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أفؽاظ ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِٕؿ١ٌخ اظٚاد فٓ 82228 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 21222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ِطبئ١ً ؾوٟ ثط١ذ ِبؼ٠ٗ -  1

ِسّع فٍٟ ِسؽؾ/ ٍِه- فبئهخ اٌك١عٖ. ل- االقزبظ ضٍف -زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ٚضؽظٚاد  

 اظٚاد ث١ـ فٓ 82212 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٔع٠ؽ فجعاٌقبعٟ ِسّع اِبٟٔ -  2

فجعاٌقبعٟ ِسّع فًبَ/ ٍِه- ًِؽ. ل -ٔمبظٖ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٕؿ١ٌخ  

 ِكزسضؽاد فٓ 82333 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثبق١ٍٛـ زى١ُ ف١بظ خ١ًّ -  3

فًؽ ض١ؽٜ اٌع٠ٓ ِسٝ/ ٍِه- اٌّؽوؿ. ل- ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ٚضؽظٚاد رد١ًّ  

 ٚؼنٗ فٓ 82232 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثعؼٞ نبوؽ ًٔؽاٌع٠ٓ فّبظ -  4

فّٟٙ فزسٟ ِسكٛة/ ٍِه -اٌكال١ِٗ اٌغؽثٟ:  ثدٙخ ، اعبؼاد ايالذ  

 ِمبٚالد فٓ 82222 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 222222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ظؼظ٠ؽ ؾٔجبفٟ ازّع -  5

ازّع ظؼظ٠ؽ ؾٔجبفٝ اًٌغ١ؽ ِسّع/ ٍِه - اٌسك١ٕبد:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ  

 زؾ١ؽح فٓ 82311 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّبف١ً ض١ٍفٗ فجعاهلل ض١ٍفٗ -  6

ِسّع فجعاٌٛازع وٛوت/ ثٍّه- ثٙدٛؼح اٌغؽثٝ اث١ٌٍٛٗ ٔدـ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  - 

 ِالثف فٓ 82332 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌس١ّع اٌّٙعٜ ِسّع ا٠ّبْ -  7

فجعاٌس١ّع اٌّٙعٜ ِسّع/ ثٍّه- اٌعؼة:  ثدٙخ ، خب٘ؿٖ  

 زؾ١ؽٖ فٓ 82126 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ فجعاٌّد١ع ِسّع ٔقّبد -  8

اثٛثىؽ اًٌغ١ؽ ِسّع/ ثٍّه -اٌهقؽأٟ:  ثدٙخ ، اٌّٛانٟ ٚرؽث١ٗ ٌزدبؼٖ  

 الّهٗ ث١ـ فٓ 82253 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛؾ٠ع ِسّٛظ ِسّع عب٘ؽ -  9

ِسّع ازّع فجعاٌكزبؼ فّؽٚ/ ٍِه- اٌكٙؽ٠ح اٌجٍع ثسؽٞ -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٚفؽٚنبد  

 ٚرغ١ٍف رقجئخ فٓ 22222 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِدٍـ ٔد١ت فبظي و١ؽٌف -  10

رعاٜ زى١ُ اِزثبي - ٍِه - اٌع٠ٓ يالذ. ل. يفبؼح. ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، غػائ١خ ِٛاظ  

 ٚرغ١ٍف رقجئخ فٓ 22222 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِدٍـ ٔد١ت فبظي و١ؽٌف -  11

 ثؽلُ اٚظؿ وٙؽثبئ١خ اخٙؿح ٔهبط فٓ ٔعاٜ زى١ُ اِزثبي-ٍِه- اٌع٠ٓ يالذ ل - ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، غػائ١خ ِٛاظ

لٕب قدً 22222 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2224  

 ٚرغ١ٍف رقجئخ فٓ 22222 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِدٍـ ٔد١ت فبظي و١ؽٌف -  12

 اٚظؿ ضؽظٚاد ٔهبط فٓ- ٔعاٞ زى١ُ اِزثبي/  ثٍّه ثًفبؼٖ اٌع٠ٓ يالذ نبؼؿ ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، غػائ١خ ِٛاظ

لٕب قدً 22222 ثؽلُ ٚل١ع 3845 ثؽلُ  

 ث١ـ فٓ 82182 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌمؽٟٔ ِسّع فجعاٌٍغ١ف ققبظ -  13

ازّع فجعاٌسٟ ٔٛؼٖ/ ٍِه - غؽة ِٕبؿ اثٛ:  ثدٙخ ، خب٘ؿٖ ِالثف  

 فٓ 82265 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ن١ٙع ِسبؼة ا١ِؽ فجعإٌٛؼ ا٠ٕبـ -  14

