌززٚط١ىالد  

 ردبرٖ ػٓ 21461 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ظ٠بة ػجعاٌالٖ ِسّع ػجعاٌالٖ -  78

لز٠بلؾ ػش٠ش اٌزِٚبٔٝ ٍِه عٙغب ثظبزً اال٠ٛاء ِظبوٓ ثدٛار س٠ٓ اٌؼ١ص ط١بٌٗ ػبرع:  ثدٙخ ، الّؼٗ  

 ِالثض ث١غ ػٓ 21411 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ٌٛضث اثزا١ُ٘ اٌظ١ع اثبٔٛة -  79

اٌظ١ع ِسّع ازّع اِبي ٍِه اٌجٛطزٗ اِبَ طبٌُ ؿالذ ِٓ ِزفزع 11 ػبرع:  ثدٙخ ، خب٘شٖ  

 ِمبٚالد ػٓ 21433 ثزلُ 21131125 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌظ١ع ازّع ػجعاٌزز١ُ زظٓ -  80

اٌظ١ع ػ١ظٜٛ رخت زظ١ٓ/  ثٍّه اٌـسٝ اٌزب١ِٓ ثدٛار ػٛاخٗ اٌؼ١ص ػبرع:  ثدٙخ ،(  اٌىّج١ٛرز ِبػعا) ٚرٛر٠عاد ػ١ِّٛٗ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21513 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع اٌز٠عٜ خّبي ِسّع -  81

عبل١ٗ اثٛ ازّع اٌز٠عٜ خّبي ٍِه اٌجٕش٠ٕٗ ثدٛار ػٍٝ ٔشٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 زظ١زٖ ػٓ 21511 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ ِسّع ػجعاٌزػ١ع ٔدبٖ -  82

ثعٜٚ ط١ع ضٍف ٍِه ا١ٌّبٖ ِسغٗ ثدٛار اٌدز٠عاد:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ػٓ 21515 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌؼبي ػجع ػٍٝ اٌؼبي ػجع اٌالٖ ػجع -  83

اٌؼبي ػجع ػٍٟ اٌؼبي ػجع اٌظ١ع ٍِه زظب١ٔٓ لج١ـٟ ٔدغ ِعرطٗ ثدٛار اٌمج١ـبد لج١ـبد:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ثمبٌٗ ِسً ػٓ 21516 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 4111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ازّع اٌؼ١ٍُ ػجع ػغ١بد -  84

اٌؼبي ػجع ِسّع زظٓ ٍِه ِبٌه االِبَ ِظدع اِبَ اٌجسزٞ طبٌُ ؿالذ ػبرع:  ثدٙخ ، ثبٌزدشئٗ  

 زظ١زٖ ػٓ 21522 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ِسّٛظ وّبي اٌىز٠ُ ػجع -  85

اطّبػ١ً ِسّع ِسّٛظ وّبي ٍِه اٌجز٠ع ِىزت ثدٛار ثعر وَٛ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ػزثٝ رزسٜ ػٓ 21315 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ثط١ذ اطؼع اٌجعرٜ ٠بطز -  86

ػسبرٗ ١ِطبئ١ً رب٠ٗ ِظؼع ٍِه عٙغب ثظبزً ػٕٛظٖ رسق ٔدغ:  ثدٙخ ،  

 ثمبٌٗ ػٓ 21312 ثزلُ 21131115 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌؼ١ٙع ػ١بظ ١٘ٚت زٍّٝ -  87

فىزٜ وّبي رخبئٝ ٚرثٗ ازع ثـفزٙب ثط١ذ فإاظ ٔدٜٛ ٍِه ِـز ثٕه اِبَ س١٘ز ػبرع:  ثدٙخ ،( طٛثزِبروذ)ثبٌزدشئٗ  

 ث١غ ػٓ 21331 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌّٛخٛظ ػجعاٌىز٠ُ طؼع ِسّٛظ -  88

ػجعاٌّٛخٛظ ػجعاٌىز٠ُ طؼع ِسّع ٍِه اٌثب٠ٛٔٗ ا١ٌٙغ ٔشٖ ِعرطٗ ثدٛار ا١ٌٙغ ٔشٖ:  ثدٙخ ، خب٘شٖ ِالثض  

 ِسً ػٓ 21534 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  لج١ـٝ اٌظ١ع اٌزاضٝ ػجع ػّزٚ -  89

اٌظ١ع ٘الي ازّع ِب٘ز ٍِه اٌغ١ٍسبد عز٠ك اٚي اٌدٙبظ اِزعاظ ػبرع:  ثدٙخ ، ِٛرٛط١ىالد س٠ٛد ث١غ  

 زظ١زٖ ػٓ 21441 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌٍغ١ف ػجع فٛسٜ زّعٜ ثعٚر -  90

 ازّع اٌفضً اثٛ خ١ًّ ٍِه عٙغب ثظبزً اٌزمٛٞ ِظدع ثدٛار إٌٛا٠ت ػبرع ِٓ ِزفزع اٌؼٕبْ ػبرع:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ

 ازّع

 طٛثز) ثمبٌٗ ػٓ 21453 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع زظ١ٓ ض١ف اثٛ طِٛٗ -  91

ػٍٝ ػثّبْ ازّع ثعرٜ ٍِه اٌز٠بْ وٛثزٜ ثدٛار اٌـف١سٗ:  ثدٙخ ،( ِبروذ  

 خب٘شٖ ِالثض ث١غ ػٓ 21466 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  خبثز ضٍف فبرٚق ػش -  92

اثزا١ُ٘ زظٓ ِسّٛظ زظٓ/ ٍِه اٌزدبرٖ ِعرطٗ ػبرع ِٓ إٌـز زبرٖ:  ثدٙخ ،  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21412 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ ِسّع ِسّع ٘ؼبَ -  93

ػٍٝ ِسّع اٌع٠ٓ ٔٛر ٘بٔٝ/ ثٍّه اٌؼّعٖ ظٚار ثدٛار - اٌعلؼ١ٗ ٔشٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 ، فزاػٗ ِسً ػٓ 21426 ثزلُ 21131124 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ ِسّٛظ ازّع ِسّع -  94

اثٛس٘بظ ِسّع ازّع ػـبَ ٍِه اٌؼزل١ٗ ثد١ٕٙٗ اٌجز٠ع ِىزت ثدٛار زّشٖ ٔدغ:  ثدٙخ  

 ؿ١ع١ٌٗ ػٓ 21421 ثزلُ 21131124 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اهلل رسق ثجبٜٚ ثط١ذ ٘بٔٝ -  95

اٌغبٌت ٍِه ػً ِٕغمٗ اٌد١غ ػبرع ِٓ ِزفزع فّٙٝ ػجعاٌؼش٠ش ػبرع:  ثدٙخ ، ػبِٗ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21411 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظب١ٔٓ ازّع ضٍف ط١ع -  96

فزغٍٝ ازّع ػجعاٌجبطظ ِسّٛظ ٍِه اٌّزٖ رزػٗ ثدٛار االؿفز اٌىَٛ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 زظ١زٖ ػٓ 21423 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػغ١ٗ ازّع ػبؿُ ػجعإٌؼ١ُ -  97

ػغ١ٗ ازّع ػبؿُ ٍِه اٌظٛاٌُ ٘بػُ اٚالظ ِظدع ثدٛار اٌظٛاٌُ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 21514 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  رسق لج١ـٝ ضٍف ػبعف -  98