ثبنب يّٛئ١ً خؽخف - ٍِه - قٛؼ٠ب. ل - زّبظٜ ٔدـ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، خب٘ؿح ِالثف  
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 زؾ١ؽح فٓ 82226 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٟ فجعاٌّد١ع فٍٟ ِسّٛظ -  15

ِسّع فٍٟ ِسّع/ ثٍّه- اٌقّؽح:  ثدٙخ ، ِٛانٟ  

 زؾ١ؽح فٓ 82224 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ فالَ ازّع ِسّٛظ -  16

اثٛاٌٛفب فبعف ثكبَ/ ثٍّه - اٌس١ٍّٟ ضٛؼ. ل- فؽنٛط ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ  

 رؽث١خ زؾ١ؽٖ فٓ 82232 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ ٠ٛقف اثؽا١ُ٘ ازّع -  17

فٍٝ ٠ٛقف اثؽا١ُ٘-ٍِه اٌهؽل١خ االنؽاف لٕب ِؽوؿ لٕب:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 زؾ١ؽٖ فٓ 82233 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٓزك١ اثؽا١ُ٘ فبثع٠ٓ يجبذ -  18

اثؽا١ُ٘ فبثع٠ٓ زكٓ/ ثٍّه -اٌىؽا٠ٚٓ اٌغؽث١ٗ االنؽاف:  ثدٙخ ، اٌّٛانٟ ٌزؽث١خ  

 زؾ١ؽح فٓ 82322 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌسى١ُ فؽاج نسبرٗ ازّع -  19

ِسّع ِسّٛظ اٌه١ٙؽ اثٛاٌٛفب ازّع - ٍِه - اٌّقؽٜ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ِمبٚالد فٓ 82264 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فجعاٌؽز١ُ اٌك١ع ِسّع -  20

فجعاٌؽز١ُ اٌك١ع فجعاٌؽز١ُ/ ٍِه-خبثؽ وَٛ -رهذ اثٛ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛخ  

 ِىزت فٓ 82181 ثؽلُ 22121123 فٝ ل١ع ، 222222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّبف١ً ِسّٛظ ِسّع فىبنٗ -  21

فٍٟ ِسّٛظ فجعإٌبيؽ ِسّع/ ثٍّه -يفبؼٖ:  ثدٙخ ، اٌّقبظْ ٚرقجئٗ ٚعسٓ ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد  

 ث١ـ فٓ 82183 ثؽلُ 22121123 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ضغبة اقّبف١ً ضغبة زكب١ٔٗ -  22

ِسّٛظ اقّبف١ً ِسّٛظ/ ثٍّه - اٌىالز١ٓ اٌسّؽٖ ٔدـ:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ  

 فٓ 82221 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع فجعاٌٛ٘بة اٌع٠ٓ ِسٟ ضبٌع -  23

اهلل ضٍف ق١ع فجعاٌؽزّٓ/ ثٍّه  اٌؿففؽاْ. ل-اٌقّبي ِع٠ٕٗ. ل -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد  

 فٓ 82245 ثؽلُ 22121114 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّبف١ً فجعاٌؽزّٓ اقّبف١ً ِسّٛظ -  24

اقّبف١ً ازّع فجعاٌس١ّع فٛؾٖ/ ثٍّه -نؽق فٍٟ اٌه١ص:  ثدٙخ ، خب٘ؿٖ ِالثف  

 زؾ١ؽح فٓ 82252 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ ِسّع فجعاٌس١ٍُ ٠ٛقف -  25

فٍٝ ِسّع فجعاٌس١ٍُ خّبي - ٍِه - لجٍٝ اٌسٍفب٠خ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ رؽث١خ  

 ٚٔمً ِمبٚالد فٓ 22624 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع زبِع ا١ِٓ ِٕٟ -  26

ف١ع ِسؽٚـ فج١ع/ ٍِه -اٌىؽار١خ:  ثدٙخ ، ٚرٛؼ٠عاد  

 ًِٕـ فٓ 82315 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّبف١ً ِسّع فجعاٌس١ّع ازّع -  27

فىؽٜ اقّبف١ً ١ٌٚع/ ثٍّه- ظٔعؼٖ خؿ٠ؽٖ نبؼؿ ِٓ ِزفؽؿ:  ثدٙخ ، ؼ٠بضٗ ِالثف  

 ٚؼنخ فٓ 25845 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؿثزبفٝ ِسّع زك١ٓ ٠ٛ٘عا -  28

ِسّٛظ ِسّع اثٛاٌفضً/  ثٍّه اًٌقب٠عٖ ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، يسؽا٠ٚٗ رى١١فبد ٚر١ًٕـ رد١ّـ  

 ٚؼنخ فٓ 25845 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؿثزبفٝ ِسّع زك١ٓ ٠ٛ٘عا -  29

  ٔهبط فٓ فٍٟ ِؽفٟ ٕ٘ع/  ثٍّه ظنٕب ثٕعؼ فجعاهلل اٌه١ص نبؼؿ ثٕبز١خ آضؽ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، يسؽا٠ٚٗ رى١١فبد ٚر١ًٕـ رد١ّـ

لٕب 25845 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2522 ثؽلُ اٚظؿ ِٕٚؿ١ٌٗ وٙؽثبئ١ٗ اخٙؿٖ ِقؽٌ  

 اخٙؿٖ ث١ـ فٓ 82241 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؼؾق ٔؾ١ؽ ِؽؾٚق ١ِالظ -  30

٠ًٚب ٚيفٟ ِالن/ ٍِه -ثٙدٛؼٖ اٌجٛقزٗ. ل:  ثدٙخ ، وٙؽثبئ١ٗ  

 ٚٔمً ِمبٚالد فٓ 22624 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع زبِع ا١ِٓ ِٕٟ -  31

 2652 ثؽلُ اٚظؿ- ِٚفؽٚنبد قزبئؽ ث١ـ ٔهبط فٓ-ِسّع زبِع ا١ِٓ/ ثٍّه- نؽق اٌه١ط١خ ثٕبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ٚرٛؼ٠عاد

لٕب قدً 22624 ثؽلُ ٚل١ع  
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 وّب١ٌبد فٓ 82352 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع فجعاٌفزبذ ؼِضبْ قٍّٗ -  32

ِسّٛظ فجعاٌفزبذ ِسّع/ ٍِه- خؽاخٛـ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد  

 ٚظل١ك ثمبٌخ ث١ـ فٓ 82226 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 1222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِسّع ًٔؽ ٕ٘بء -  33

ِسّع اًٌغ١ؽ ق١ٍُ - ٍِه - اٌدجالٚ:  ثدٙخ ، ثٍعٜ  

 زؾ١ؽح فٓ 82324 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 152222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قجبق ازّع اثٛاٌّدع ِسّع -  34

ازّع فٕزؽ ِسّع/ ثٍّه -اٌهقب١ٔخ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ  

 اٌّهؽٚثبد فٓ 82322 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌهبِٝ ازّع ٠ٛقف زك١ٓ -  35

فٍٝ اٌضجـ نقجبْ/ ثٍّه- لجٍٝ زدبؾٖ:  ثدٙخ ، ٚاٌجبؼظٖ اٌكبضٕٗ  

 ضعِبد ِىزت فٓ 82222 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٟ زكبْ ًٔؽ اثزكبَ -  36

ِسّٛظ ق١ٍّبْ فؽفبد/ ٍِه -اٌجبؼٚظ:  ثدٙخ ، ٔمً  

 ِمبٚالد فٓ 82223 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زفٕٟ اثٛاٌّدع ثؽوبد غؽ٠ت -  37

زفٕٟ اثٛاٌّدع ثؽوبد/ ٍِه - ٍٟلج اٌكّغب:  ثدٙخ ،( اٌقؽث١ٗ ًِؽ خّٙٛؼ٠ٗ ظاضً) فّبٌٗ ٚرٛؼ٠ع ف١ِّٛٗ  

 ِطجؿ فٓ 82226 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ع فّؽاْ ِب٘ؽ ازّع ق١ع -  38

فجعاهلل زّعٞ خٙبظ/ ٍِه - اٌجٕؿ٠ٕخ ثدٛاؼ اٌهئْٛ -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ق١بزٟ  

 ٚلهٛؼ فالفخ فٓ 82244 ثؽلُ 22121113 فٝ ل١ع ، 1222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؼضٛاْ ازّع ازّع ٚفبء -  39

ِسّع زك١ٓ ازّع -ٍِه- اٌم١ٍّٕب:  ثدٙخ ، ٚزجٛة  

 زؾ١ؽٖ فٓ 82222 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ِسّع ِسّٛظ ؼفبفٟ -  40

ِسّع ِسّٛظ نبظٌٟ/ ٍِه -فّؽاْ وؽَ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ  

 ثمبٌخ فٓ 82222 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ اًٌغ١ؽ ِسّع فٕزؽ فّؽٚ -  41

فجعاٌك١ّـ فٌٛ زدبج/ ٍِه -ثسؽٞ اثِٕٛبؿ -ظنٕب:  ثدٙخ ،  

 ردبؼح فٓ 22122 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قق١ع فجعاٌدٛاظ قق١ع ازّع -  42

قق١ع فجعاٌدٛاظ قق١ع فٍٝ - ٍِه - خؽاخٛـ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ردبؼح فٓ 22122 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قق١ع فجعاٌدٛاظ قق١ع ازّع -  43

 2221 ثؽلُ اٚظؿ اٌّٛانٟ ٌزؽث١خ زؾ١ؽٖ ٔهبط فٓ قق١ع فجعاٌدٛاظ قق١ع فٍٟ/ ٍِه خؽاخٛـ ٔبز١ٗ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ

لٕب قدً 22122 ثؽلُ ٚل١ع  

 ِمبٚالد فٓ 82185 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ زكٓ ازّع ًِٕٛؼ -  44

زكٓ ِسّع ِسّٛظ ازّع/ ٍِه -ثسؽٞ ِٕبؿ اثٛ:  ثدٙخ ، ٚرٛؼ٠عاد ف١ِّٛٗ  

 ثمبٌٗ فٓ 82182 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاهلل ِسّع زك١ٕٓ فجعٖ -  45

ازّع فجعاٌس١ّع ِسّٛظ/ ٍِه - اٌّؽانعٖ:  ثدٙخ ، ٚضؽظٚاد  

 زؾ١ؽح فٓ 82221 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ثؽا١ُ٘ ِقجع ًِغفٟ -  46

اثؽا١ُ٘ ِقجع ِسّٛظ/ ثٍّه - ا١ًٌٕ عؽاظ. ل -ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ  

 ١ِىب١ٔىب ٚؼنٗ فٓ 82212 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 21222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فٍٟ ٠ّٕٟ ِسّٛظ -  47

زك١ٓ يبثؽ أزًبؼ/ ٍِه -اٌمبؼٖ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد  

 رؽث١خ فٓ 62224 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ فىبنٗ فجعاٌس١ّع أٛاؼ -  48

ِسّع اثٛثىؽ ِسّع/ ٍِه اٌجٙب٠دٗ- اٌٛلف:  ثدٙخ ، ِٛانٝ ٚرك١ّٓ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، خب٘ؿح ِالثف فٓ 82321 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ ق١ع فٍٝ ق١ّؽح -  49

ِزٝ ٚ٘جٗ رِٛب - ٍِه - قٛؼ٠ب -ل - زّبظٜ ٔدـ ثٕعؼ:  ثدٙخ  

 ِقؽٌ فٓ 82323 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع زّعٜ فجعاٌكالَ ١٘ثُ -  50

فجعاٌجبلٝ ِسّٛظ يف١ٗ/ ثٍّه- ِب٠ٛ 15 ل زّبظٜ ٔدـ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد ٚث١ـ  

 ِٚٛثب٠ً ضؽظٚاد فٓ 82242 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  رؽوٟ ازّع فٍٟ ق١ع -  51

فغ١ٗ اهلل ضٍف وؽَ/ ثٍّه - اٌج١دب وَٛ:  ثدٙخ ،  

 ِىزت فٓ 82254 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ ِٛقٝ فجعاٌؽاضٝ ِسّٛظ -  52

فٍٝ ِٛقٝ فجعاٌؽاضٝ - ٍِه - اٌّك١ٍّٓ اٌهجبْ.  ل - لٛو ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد  

 ِمبٚالد فٓ 82312 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  لبقُ ثعؼٞ ِسّٛظ زّبظٖ -  53

ثىؽٜ ِسّع ِسّع/ ثٍّه- اًٌقب٠عٖ اٌدٕبظ2ٜل.  ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ٚرٛؼ٠عاد  

 ٚؼنخ فٓ 82318 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ٌغفٝ اقّبف١ً ِإِٓ -  54

فبثع لع٠ف اثؽا١ُ٘/ثٍّه- اٌؿؼا٠ت:  ثدٙخ ، إٌِٛزبي  

 رؽث١ٗ زؾ١ؽٖ فٓ 82344 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ق١ع ِسّع ٕ٘ع -  55

ِسّٛظ فجعاٌجبقظ انؽف -ٍِه -اٌسٍٗ-لٛو ِؽوؿ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ِأوٛالد رد١ٙؿ فٓ 64258 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 1222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ ثهبؼٜ خبظاهلل ضبٌع -  56

فٍٝ ثهبؼٜ ق١ع - ٍِه - اٌزد١ٕع ضٍف. ل. ثٕعؼلٕب:  ثدٙخ ،  

 ِأوٛالد رد١ٙؿ فٓ 64258 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 1222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ ثهبؼٜ خبظاهلل ضبٌع -  57

 اقزهبؼٜ ِىزت ٔهبط فٓ ِسؽٚـ لعٚـ ؼافذ - ٍِه - لٕب ثٕعؼ قّؽاء ِسً ثدٛاؼ اٌكبفٗ ١ِعاْ  ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ،

لٕب قدً 64258 ربثـ ثؽلجُ ٚل١ع 3562 ثؽلُ اٚظؿ ٕ٘عقٝ  

 ِأوٛالد رد١ٙؿ فٓ 64258 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 1222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ ثهبؼٜ خبظاهلل ضبٌع -  58