ػجعاٌززّٓ اٌظ١ع اػزعاي ٍِه ثٕٙٛ ِظزؼفٝ ثدٛار ثٕٙٛ:  ثدٙخ ، ثبٌزدشئٗ  

 ِدّعاد ث١غ ػٓ 21312 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع اثزا١ُ٘ ؿالذ ِسّع -  99

اٌدٛاظ ػجع اٌؼش٠ش ػجع رخت ٍِه خ١ٕٙٗ ِسبوُ ِدّغ ثدٛار اٌدّٙٛر٠ٗ ػبرع:  ثدٙخ ،( ٚفزاش ٌسَٛ)  

 اظٚاد ِسً ػٓ 21313 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػ١ظٝ زظ١ٓ ِسّع ٠بِٕٗ -  100

ػٍٟ ِٙعٞ ازّع ػٍٟ ٍِه ثؼغٛرٖ االػعاظ٠ٗ اٌّعرطٗ ثؼبرع االػعاظ٠ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، وٙزثبئ١ٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 زظ١زٖ ػٓ 21445 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػثّبْ أٛر اػزف ِسّع -  101

ػثّبْ أٛر اػزف/ ثٍّه ػثّبْ ِسّع ِظدع ثدٛار اٌطٍٖٛ ٔدغ ِظؼٛظ اٌؼ١ص:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 21464 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ػٍٝ زظ١ٓ ِـغفٝ -  102

اٌؼش٠ش ػجع ازّع زظ١ٓ ازّع ٍِه اٌززّٓ ِظدع اِبَ ثٕٙٛ عز٠ك:  ثدٙخ ، ثبٌزدشئٗ  

 اخٙشٖ ث١غ ػٓ 21451 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعإٌؼ١ُ طؼع ِسّع اطزاء -  103

ػجعاٌالٖ ثط١ذ رِضبْ ٍِه اٌّطجش ثدٛار ثٕٙٛ عز٠ك زبرٖ اٌدٙبظ ػبرع:  ثدٙخ ، ِسّٛي  

 زظ١زٖ ػٓ 21452 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ػجعاٌىز٠ُ ازّع ضبٌع -  104

ِسّع ػجعاٌغٕٝ ِسّٛظ ِـؼت ٍِه اال٠ّبْ ؿ١ع١ٌٗ ثدٛار ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 اعبراد ث١غ ػٓ 21433 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  رٛف١ك ػعٌٝ ػ١بظ ِز٠ُ -  105

ط١ع ِسّع ازّع ٍِه اٌزً ظِٚٗ اَ ثغز٠ك اٌجٕش٠ٕٗ ظاضً ظِٚٗ اَ:  ثدٙخ ، ط١براد  

 ِسً ػٓ 21511 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٛف اٌع٠ٓ ػٍُ ازّع ؿالذ -  106

اٌع٠ٓ ػٍُ ازّع ؿالذ ازّع ٍِه  اٌمبضٟ ثٕشٌٗ ازّع ؿالذ ِسّع ػبرع:  ثدٙخ ، ثبٌزدشئٗ ثمبٌٗ  

 ِزوش ػٓ 21431 ثزلُ 21131125 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌظ١ع ػجعاٌؼبي ِسزٚص ِسّع -  107

١٘ىً ض١ٍفٗ ِٕزـز ٍِه اثٛغز٠ت ِظزٛظع اوزٛثزثدٛار 6 ػبرع:  ثدٙخ ،( االٔززٔذ ِبػعا) ارـبالد  

 ِىزت ػٓ 21513 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ط١ٍّبْ ػٍٝ سوز٠ب ازّع -  108

ػجعاٌزز١ُ ط١ٍّبْ ػٍٝ سوز٠ب ٍِه اٌج١ذ اي ِظدع ثدٛار اٌدج١زاد:  ثدٙخ ، اٌغ١ز ٌسظبة اٌثم١ٍٗ اٌّؼعاد ٌزبخ١ز  

 رـ١ٕغ ػٓ 21321 ثزلُ 21131115 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌؼبي اٌظ١ع ؿالذ ػالء -  109

 ثالطز١ه ضزاع١ُ - اٌص..  ٚؿٍٗ - ٔمبط اٌجالطز١ه ِٓ ثبٌزٕم١ظ رٜ ِظزٍشِبد - ٚثبٌزٕم١ظ ػبظ٠ٗ ٌٍزٜ ثالطز١ه ضزاع١ُ) ثالطز١ه

 - اٌشراػ١ٗ ٌٍـٛة ثالطز١ه رٚالد - ِفزبذ ٚع - ِبخه ػٍت - ثٛاط اٌجالطز١ه ِٓ وٙزثبئ١ٗ اظٚاد - ِٚؼزخٗ ػبظ٠ٗ ٌٍىٙزثبء

 طدً ثزلُ ػبِٗ ِمبٚالد ٔؼبط ػٓ ٔـز ِع٠ٕٗ س٘زاء 1245 رلُ اٌؼمبر 4 ػمٗ:  ثدٙخ ،(  ثالطز١ه ثبٌزبد - ثالطز١ه ؿٕبظ٠ك

ا١ٌّّش اٌمب٘زٖ 414511 رلُ  

 رـ١ٕغ ػٓ 21321 ثزلُ 21131115 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌؼبي اٌظ١ع ؿالذ ػالء -  110

 ثالطز١ه ضزاع١ُ - اٌص..  ٚؿٍٗ - ٔمبط اٌجالطز١ه ِٓ ثبٌزٕم١ظ رٜ ِظزٍشِبد - ٚثبٌزٕم١ظ ػبظ٠ٗ ٌٍزٜ ثالطز١ه ضزاع١ُ) ثالطز١ه

 - اٌشراػ١ٗ ٌٍـٛة ثالطز١ه رٚالد - ِفزبذ ٚع - ِبخه ػٍت - ثٛاط اٌجالطز١ه ِٓ وٙزثبئ١ٗ اظٚاد - ِٚؼزخٗ ػبظ٠ٗ ٌٍىٙزثبء

 لغبع االٌٚٝ اٌّززٍٗ 15 رلُ ثٍٛن( أ65) رلُ لغؼٗ - عٙغب غزة ِؼزٚع:  ثدٙخ ،(  ثالطز١ه ثبٌزبد - ثالطز١ه ؿٕبظ٠ك

اٌـٕبػ١ٗ ٌٍز١ّٕٗ اٌؼبِٗ ا١ٌٙئٗ/  ثٍّه - عٙغب غزة اٌـٕبػ١ٗ ثبٌّٕغمٗ اٌى١ّب٠ٚٗ اٌـٕبػبد  

 ػٓ 21436 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِٙبٚظ ػجعاٌمعٚص ض١زٜ ِبر١ٌٓ -  111

اهلل ػغب زج١ت طؼع٠ٗ ٍِه ٚاؿف اطىٕعر زبرٖ ثٛرطؼ١ع ػبرع:  ثدٙخ ، وٛاف١ز  

 زظ١زٖ ػٓ 21411 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زى١ُ زٍّٝ ِزاظ ثغزص -  112

ػٕٛظٖ زى١ُ زٍّٝ ِزاظ ٍِه اٌى١ٕظٗ ثدٛار ػ١ٕجض:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21461 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  خبثز اٌسٍٝ اٌظ١ع ٠س١ٝ -  113

خبثز اٌسٍٝ اٌظ١ع ٍِه االزّز اٌىَٛ ٔدغ ثٕدب:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 زظ١زٖ ػٓ 21413 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌس١ٍُ اٌظ١ع اثزا١ُ٘ ِزٖٚ -  114