 ٚل١ع 365 ثؽلُ اٚظؿ ِغقُ ٔهبط فٓ ٠ٛٔف ِسّع فجعاٌسٝ ًٔؽ -ٍِه - فثّبْ ِكبوٓ ل لٕب ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ،

لٕب قدً 64258 ربثـ ثؽلُ  

:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ فٓ 82128 ثؽلُ 22121123 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ٍّبْ فٍٟ خّقٗ ازّع -  59

ق١ٍّبْ فٍٟ خّقٗ/  ثٍّه -اثٕٛظ والز١ٓ  

 ، ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 82225 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاهلل ازّع ققع اثؽا١ُ٘ -  60

فجعاهلل ازّع ققع/ ٍِه -اٌكال١ِٗ اٌغؽثٟ:  ثدٙخ  

 فٓ 82262 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّبف١ً فجعاٌقؿ٠ؿ ِسّع ثؽوبد -  61

فثّبْ فٌٛ فجعإٌجٟ/ ثٍّه -اٌزؽاِكخ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛخ ٚرٛؼ٠عاد ِمبٚالد ِىزت  

 ِٛاظ فٓ 82283 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ فجعاٌق١ٍُ اثؽا١ُ٘ فّؽٚ -  62

ًِغفٟ ازّع فجعاٌس١ّع/ ٍِه- اٌمعـ.ل- اٌّكبوٓ - لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ردبؼ٠خ ٚرٛؼ٠عاد غػائ١خ  

 رؽث١خ زؾ١ؽح فٓ 82222 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاهلل أٛؼ ِسّع ازّع -  63

أٛؼ ِسّع ِسّٛظ - ٍِه - ثٙدٛؼح ٔدُ اٚالظ وّجً ٔدـ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ِٛانٝ زؾ١ؽح فٓ 82314 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فٍٝ ٠ٛٔف ؼفقذ -  64

٠ٛٔف ؼفقذ أٛؼ/ ثٍّه - ا١ًٌبظ:  ثدٙخ ،  

 افالف ث١ـ فٓ 82335 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  عٍت ّ٘بَ نىؽٜ يبثؽ -  65

ؼث١ـ ؼفبفٝ ؼنب/ ثٍّه- اٌدؽف ٔدـ اٌؽئ١ك١ٗ:  ثدٙخ ، ٚلهٛؼ ٚزجٛة  
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 فٓ 82255 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زفٕٝ اثٛاٌّىبؼَ فٛؾٜ ِسّٛظ -  66

زفٕٝ اثٛاٌّىبؼَ فٛؾٜ - ٍِه - لّٛال االٚقظ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمٍٛالد  

 زؾ١ؽح فٓ 82322 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زفٕٝ ِسّع زٍّٝ ازّع -  67

ِسّع زٍّٝ ٔبخٝ/ ٍِه- ٘ٛ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ  

 ِقؽٌ فٓ 22212 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  68

زٕفٝ ق١ٍُ ق١ع/ ثٍّه- ٘ٛ:  ثدٙخ ، ِٛث١ٍب  

 ِقؽٌ فٓ 22212 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  69

 ثؽلُ ِٛظؿ وٙؽثبئ١ٗ اخٙؿٖ ث١ـ ٔهبط فٓ زٕفٟ ق١ٍُ ق١ع/ ثٍّه ٘ٛ زّبظٜ ٔدـ ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛث١ٍب

لٕب قدً 22212 ثؽلُ ِٚم١ع2822  

 فٓ 82246 ثؽلُ 22121114 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌؽزّٓ فجعاٌؽاضٟ ِسّع زبؾَ -  70

ؾوٟ ِسّع يجؽٞ ازالَ فؿاَ اي.ل -اٌٛلف ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ  

 رؽث١خ زؾ١ؽح فٓ 81222 ثؽلُ 22121118 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ض١ٍفٗ ازّع ِسّع -  71

ض١ًٍ اٌع٠ت فٙع/ ثٍّه- ثسؽٞ اٌسٍفب٠ٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ  

 رؽث١خ زؾ١ؽح فٓ 81222 ثؽلُ 22121118 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ض١ٍفٗ ازّع ِسّع -  72

 اٚظؿ ق١بؼاد غ١بؼ لغـ ٔهبط فٓ ِسّع ِسّع ًِغفٟ/ ٍِه اٌزسؽ٠ؽ. ل- زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ثٕبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ

لٕب قدً 81222 ثؽلُ ٚل١ع 4631 ثؽلُ  

 ضعِبد فٓ 82224 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ِسّع اثؽا١ُ٘ ففبف -  73

 فٍٝ ثقعاٌسًٛي ٚاٌسؽاقخ االِٓ ضعِبد فعا ف١ّب اٌالقٍى١خ ٚاٌىب١ِؽاد االٔزؽٔذ ضعِبد ف١ّبفعا ِؽالجخ ٚوب١ِؽاد وّج١ٛرؽ

زٍّٝ ف١ع ٘بنُ - ٍِه - ظٔعؼح:  ثدٙخ ، اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى  

 ث١ـ فٓ 82353 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ِٛقٝ ِسّع ازّع -  74

ِسّع زكٓ اٌضٜٛ فج١ع/ ٍِه- ثسؽٜ زدبؾٖ:  ثدٙخ ، ٚفبوٙب ضضؽٚاد  

 ِقؽٌ فٓ 22212 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  75

 قدً 22212 ثؽلُ ٚل١ع 8123 ثؽلُ اٚظؿ ِٕؿ١ٌخ اظٚاد ٔهبط فٓ زفٕٟ ق١ٍُ ق١ع/  ثٍّه ٘ٛ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛث١ٍب

 لٕب

 ِكب١ِؽ ر١ًٕـ فٓ 28224 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثهبٜ ِؽاظ ٔج١ً ِؽاظ -  76

ِسّع اٌع٠ٓ فٍٝ ثبثذ ازّع - ٍِه - االقغجً. ل. لٛو ثٕعؼ:  ثدٙخ ، اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى فٍٝ اٌسًٛي ثقع  

 ِكب١ِؽ ر١ًٕـ فٓ 28224 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثهبٜ ِؽاظ ٔج١ً ِؽاظ -  77

 فٓ -زكٓ فجعاٌق١ٍُ ازّع-ٍِه- إًٌؽ عؽق ل لٛو ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى فٍٝ اٌسًٛي ثقع

28224 ثؽلُ ٚل١ع 4844 ثؽلُ اٚظؿ االٔزؽٔذ ضعِبد ف١ّبفعا اٌىزؽ١ٔٚخ أؾّخ ٚرؽو١ت رٛؼ٠ع ٔهبط  

 ، فبِٗ ي١ع١ٌٗ فٓ 82326 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ازّع ِسّع ِسّع -  78

فٍٝ ِسّٛظ ِسّع لّؽ/ ٍِه- اٌزٛثٗ ِكدع ثدٛاؼ وكٛؼ ٔدـ:  ثدٙخ  

 ِطجؿ فٓ 82282 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ًِغفٟ فجبـ نقجبْ -  79

لبقُ اقّبف١ً قٛؼ٠ب/ ٍِه- اٌجسؽ٠خ اٌّه١خ. ل -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، نبِٟ  

 زؾ١ؽح فٓ 62824 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ِسّع فجعاٌس١ّع ٘بٌٗ -  80

ِسّع ٠ٛقف ازّع/ ٍِه -اٌمج١ٍٗ االنؽاف:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ  
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 ِٛانٟ زؾ١ؽٖ فٓ 82228 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 55222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع قق١ع ازّع ِسّع -  81

فّؽ قق١ع فجعاٌفزبذ/ ٍِه - اٌق١ٍمبد:  ثدٙخ ،  

 زؾ١ؽح فٓ 62824 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ِسّع فجعاٌس١ّع ٘بٌٗ -  82

 ثؽلُ اٚظؿ - ٚلهٛؼ فالفٗ ث١ـ ٔهبط فٓ-ِسّع ٠ٛقف ازّع/ ثٍّه- اٌمج١ٍٗ االنؽاف ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ

لٕب قدً 62824 ثؽلُ ٚل١ع 1421  

 زؾ١ؽح فٓ 82325 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ فجعاٌٍغ١ف ِسّع ض١ًٍ -  83

ض١ًٍ فجعاٌٍغ١ف ِسّع - ٍِه - إٌم١ؽٖ ٔدـ اٌطغبؼٖ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ رؽث١خ  

 زؾ١ؽح فٓ 82325 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ فجعاٌٍغ١ف ِسّع ض١ًٍ -  84

ض١ًٍ فجعاٌٍغ١ف ِسّع - ٍِه - إٌم١ؽٖ ٔدـ اٌطغبؼٖ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ رؽث١خ  

 فٓ 82122 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، ظفؽ ربخؽ ،  فجعاٌدٛاظ اثٛاٌقجبـ فؿد زك١ٓ -  85

فجعاٌدٛاظ اثٛاٌقجبـ فبعف/ ٍِه إًٌؽ ثبة. ل -ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٕؿ١ٌٗ اظٚاد  

 ، فبَ ِغقُ فٓ 82216 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِسّع ِسّع زّبظٖ -  86

اهلل فٌٛ خبثؽ يبثؽ/ ٍِه- ١ٌٛ٠ٛ 23. ل:  ثدٙخ  

 ِىزت فٓ 82221 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 22222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ا١ِٓ اٌع٠ٓ ٔدُ ققعاٌع٠ٓ ٘بٔٝ -  87