ػجعاٌس١ٍُ اٌظ١ع اثزا١ُ٘ ٍِه عٙغب ثظبزً ػٍٝ اٌؼ١ص خبِغ ثدٛار ػٍٝ اٌؼ١ص ػبرع:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ٔدبرٖ ٚرػٗ ػٓ 21531 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  عٕغبٜٚ ازّع خالي رػب -  115

اثزا١ُ٘ اٌظ١ع ازّع ؿبثز ٍِه اٌى١ٕظٗ ثدٛار ػزاثٟ ػبرع ِٓ االززار ػبرع:  ثدٙخ ، ِٛث١ٍ١ب  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ػٓ 11562 ثزلُ 21131124 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌس١ٍُ ازّع ف١ضٝ اٌظ١ع ِسّٛظ -  116

ض١ًٍ اٌظ١ع ػغ١ٗ ػٍٝ ٍِه ػغ١ٗ ػٍٝ ِطجش ثدٛار ا١ٌّزٖ ٔدغ اٌعل١ؼ١ٗ ٔشٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ  

 ػٓ 11562 ثزلُ 21131124 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌس١ٍُ ازّع ف١ضٝ اٌظ١ع ِسّٛظ -  117

 ػجعاٌسبفظ ازّع اٌظ١ع/  ٍِه اٌـع٠ك اثٛثىز لز٠ٗ عٙغب غزة ِؼزٚع عٙغب غزة ِؼزٚع:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ

غذائ١ٗ ِٛاظ رؼجئٗ ِسً ٔؼبط ػٓ فزاج  

 ث١غ ػٓ 21432 ثزلُ 21131125 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌزز١ُ ػجع ِسّع ػبظي ازّع -  118

 اٌزز١ُ ػجع ِسّع ػبظي ٍِه عٙغب 12 ػمٗ أ ِعضً 1 ػّبرٖ اٌجسزٜ طبٌُ ؿالذ ػبرع:  ثدٙخ ، ٚالة وّج١ٛرز ِظزٍشِبد

 ِٕـٛر

 رؼغ١ً ٚرػٗ ػٓ 21412 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌمبطُ اثٛ ػٍٝ ضٍف ػٍٝ -  119

ػٍٝ اٌمبطُ اثٛ ػٍٝ ضٍف ٍِه اٌٛازع اٌفـً ِعرطٗ اِبَ اٌسزافؼٗ:  ثدٙخ ، اضؼبة  

 ِسً ػٓ 21424 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ اٌسف١ظ ػجع زظٕٝ ِسّٛظ -  120

ػٍٝ ازّع ِسّع ازّع ٍِه االثزعائ١ٗ ػ١ٕجض ِجبٔٝ ِعرطٗ ثدٛار اٌسزافؼٗ:  ثدٙخ ، غذائ١ٗ ِٛاظ رؼجئٗ  

 ِىزت ػٓ 21513 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  رضٛاْ ِٕدع رضٛاْ ط١ع -  121

ازّع ِـغفٟ ازّع اٌفزبذ ػجع ٍِه ػزاثٟ ازّع ػبرع طالِْٛ:  ثدٙخ ، ثبٌظ١براد ٔمً ِمبٚالد  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21322 ثزلُ 21131115 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ػٍٝ ِسّع طٛطٓ -  122

زّٛظٖ ازّع ِسّعػٍٝ ٍِه االثزعائ١ٗ اٌّعرطٗ ظاٚظ ٔشاٌٝ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 ِىزت ػٓ 21432 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ٠ٛطف ػجعاهلل ِسّٛظػٛف -  123

ِسّع ٠ٛطف ػجعاهلل ػٛف ٍِه اٌّع٠ٕٗ ِدٍض ثدٛار إٌّٛرٖ اٌّع٠ٕٗ ػبرع:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِسً ػٓ 21455 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌسبفظ ِسّع خبثز خّبي -  124

ػغ١ٗ ثط١ذ ِسّٛظ ػٍٝ ٍِه ٚز١ع خشارٖ ثدٛار ززة عٍؼذ ػبرع:  ثدٙخ ، ثبٌزدشئٗ ثمبٌٗ  

 ػٓ 21453 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌس١ٍُ اثزا١ُ٘ ػجعاٌس١ٍُ ػّبظ -  125

ثط١ذ ِسّع ِسّع رِضبْ ٍِه اٌؼ١ّزاد ِظدع ثدٛار اٌظٛاٌُ:  ثدٙخ ، ػغبرٖ ِسً  

 زظ١زٖ ػٓ 21413 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظ١ٓ فٛسٜ ازّع زظ١ٕٗ -  126

زظٓ ِسّع اٌظ١ع وّبي/ ثٍّه اٌمٕبٜٚ ػجعاٌزز١ُ ط١عٜ ِظدع ثدٛار ػغٛرٖ خش٠زٖ - ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ِالثض ث١غ ػٓ 21415 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ػجعاهلل اٌظ١ع ٔدبذ -  127

اطّبػ١ً اٌع٠ٓ ٔٛر ٌغفٝ ِسّع ٍِه اٌّٛلف ثدٛار اٌزٜ ٕ٘عطٗ ػبرع:  ثدٙخ ، خب٘شٖ  

 ث١غ ِسً ػٓ 21423 ثزلُ 21131124 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ػجعاٌؼش٠ش ِسّع ازّع -  128

اثٛس٠ع ػٍٝ ِسّٛظ خّبي/ ثٍّه - اٌؼزل١ٗ ثد١ٕٙٗ اٌؼٙعاء ١ِعاْ اٌؼٙعاء ػبرع:  ثدٙخ ، ِفزٚػبد  

 ػٓ 21431 ثزلُ 21131125 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِٕـٛر ِسّع ػجعاٌؼبي رخت -  129

ِٕـٛر ِسّع ػجعاٌؼبي ٍِه اٌسٛاوُ ِظدع ثدٛار اظر٠ض وَٛ اٌغ١ٍسبد:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  

 ػٓ 21436 ثزلُ 21131125 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ خزرب ،  اثظطزْٚ ثبرذ زظٕٝ رِٚبٔٝ -  130

ثبرذ زظٕٟ رِٚبٟٔ ث١زز ٍِه اٌى١ٕظٗ ثدٛار االؿفز اٌىَٛ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21415 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ِعوٛر رافغ ضبٌع -  131

ِسّع ِعوٛر رافغ ازّع ٍِه ػب١٘ٓ ِسّع ِمٟٙ ثدٛار اٌع٠ٓ س٠ٓ اٌؼ١ص عٙغب:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ  

 ػٓ 21314 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 55111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػمً ػجعاٌس١ّع اٌؼبثع٠ٓ س٠ٓ ِسّع -  132

اٌؼبثع٠ٓ س٠ٓ ِسّع ازّع/ ٍِه ِسّٛظ ٌسبَ ٚرػٗ ثدٛار ِظؼٛظ اٌؼ١ص:  ثدٙخ ، ٚاطّٕذ زع٠ع ث١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ِىزت ػٓ 21422 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ر٠سبْ اهلل ػجع ازّع عٗ -  133

اهلل ػجع ازّع ػٛف ٍِه إٌجٟ ػجع ٔدغ اٌغ١ٍسبد:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 زظ١زٖ ػٓ 21332 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػش٠ش اٌظ١ع ػجعإٌبؿز خّبي -  134