ا١ِٓ اٌع٠ٓ ٔدُ زؽثٝ/ ثٍّه -ِغ١ؽح خؿ٠ؽح:  ثدٙخ ، اٌقؽث١ٗ ًِؽ خّٙٛؼ٠خ ظاضً اٌقّبٌخ ٚرٛؼ٠ع فبِٗ ِمبٚالد  

 ِمبٚالد فٓ 82222 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 4222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛقف فجعاٌقبي ٠ٛقف فبعف -  88

فجعاٌقبي ٠ٛقف زكبَ/ ٍِه -نؽق اثٛظ٠بة:  ثدٙخ ،( اٌقؽث١ٗ ًِؽ خّٙٛؼ٠ٗ ظاضً) فّبٌٗ ٚرٛؼ٠ع ف١ِّٛٗ  

 زؾ١ؽح فٓ 82235 ثؽلُ 22121111 فٝ ل١ع ، 152222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ثىؽٞ فثّبْ ِسّع -  89

ث١ِٟٛ ِسّٛظ فجعاٌقبعٟ/ٍِه- لّٛال االٚقظ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١ٗ  

 ، ي١ع١ٌخ فٓ 82221 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌك١ع لبقُ ضبٌع ِسّٛظ -  90

ف١ُٙ فجعاٌق١ٍُ ازّع/ ٍِه - يبظق فٍٟ. ل اٌهبٚؼ٠خ:  ثدٙخ  

 ِىزجٗ فٓ 82334 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع خبظاٌؽة اٌغ١ت ِسّع ا٠ٗ -  91

ِسّع فجعاهلل ِسّع/ ثٍّه- عٛش:  ثدٙخ ،  

 ، اضهبة ٚؼنخ فٓ 82358 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ٍُ نبوؽ زبرُ زكٓ -  92

اثٛاٌّدع فجعاٌج١ًؽ اثٛاٌّدع/ ٍِه- اٌقك١ؽاد:  ثدٙخ  

 ِٕؾفبد فٓ 82122 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 2222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاهلل خبظاٌىؽ٠ُ وّبي ٠كؽا -  93

فجعاهلل خبظاٌىؽ٠ُ وّبي/ ثٍّه اٌدع٠عٖ إٌّه١ٗ. ل -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، إٌّؿ١ٌٗ ٚاالظٚاد  

 فٓ 82211 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زبِع ًِغفٟ ِبَفجعاال اقالَ -  94

زبِع ًِغفٟ فجعاالِبَ/ ٍِه -فّؽاْ وؽَ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 فعا ِىزجٗ فٓ 82336 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ض١ٍفٗ ِسّع زك١ٓ -  95

فضً ِسّٛظ ٔبظ٠ٗ/ ثٍّه- اٌقؿاؾ٠ٗ. ل- ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ٚاالفالْ اٌعفب٠ٗ  

 فٓ 82322 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اًٌبظق اثؽا١ُ٘ خبظاٌؽة ِسّع -  96

اهلل ضٍف نسبرٗ  اهلل ضٍف/ ثٍّه- اًٌجؽ٠بد اٌدؿ٠ؽٖ ٔدـ:  ثدٙخ ، اقز١ً زع٠ع ٚرؽو١جبد ٚرٛؼ٠عاد ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  

 فٓ 82313 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌد١ًٍ فجعاٌس١ّع فٍٝ ِسّع -  97

فجعاٌد١ًٍ فجعاٌس١ّع فٍٝ/ ثٍّه- يفبؼٖ اٌكبظاد ِكدع.ل.  ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ زؾ١ؽح  
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 اظٚاد فٓ 82321 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 32222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ث١ٕب١ِٓ ١٘ٚت ث١ٕٜٛ ا٠ؽ٠ٕٝ -  98

ثٕعٜ ثؽٚد خؽخف/ ٍِه- ِسكٓ اٌه١ص. ل- لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، يس١ٗ  

 زؾ١ؽح فٓ 24851 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فبضً ؼن١عٜ خبثؽ فبظي -  99

 ٚل١ع 4122 ثؽلُ اٚظؿ ق١بؼاد غ١بؼ لغـ ٔهبط فٓ فبضً ؼن١عٞ خبثؽ/  ثٍّه اٌّفؽخ١ٗ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ

لٕب قدً 24851 ثؽلُ  

 اٌجمبٌٗ فٓ 65314 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 42222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع نؽ٠ف -  100

ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع -ٍِه-اٌقغ١بد- ظنٕب ِؽوؿ ظنٕب:  ثدٙخ ،  

 اٌجمبٌٗ فٓ 65314 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 42222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع نؽ٠ف -  101

 2528 ثؽلُ اٚظؿ ٚلهٛؼ فالفٗ ٔهبط فٓ ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع/  ثٍّه اًٌّؽٞ اٌقؿة اٌقغ١بد ثٕبز١ٗ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ،