زظٓ ػش٠ش اٌظ١ع ػجعإٌبؿز/ ٍِه اٌدّب٠ٍٗ عز٠ك غزة اٌـٛاِؼٗ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 13122 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ لج١ـٝ ػٍٝ ػالء -  135

ػٍٟ لج١ـٟ ػٍٟ اٌزاسق ػجع ٍِه اٌط١ز٠ٗ اٌىز٠ُ ػغب ِإطظٗ ثدٛار اٌع٠ٓ س٠ٓ اٌؼ١ص:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 13122 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ لج١ـٝ ػٍٝ ػالء -  136

ِسّع ػٍٟ لج١ـٟ ػٍٟ ٍِه اٌس١ٛا١ٔٗ اٌثزٖٚ ر١ّٕٗ خّؼ١ٗ ثدٛار اٌع٠ٓ س٠ٓ اٌؼ١ص ثٕبز١ٗ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ  

 زظ١زٖ ػٓ 21463 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌجعرٜ ِسّع اثزا١ُ٘ ِإِٓ -  137

اال١ِز اٌجعرٞ ِسّع اثزا١ُ٘ ٍِه اٌع٠ٓ زظبَ ػبؿُ اٌؼ١ٙع ػبرع:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ػٓ 21166 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع٠ٓ فزغٍٝ اٌزافغ ػجع فزغٍٝ -  138

ِسّع٠ٓ فزغٍٝ ػجعاٌزافغ ٍِه ػّبرٖ ٔشٌٗ اٌـب٠غ ٔدغ:  ثدٙخ ،( ثمبٌٗ) ر١ٕ٠ّٛٗ طٍغ ث١غ  

 ػٓ 21166 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع٠ٓ فزغٍٝ اٌزافغ ػجع فزغٍٝ -  139

ثبٌزدشئٗ ثمبٌٗ ٔؼبط ػٓ ِسّع٠ٓ فزغٍٝ ػجعاٌزافغ ٍِه طبٌُ ؿالذ ِٓ 21 ثؼبرع 53رلُ ػمبر:  ثدٙخ ،( ثمبٌٗ) ر١ٕ٠ّٛٗ طٍغ ث١غ  

 ػٓ 21412 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ِسّٛظ اٌزؤف ػجع ػالء -  140

ِسّع ِسّٛظ اٌزؤف ػجع ػزفٗ ٍِه اٌززّٗ ِظدع ثدٛار داٌدز٠عا:  ثدٙخ ، اعبراد اؿالذ  

 زظ١زٖ ػٓ 21421 ثزلُ 21131124 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اثزا١ُ٘ طالِٗ فزسٝ ػجعٖ -  141

ظر٠ٚغ اثزا١ُ٘ طالِٗ فزسٝ ٍِه اٌـع٠ك ثىز اثٛ لز٠ٗ عٙغب غزة ِؼزٚع:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 زظ١زٖ ػٓ 21413 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌسظٓ اثٛ اثزا١ُ٘ ػالَ ِسّع -  142

اٌسظٓ اثٛ اثزا١ُ٘ ػالَ ٍِه االثزعائ١ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار ززة ثٕٝ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ث١غ ػٓ 21412 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِزخبْ ػغ١ٗ رػبظ ٚخعٜ -  143

طؼ١ع خبظ فبظٞ ٍِه اٌؼذراء و١ٕظٗ ثدٛار اٌؼذراء ػبرع:  ثدٙخ ، خب٘شٖ ِالثض  

 ػٓ 21532 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّٛظ ِٕبطٝ اٌع٠ٓ ٔـز ِسّٛظ -  144

ِسّٛظ ِٕبطٝ اٌع٠ٓ ٔـز ٍِه ثبٌـف١سٗ ِٕبطٝ اي ِظدع ثدٛار ِغز ٔدغ اٌـف١سٗ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ  

 21365 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌّٛخٛظ ػجع اثٛػٛف اٌزز١ُ ػجع ِسّع -  145

ظػزبٚٞ ِسّع ازّع ٔعٜٚ ٍِه اٌـبٌس١ٓ ػجع ِظدع ثدٛار اٌجسز٠ٗ اٌسز٠ع٠ٗ:  ثدٙخ ، ِالثض ث١غ ػٓ  

 زظ١زٖ ػٓ 21323 ثزلُ 21131115 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اثٛس٠ع ٠ٛطف ِسّع ِسّع -  146

اثٛس٠ع ِسّع٠ٛطف ٍِه ظاٚظ ثٕشاٌٝ االثزعائ١ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار ظاٚظ ٔشاٌٝ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ِىزت ػٓ 21321 ثزلُ 21131116 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ػبػٛر ازّع ػبػٛر -  147

ػبػٛر ازّع ازّعػبػٛر ٍِه اٌىج١ز اٌدبِغ ثدٛار ٠سٝ ٔدغ ػٍٝ ٔشٌٗ:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ػٓ 21416 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌجبرٜ ِسّٛظ ِسّع ِسّٛظ -  148

ػغ١ٗ ػٍٝ ازّع ػجعاٌـجٛر ٍِه عٙغب غزة ِؼزٚع اٌطغبة ثٓ ػّز لز٠ٗ:  ثدٙخ ، ِؼبظْ ٚرؼى١ً ٌسبَ ٚرػٗ  

 ، فزاػٗ ػٓ 21424 ثزلُ 21131124 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  رفبػٝ ػجعاٌجبلٝ ازّع رل١ٗ -  149

خّؼٗ ِسّع فزسٝ ِسّع ٍِه عٙغب ثظبزً اٌع٠ٓ س٠ٓ ط١بٌٗ ػبرع ِٓ 41 ػبرع:  ثدٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٔدبرٖ ٚرػٗ ػٓ 21511 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ ػؼجبْ رخت ا١ِز -  150

زظٓ ِسّٛظ ِسّع ػٍٝ/ ثٍّه ثغٙغب اٌّبػ١ٗ طٛق عز٠ك ااٌدع٠ع اٌسع٠ع طٛق ػبرع:  ثدٙخ ، ِغبثص  

 زظ١زٖ ػٓ 21412 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظب١ٔٓ ازّع رِضبْ ؿالذ -  151

زظٓ ػجعاٌس١ّع اِبَ زظٓ ٍِه ثبٌـٛاٌر اٌىٙزثبء ِسٛي ثدٛار- اٌـٛاٌر:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ػٓ 21411 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌمبظر ِسّٛظ ازّع خّبالد -  152

ِسّعِٛطٝ ازّع ازّع ٍِه اٌظالَ ِعرطٗ ثدٛار ػغٛرٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ  

  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ج2113 ٌظ36ٕٗ اٌمض١ٗ ثزلُ ٚاٌعا٘ب ثٛال٠ٗ ِؼٌّٛٗ لبؿزٖ اٌظعٚرٜ ػٍٝ ِسّع خّبي ا٠ٗ -  153

 ٔٛراٌٙعٜ ٍهِ اٌظالَ ؿ١ع١ٌٗ ثدٛار اٌجسز٠ٗ ٔشٖ:  ثدٙخ ، اطّٕذ ث١غ ػٓ 21421 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 3111.111

ػجعاٌؼبي ِسّع ػّزاْ  

 ِىزت ػٓ 21435 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػبرف ِسّع اٌظ١ع ِسّع -  154

ِسّٛظ ِسّع رضٛاْ ٍِه ثبٌمج١ـبد اثٛػ١ّزٖ ِظدع ثدٛار لج١ـبد:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ضجش ِطجش ػٓ 21512 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّٛظ زظ١ٓ ِسّع فزس١ٗ -  155

اٌؼبي ػجع ِسّع وّبي ٍِه اٌّغفزٖ ِظدع ثدٛار ثٕٙٛ:  ثدٙخ ، ط١بزٝ  

 زظ١زٖ ػٓ 21535 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظٓ اٌجعرٜ ضٍف ٘ؼبَ -  156

ثعرٚص ثمغز ض١ٍفٗ فٛسٜ ٍِه اٌط١ز اثٛ فبظٜ ِشرػٗ ثدٛار ثطٛاج ػزة:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ٚرػٗ ػٓ 21533 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  طؼ١ع اٌس١ّع ػجع رٛف١ك ٕ٘بء -  157

ط١ٍّبْ ٠ٛطف ازّع ٍِه ززة عٍؼذ ػبرع ِٓ ِزفزع اٌسزافؼٗ وٛثزٞ غزة ػبرع:  ثدٙخ ، ثبٌىٙزثبء ِؼبظْ ٌسبَ  

 زظ١زٖ ػٓ 21366 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اهلل ػجع ازّع اهلل ػجع رػعٜ -  158

اٌّؼزّع ػجع زظٓ ِسّع ٍِه اٌؼزز٠ض وٛثزٞ ثدٛار ػ١ٕجض ِجبٟٔ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ػٓ 21324 ثزلُ 21131115 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌزز١ُ ػجع ازّع ػجعاٌززّٓ ِسّع -  159

ػجعاٌزز١ُ ازّع اٌززّٓ ػجع ٍِه ػٍٝ زظ١ٓ ٔدغ ثعر وَٛ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ  

 اوظظٛار ث١غ ػٓ 21332 ثزلُ 21131116 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّٛظ اٌظ١ع ازّع ػالء -  160

اثزا١ُ٘ ِسّع ِزرضٟ ٍِه اٌؼش٠ش ػجع ػزوٗ ثدٛار اٌّسبوُ ِدّغ ػبرع:  ثدٙخ ، ِسّٛي  

 ػٓ 21336 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 31111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ػجعاٌفزبذ ِـغفٝ ِسّع -  161

ِسّع زظٓ فإاظ ِسّع ٍِه االلجبط ِعرطٗ اِبَ ثٛرطؼ١ع ػبرع:  ثدٙخ ، ِٕش١ٌٗ اظٚاد  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21444 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِزٌٛٝ ػٍٝ ػالَ زظ١ٓ -  162

لبطُ ِسّع ػجعاٌدٛاظ ػجعاٌىز٠ُ ٍِه ِظدعاٌززّٓ ثدٛار اٌطغبة ثٓ ػّز لز٠ٗ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 21446 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ ازّع ِسّع طؼبظ -  163

ػٍٟ ازّع زٕفٟ اٌظ١ع ٍِه ػ١ٕجض ِجبٟٔ ِعضً اٚي ػ١ٕجض:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ  

 ِىزت ػٓ 21462 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػسبد ازّع ػ١ض ِٕٝ -  164

ػبرف ػٍٝ ضٍف اطبِٗ ٍِه االثزعائ١ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار اٌمج١ـبد:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ، ٚرظٖ ػالفٗ ػٓ 21421 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌظ١ع ِسّع ِسّع ػج١ز -  165

لبطُ اٌززّٓ ػجع ػٍٟ ٍِه ززة عٍؼذ ػبرع 22 رلُ اٌؼمبر:  ثدٙخ  

 ِالثض ث١غ ػٓ 21423 ثزلُ 21131125 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػغ١ٗ ِسّع ِسّٛظطالِٗ -  166

ػغ١ٗ ِسّع طالِٗ ازّع ٍِه اٌجٍع ِعضً ثدٛار االؿفز اٌىَٛ:  ثدٙخ ، خب٘شٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ظل١ك ِظزٛظع ػٓ 21512 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِزطٝ اٌظ١ع ِسّع ػالء -  167

ػجعاهلل ِسّع ط١ٍُ راػع ٍِه اٌجٍع لجٍٝ اٌظالَ خبِغ ػبرع:  ثدٙخ ،  

 ِىزت ػٓ 21414 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِٛطٝ ِزطٝ ازّع اٌمبطُ اثٛ -  168

ازّعِزطٝ ِزطٝ ٍِه ٠ٛطف اي ِظدع ثدٛار زّٛظٖ ٔدغ:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 زظ١زٖ ػٓ 21425 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 55111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زّبظ ِسّٛظ اثزا١ُ٘ زظٓ -  169

ازّع اٌٍغ١ف ػجع ػغ١بد ٍِه رخت ٔبؿز ثٕش٠ٕٗ ثدٛار اٌىز٠ُ ػجع ٔدغ ػ١ٕجض:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ػٓ 21421 ثزلُ 21131114 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌؼبي ػجعاٌس١ٍُ ازّع ِسّٛظ -  170

ػجعاٌؼبي ِسّع ِسّع ِٕٝ ٍِه اٌجٕش٠ٕٗ ثدٛار اٌغ١ٍسبد:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ  

 ٔدبرٖ ٚرػٗ ػٓ 21513 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ػثّبْ ط١ع اٌّؼزش -  171

ػثّبْ ِسّع ػثّبْ ط١ع ٍِه ػٍٝ ٔشٌٗ ػثّبْ ط١ع ٚرػٗ ثدٛار اٌطّبط١ٗ ٔدغ ػٍٝ ٔشٌٗ:  ثدٙخ ،  

 ػٓ 21526 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زجغ ١ِطبئ١ً رطٓ فٛسٜ ػشد -  172

اٌغبٌت ٍِه اٌىبث١ٌٛه و١ٕظٗ ثدٛار ا١ٌٌٛع ثٓ ضبٌع ػبرع:  ثدٙخ ، ؿس١ٗ اظٚاد  

 ِىزت ػٓ 12464 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع اثزا١ُ٘ ِسظٓ ِسّع -  173

ازّع ِسّع اثزا١ُ٘ ِسظٓ ٍِه اٌغزث١ٗ ثد١ٕٙٗ ا١ٌّبٖ ٚاثٛر ثدٛار اٌجظبر١ٓ ػبرع:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 12464 ثزلُ 21131122 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع اثزا١ُ٘ ِسظٓ ِسّع -  174

 ٚاظٚاد وٙزثبئ١ٗ اخٙشٖ ٔؼبط ػٓ ازّع ِسّع اثزا١ُ٘ ِسظٓ ٍِه ٚاثٛرا١ٌّبٖ ثدٛار اٌجظبر١ٓ ػبرع:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد

 وٙزثبئ١ٗ

 ػٓ 21361 ثزلُ 21131113 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌزز١ُ ػجع ازّع ِسّٛظ اٌزز١ُ ػجع -  175

اٌزز١ُ ػجع ازّع ِسّٛظ ٍِه ثعر وَٛ ػٍٟ زظ١ٓ ٔدغ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ  

 ث١غ ػٓ 21333 ثزلُ 21131116 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ؿبٌر ظر٠ٚغ خّبي ِسّع -  176

اٌؼبي ػجع ػٍٟ اٌظ١ع ػٍٟ ٍِه اٌٙعٞ ثزج ثٛرطؼ١ع ػبرع:  ثدٙخ ، خب٘شٖ ِالثض  

 زظ١زٖ ػٓ 21441 ثزلُ 21131111 فٝ ل١ع ، 61111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع اثزا١ُ٘ ِسّع ٠ٛطف -  177

ػٙبة ثط١ذ ِسّٛظ ٍِه عٙغب طبزً إٌٛا٠ت ػبرع ِٓ إٌـز زبرٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 اظٚاد ث١غ ػٓ 21461 ثزلُ 21131112 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ٔـ١ز ٘زٍزفّٙٝ ٠ٛطف -  178

ٔـ١ز فّٙٝ ساضز ثبطُ ٍِه عٙغب ثظبزً االػعاظ٠ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار اٌزسز٠ز ػبرع:  ثدٙخ ، ؿس١ٗ  

 ػٓ 11332 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ظر٠ٚغ س٠ع اثٛ ِسّع اطّبء -  179

ازّع رضٛاْ ط١ع عازّ ٍِه ػٍٟ ٔشٌٗ ٠س١ٝ ٔدغ:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ػٓ 11332 ثزلُ 21131121 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ظر٠ٚغ س٠ع اثٛ ِسّع اطّبء -  180

ِسّع ٘ز٠عٞ ِسّٛظِسّع ٍِه ػٍٟ ٔشٌٗ ٠س١ٝ ٔدغ:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ث١غ ِسً ػٓ 21425 ثزلُ 21131124 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِزاظ غالة ِسّع رٚز١ٗ -  181

زدبسٜ ِسّٛظ ازّع ٍِه ثٕٙٛ ِٛلف ثدٛار ثٕٙٛ:  ثدٙخ ، ثبٌزدشئٗ ثمبٌٗ  

 ث١غ ػٓ 21422 ثزلُ 21131124 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ط٠ٛسٗ سوزٜ ؿفٛد راِش -  182

سوزٜ ؿفٛد راِٝ ٍِه اٌى١ٕظٗ ثدٛار اٌؼذراء ػبرع:  ثدٙخ ، خب٘شٖ ِالثض  

 ػٓ 21511 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػّزاْ اٌزؤف ػجع ػّزاْ زّعٞ -  183

ػّزاْ اٌزؤف ػجع ػّزاْ ٍِه اٌىٛثزٞ ثدٛار رزِٛٗ اٌؼ١ص:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ِىزت ػٓ 21516 ثزلُ 21131126 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٕٛظٖ سضبرٜ وزَ ِبخعٖ -  184

ِظبن ثغزص اطؼع فض١ٍٗ ٍِه اٌدع٠عٖ ثبٌّٕؼ١ٗ ِجبرن ػبرع ِٓ ِزفزع إٌٙضٗ ػبرع:  ثدٙخ ، ثبٌظ١براد ٔمً ِمبٚالد  

   ــــــــــــــــــــــ  

ػزوبد ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ل١عد 12111.111   ِبٌٙب ،رأص  إٌذ ِبػعا ِسّٛي ِظزٍشِبد  ،  ػزوخ   ٚػز٠ىٗ ػٍٝ طؼ١ع اثزا١ُ٘ ػزوٗ -  1

ِـغفٝ ِسّع ِـغفٝ ٍِه اٌّسغٗ اِزعاظ ػبرع:  ثدٙخ ، إٌذ ِبػعا ِسّٛي ِظزٍشِبد ػٓ ، 21452 ثزلُ 21131111  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفزاظ اٌزدبرٜ اٌظدً رؼع٠الد     

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؼغت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131113 ربر٠ص ٚفٝ ،   11116:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػٍٝ ِسّع ػجعاٌجبطظ ط١ع   - 1

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131113 ربر٠ص ٚفٝ ،   12232:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  زظ١ٓ ف١ُٙ ِسّع ِسّٛظ   - 2

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

 رزن  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131113 ربر٠ص ٚفٝ ،   2361:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌدعٜ ػٍٝ ػٍٝ ثط١زٗ   - 3

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ  

 اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131113 ربر٠ص ٚفٝ ،   12215:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌظ١ع اٌجبلٝ ػجع ِسّٛظ زٕبْ   - 4

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح ٌززن ػغت   

 اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131114 ربر٠ص ٚفٝ ،   21125:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  فزغٍٝ ِـغفٝ ػٍٝ طؼع٠ٗ   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت   

 ػغت/ِسٛ رُ   21131114 ربر٠ص ٚفٝ ،   5535:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌؼ١ٙع ػجع ثط١ذ ط١ٍّبْ غشاي   - 6

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

 رُ   21131114 ربر٠ص ٚفٝ ،   13165:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اطّبػ١ً ػجعاٌززّٓ اٌظ١ع رِضبْ ازّع   - 7

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً ػغت/ِسٛ  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131115 ربر٠ص ٚفٝ ،   16164:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  زظٓ اٌظ١ع زظٓ ػالء   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131115 ربر٠ص ٚفٝ ،   16164:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  زظٓ اٌظ١ع زظٓ ػالء   - 9

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131115 ربر٠ص ٚفٝ ،   14351:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌظ١ع ثظ١ُ فٛسٜ طٙبَ   - 10

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

 ٌظدًا ػغت/ِسٛ رُ   21131116 ربر٠ص ٚفٝ ،   21311:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ِسّع ِسّع ػجعاٌغٕٝ ازّع   - 11

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت   

 رُ   21131116 ربر٠ص ٚفٝ ،   11165:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اثزا١ُ٘ ضض١زٜ ِسّع إٌبؿز ػجع   - 12

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً ػغت/ِسٛ  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131116 ربر٠ص ٚفٝ ،   2211:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌمبظرِٛطٝ ػجع ِسّع ِسبطٓ   - 13

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131116 ربر٠ص ٚفٝ ،   2211:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌمبظرِٛطٝ ػجع ِسّع ِسبطٓ   - 14

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

 اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131111 ربر٠ص ٚفٝ ،   11212:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػٛف اطؼع ؿبظق ٔؼبد   - 15

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت   

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131111 ربر٠ص ٚفٝ ،   4623:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ط١ٍّبْ ازّع ِسّع ازّع   - 16

اٌزئ١ظٝ اٌّسً ٌؼغت اٌزبثغ ػغت  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131111 ربر٠ص ٚفٝ ،   4623:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ط١ٍّبْ ازّع ِسّع ازّع   - 17

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131111 ربر٠ص ٚفٝ ،   13313:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػثّبْ ِسّع ػجعاٌس١ّع ِسّع   - 18

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131111 ربر٠ص ٚفٝ ،   4623:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ط١ٍّبْ ازّع ازّعِسّع   - 19

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131111 ربر٠ص ٚفٝ ،   15114:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  فزج ػٍٝ اٌؼ١ٍُ ػجع ِـغفٝ   - 20

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131111 ربر٠ص ٚفٝ ،   16156:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  زٕب خزخض ١ٌُٚ أدٝ   - 21

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131112 ربر٠ص ٚفٝ ،   15261:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ِسّع طؼ١ع فٛسٜ ِسّع   - 22

االؿً ثمبء ِغ االضز اٌزئ١ظٟ اٌّسً اٌغبء رُ 3232 رلُ ربػ١ز عٍت ثّٛخت  

 اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131112 ربر٠ص ٚفٝ ،   15361:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌظ١ع ػجعاٌؼش٠ش ػٍٝ اطالَ   - 23

االؿً ثمبء ِغ االضز اٌزئ١ظٟ اٌّسً اٌغبء رُ 3241 رلُ ربػ١ز عٍت ثّٛخت   

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131112 ربر٠ص ٚفٝ ،   6456:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  زدبسٜ ِسّٛظ ازّع رػبظ   - 24

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131113 ربر٠ص ٚفٝ ،   4363:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ؿبٌر ازّع ِسّع رخبء   - 25

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131114 ربر٠ص ٚفٝ ،   12351:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  طٍّبْ ػٍٝ ازّع ػٍٝ   - 26

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131114 ربر٠ص ٚفٝ ،   16353:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػٛف ربٚضزٚص ١٘ٚت اٌجعرٞ   - 27

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131114 ربر٠ص ٚفٝ ،   12534:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ِسّٛظ ازّع ػجعٖ ث١ٕٗ   - 28

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131114 ربر٠ص ٚفٝ ،   1135:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ِسّٛظ ازّع ػجعح ث١ٕخ   - 29

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131114 ربر٠ص ٚفٝ ،   1135:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ِسّٛظ ازّع ػجعح ث١ٕخ   - 30

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131111 ربر٠ص ٚفٝ ،   21542:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  لٕبٜٚ ازّع ِسّع ػٍٝ   - 31

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131111 ربر٠ص ٚفٝ ،   11311:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌعطٛلٝ ازّع إٌّؼُ ػجع خبثز   - 32

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131111 ربر٠ص ٚفٝ ،   1252:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  فزغٍٝ ِسّع اٌؼبفٝ ػجع فز٠بي   - 33

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131111 ربر٠ص ٚفٝ ،   1231:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  زظٓ اٌٍخ ػجع ؿبثز ِسّع   - 34

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131112 ربر٠ص ٚفٝ ،   12661:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌزز١ُ ػجع ِسّع اٌجعرٜ ِسّع   - 35

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131112 ربر٠ص ٚفٝ ،   13346:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اثٛس٠ع ثط١ذ اثٛس٠ع اٌؼبرف   - 36

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131113 ربر٠ص ٚفٝ ،   11634:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  فالذ ١ِزُ٘ ١ِٕز ِب٠ىً   - 37

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131113 ربر٠ص ٚفٝ ،   21121:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  رٚاٜ ار١ِب ِب٘ز ٠ٛٔبْ   - 38

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131113 ربر٠ص ٚفٝ ،   1354:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اطغفبٔٛص خٛظح رِشٜ   - 39

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131113 ربر٠ص ٚفٝ ،   13266:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌـغ١ز ِسّع ػجعاٌطبٌك عبرق   - 40

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131113 ربر٠ص ٚفٝ ،   14633:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌعلً ِسّع ِسّع اٌع٠ٓ طؼع   - 41

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   15121:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌظ١ع ػجعاٌزطٛي ِسّٛظ ِسّع   - 42

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   21214:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػجعاهلل ِسّع اٌظؼٛظٜ ِسّع   - 43

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   1632:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌٛازع ػجع ِسّٛظ ازّع طِٛٗ   - 44

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   13412:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  خّؼٗ ِسّع ض١ٍفٗ اٌزز١ُ ػجع   - 45

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   21141:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ؿبٌر ازّع ِسّع طّبذ   - 46

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

 اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   2525:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ثغزص ثبط١ٍٛص فّٙٝ ٔد١ت   - 47

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت   

 ػغت  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   6421:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ا١ٌّٕٝ رِضبْ ِسّع   - 48

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   1451:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ط١ٍُ اٌظ١ع ضٍف رػبظ   - 49

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   1451:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ط١ٍُ اٌظ١ع ضٍف رػبظ   - 50

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

 رزن  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   5145:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  س٠بظٖ ِسّع اٌظ١ع اٌظ١ع   - 51

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   21136:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ٘ز٠عٜ إٌٛر اثٛ ازّع ازّع   - 52

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   21331:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػجعاهلل ازّع خبثز ازّع   - 53

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

 رزن  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131121 ربر٠ص ٚفٝ ،   1166:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  س٠بظح ِسّع اٌظ١ع اٌظ١ع   - 54

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131124 ربر٠ص ٚفٝ ،   5463:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌجبخٛرٜ ػٍٝ اهلل ػجع ؿجبذ   - 55

االؿً ثمبء ِغ ػٕٗ ٌالطزغٕبء 2113/11/24ثزبر٠ص 4131ثزلُ اٌزبػ١ز ثغٍت ػغت  اٌظدً  

 ػغت/ِسٛ رُ   21131124 ربر٠ص ٚفٝ ،   14314:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ٠ٛطف  اثٛض١ف ػٛاظ ِسّٛظ   - 56

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  اٌظدً  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131125 ربر٠ص ٚفٝ ،   5441:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػغ١خ فإاظ فبرٚق ا٠ّبْ   - 57

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21131125 ربر٠ص ٚفٝ ،   5441:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػغ١خ فإاظ فبرٚق ا٠ّبْ   - 58

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  
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ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ ٌززن ػغت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي رأص     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131113 ، ربر٠ص ٚفٟ  12653 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اهلل ػجع ثؼٕعٜ ػغ١خ ٔظ١ُ -  1

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131113 ، ربر٠ص ٚفٟ  434 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػغبهلل زج١ت ٔؼ١ُ طبِٝ -  2

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131113 ، ربر٠ص ٚفٟ  13361 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ثجبٜٚ اثزا١ُ٘ وزَ اطبِٗ -  3

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131113 ، ربر٠ص ٚفٟ  11222 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  فزغٍٝ ػجعاٌس١ٍُ ِسّع أزّع -  4

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131113 ، ربر٠ص ٚفٟ  11121 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  زدبسٜ ازّع طبٌُ ِسّع -  5

خ١ٕٗ  411111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131114 ، ربر٠ص ٚفٟ  11563 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اٌىز٠ُ ػجع اٌظ١ع ِسّع زٍّٟ ِسّع -  6

خ١ٕٗ  1115111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي أصر رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131114 ، ربر٠ص ٚفٟ  13221 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ازّع اٌززّٓ ػجع اٌع٠ٓ ٔٛر ِسّٛظ -  7

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131114 ، ربر٠ص ٚفٟ  13122 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ارِب١ٔٛص ػجعاٌّالن ١ٌُٚ ػّبظ -  8

خ١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131115 ، ربر٠ص ٚفٟ  13344 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اٌٌّٟٛ ػجع ِسّع ازّع ِبخعٖ -  9

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131116 ، ربر٠ص ٚفٟ  11422 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  سضبرٜ ػش٠ش وّبي ِىزَ -  10

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131116 ، ربر٠ص ٚفٟ  21211 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػٍٝ ِسّع ِسّٛظ ِسّع -  11

خ١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131116 ، ربر٠ص ٚفٟ  21323 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػ١ظٝ طبِٝ ِالن ِزفذ -  12

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131116 ، ربر٠ص ٚفٟ  15124 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػجعاٌالٖ زظ١ٓ ِسّع فبرٓ -  13

خ١ٕٗ  43111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131111 ، ربر٠ص ٚفٟ  12436 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  س٠ع اثٛ أٛر فزسٝ ِسّع -  14

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131111 ، ربر٠ص ٚفٟ  21315 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  زبِع ػجعاٌٍغ١ف اٌظ١ع زبِع -  15

خ١ٕٗ  411111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   زأػ١زاٌ ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131112 ، ربر٠ص ٚفٟ  12334 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اٌظ١ع إٌـز ط١ف ِسّع ازّع -  16

خ١ٕٗ  43111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131112 ، ربر٠ص ٚفٟ  11361 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  زظٓ ازّع ِسّع ٕ٘بء -  17

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131112 ، ربر٠ص ٚفٟ  15261 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّع طؼ١ع فٛسٜ ِسّع -  18

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131112 ، ربر٠ص ٚفٟ  11341 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  إٌّٙعص ػٍٝ اثزا١ُ٘ ػٍٝ -  19

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131112 ، ربر٠ص ٚفٟ  11341 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  زظٓ ػٍٝ اثزا١ُ٘ ػٍٝ -  20

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131113 ، ربر٠ص ٚفٟ  21344 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػٍٝ ازّع ػٍٝ ٘عٜ -  21

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131113 ، ربر٠ص ٚفٟ  21344 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػٍٝ ازّع ػٍٝ ٘عٜ -  22

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131113 ، ربر٠ص ٚفٟ  21666 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ٠ٛٔض ػجعاٌزاضٝ ِٙزاْ ِسّع -  23

خ١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131114 ، ربر٠ص ٚفٟ  1311 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػغ١خ فٍزض اطىبرٚص ِّعٚذ -  24

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131114 ، ربر٠ص ٚفٟ  1311 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػغ١خ فٍزض اطىبرٚص ِّعٚذ -  25

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131114 ، ربر٠ص ٚفٟ  21136 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّع ػٍٝ اثٛ اٌؼبي ػجع ِسّع -  26

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131114 ، ربر٠ص ٚفٟ  11115 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّع فطزٞ ازّع ٠بط١ٓ اطبِٗ -  27

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131114 ، ربر٠ص ٚفٟ  11154 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػٍٝ ِٙزاْ ػجعاٌزاسق إٌؼ١ُ ػجع -  28

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131114 ، ربر٠ص ٚفٟ  11121 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  زدبسٜ ازّع طبٌُ ِسّع -  29

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131111 ، ربر٠ص ٚفٟ  21353 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اهلل ػجع ِسّٛظ ِسّع ا٠ّٓ -  30

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131111 ، ربر٠ص ٚفٟ  13313 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػف١ٓ ِسّٛظ ػٍٝ ٠سٝ خّبي -  31

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131111 ، ربر٠ص ٚفٟ  21412 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِزخبْ ػغ١ٗ رػبظ ٚخعٜ -  32

خ١ٕٗ  43111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131111 ، ربر٠ص ٚفٟ  13344 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اٌٌّٟٛ ػجع ِسّع ازّع ِبخعٖ -  33

خ١ٕٗ  43111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131111 ، ربر٠ص ٚفٟ  21265 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّع ػجعاٌؼظ١ُ ِسّع اٌظ١ع -  34

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131112 ، ربر٠ص ٚفٟ  12246 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ٔـ١ز اٌظبرز ػجع ػش ِـغفٝ -  35

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131112 ، ربر٠ص ٚفٟ  11221 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اٌّد١ع ػجع ِسّع ازّع ضبٌع -  36

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131113 ، ربر٠ص ٚفٟ  1321 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّٛظ طبٌُ ٌغفٝ ف١ـً -  37

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131113 ، ربر٠ص ٚفٟ  1321 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّٛظ طبٌُ ٌغفٝ ف١ـً -  38

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131113 ، ربر٠ص ٚفٟ  1511 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػّزاْ لج١ـٝ ازّع ؿالذ -  39

خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131113 ، ربر٠ص ٚفٟ  3534 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػٍٝ ؿبظق اٌٛفب اثٛ اٌّسظٓ ػجع -  40

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131121 ، ربر٠ص ٚفٟ  16662 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػ١ّزح ػ٠ٛض ضٍف ٠ظزٜ -  41

خ١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131121 ، ربر٠ص ٚفٟ  12313 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  سضبرٜ ؿجسٝ عٍؼذ ٔب٘ع -  42

خ١ٕٗ  52111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131121 ، ربر٠ص ٚفٟ  21456 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اهلل ػجع لع٠ض ػشد ػ١ز٠ٓ -  43

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131121 ، ربر٠ص ٚفٟ  21212 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػٛف خجزٖ ػٛف ٚخ١ٗ -  44

خ١ٕٗ  112111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131121 ، ربر٠ص ٚفٟ  11431 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اٌزث١ؼٝ اٌجعرٜ اٌفبٌر ِسّع -  45

خ١ٕٗ  411111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131121 ، ربر٠ص ٚفٟ  21331 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  زظ١ٓ ِزٌٛٝ ػٍٝ اطبِٗ -  46

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131121 ، ربر٠ص ٚفٟ  1613 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  رٕبغٛ اثزا١ُ٘ زٍّٝ ٔؼأد -  47

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131124 ، ربر٠ص ٚفٟ  21123 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّع ػجعاٌىز٠ُ ػجعٖ اِبٔٝ -  48

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131124 ، ربر٠ص ٚفٟ  5463 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اٌجبخٛرٜ ػٍٝ اهلل ػجع ؿجبذ -  49

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131124 ، ربر٠ص ٚفٟ  13163 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  خزخض طىال اطؼع ٔدعٜ -  50

خ١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131124 ، ربر٠ص ٚفٟ  11246 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  رث١غ ػجعاٌس١ٍُ ِسّع ِسّٛظ -  51

خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131124 ، ربر٠ص ٚفٟ  15531 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّع اٌغ١ظ اثٛ ؿالذ -  52

خ١ٕٗ  411111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131124 ، ربر٠ص ٚفٟ  13331 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ض١ًٍ ِسّع ِسّٛظ ٠س١ٟ -  53

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131125 ، ربر٠ص ٚفٟ  21241 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّٛظ ازّع ِسّع ػٍٝ -  54

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131126 ، ربر٠ص ٚفٟ  15321 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّٛظ ازّع رث١غ ازّع -  55

خ١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131126 ، ربر٠ص ٚفٟ  15321 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّٛظ ازّع رث١غ ازّع -  56

خ١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131126 ، ربر٠ص ٚفٟ  14312 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّع٠ٓ ض١ٍفٗ وّبي رػبظ -  57

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131126 ، ربر٠ص ٚفٟ  12232 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  زظٓ ضض١زٜ زظٓ ػالء -  58

خ١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131121 ، ربر٠ص ٚفٟ  3113 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  زظٓ زظ١ٓ ظ٘ت اثٛ ض١زٜ -  59

خ١ٕٗ  311111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131121 ، ربر٠ص ٚفٟ  21442 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  وبًِ اطؼع ٔج١ً ِز٠بٔٗ -  60

خ١ٕٗ  52111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 رأص رؼع٠ً رُ  21131121 ، ربر٠ص ٚفٟ  12261 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اٌززّٓ ػجع اٌؼظ١ُ ػجع اٌظ١ع ِسّٛظ -  61

خ١ٕٗ  3111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف،  اٌّبي   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131121 ، ربر٠ص ٚفٟ  14112 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ٠بط١ٓ ض١زٜ اهلل ضٍف ازّع -  62

خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131121 ، ربر٠ص ٚفٟ  13354 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ط١ٍّبْ ػجعاٌؼبي ٔبخر زظبَ -  63

خ١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131122 ، ربر٠ص ٚفٟ  21114 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّع ػٍٝ ازّع ِسّٛظ -  64

خ١ٕٗ  55111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131122 ، ربر٠ص ٚفٟ  16133 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِٙزاْ اٌظ١ع فزسٝ ازّع -  65

خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21131122 ، ربر٠ص ٚفٟ  21623 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  خبثز ازّع اٌع٠ٓ ثٙبء ازّع -  66

خ١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز  

  