65314 ثؽلُ ٚل١ع  

 ٔدبؼٖ ٚؼنخ فٓ 82236 ثؽلُ 22121111 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع زكبْ فٍٝ ازّع -  102

ِسّع فجعاٌٍغ١ف زك١ٓ/ٍِه-اثٛثىؽاًٌع٠ك.ل:  ثدٙخ ، اٌٝ  

 ِىزت فٓ 82248 ثؽلُ 22121114 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فجعاٌٛ٘بة فىؽٞ ِسّع -  103

 ِسّع/ ثٍّه -اٌكٛق. ل- ٔمبظٖ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ٚاالٔزؽٔذ اٌالقٍى١خ اٌىب١ِؽاد فعا ف١ّب ِؽالجخ ٚاخٙؿح وب١ِؽاد ٚرؽو١ت رٛؼ٠ع

ق١ع يبظق  

 زؾ١ؽح فٓ 82258 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ثؽثؽٞ ؼِضبْ ِسّع -  104

ِسّع ثؽثؽٞ ؼِضبْ/ ثٍّه -فّؽاْ وؽَ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ  

 ِسً فٓ 82112 ثؽلُ 22121118 فٝ ل١ع ، 22222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع فجبـ فجعإٌق١ُ فبئهٗ -  105

اقّبف١ً فجعاٌك١ّـ ًِٕٛؼ - ٍِه - اٌؿٚا٠عح:  ثدٙخ ، ٌٍدؿاؼح  

 ِسً فٓ 82112 ثؽلُ 22121118 فٝ ل١ع ، 22222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع فجبـ فجعإٌق١ُ فبئهٗ -  106

 ثؽلُ اٚظؿ ِسّٛي اخٙؿح ث١ـ ٔهبط فٓ ِسّع قق١ع زّعٞ/ ٍِه- 23ٛ١ٌٛ٠. ل -ٔمبظح ثٕعؼ ثٕبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ٌٍدؿاؼح

لٕب قدً 82112 ثؽلُ ٚل١ع 2224  

 ِٛاظ ث١ـ فٓ 56523 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٟ ِسّٛظ زكٓ ِسّٛظ -  107

ِسّٛظ زكٓ اٌع٠ٓ فٍُ/ ثٍّه - غؽة ظ٠بة اثٛ:  ثدٙخ ، غػائ١خ  

 ِٛاظ ث١ـ فٓ 56523 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٟ ِسّٛظ زكٓ ِسّٛظ -  108

 ثؽلُ اٚظؿ- آٌٝ ًٔف ثٍعٜ ِطجؿ ِطجؿ ٔهبط فٓ فٍٝ ِسّٛظ زكٓ  -  ٍِه- غؽة ظ٠بة اثٛ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، غػائ١خ

لٕب قدً 56523 ثؽلُ ٚل١ع 2252  

 زؾ١ؽح فٓ 24851 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فبضً ؼن١عٜ خبثؽ فبظي -  109

ؼن١عٜ خبثؽ ض١ؽٜ - ٍِه - اٌّفؽخ١خ ٠ٛٔف فٍٝ ٔدـ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 82362 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 522222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌّٛخٛظ فجعاٌؽقٛي ؼِضبْ فب٠ؿٖ -  110

فجعاٌؽز١ُ اثٛاٌسّع ًِغفٝ/  ثٍّه اٌقجبثعٖ لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٚمبٚالد ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد ِىزت فٓ  

 ايالذ فٓ 82262 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 21222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌّالن اقسك زٕب يفٛد -  111

اٌغبٌت/ ٍِه -اٌمع٠ُ اٌجٛردبؾ. ل -زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ٚاٌىزؽ١ٔٚخ وٙؽثبئ١خ اخٙؿٖ  

 ؾ٠ٛد فٓ 82222 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِؽؾٚق لع٠ف ِكقع ث١هٛٞ -  112

ِؽؾٚق لع٠ف ِكقع/ ثٍّه-اٌؽا٘جبد. ل - زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ٚفالرؽ  
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 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 زؽ ِطجؿ فٓ 82228 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زبِع زكبْ فجعاٌالٖ زّبظٖ -  113

فجعإٌق١ُ ِسّع خالي/  ثٍّه - اثٛاٌقجبـ. ل -لٛو ثٕعؼ:  ثدٙخ ،  

 فٓ 82243 ثؽلُ 22121113 فٝ ل١ع ، 25222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ؽربخ ،  ِسّٛظ اٌع٠ٓ يالذ ِسّع ِسّٛظ -  114

ِسّٛظ اٌع٠ٓ يالذ ِسّع -ثٍّه- اًٌقب٠عٖ -ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ٚرٛؼ٠عاد ف١ِّٛخ ِمبٚالد ِىزت  

 ث١ـ فٓ 82231 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٔؾ١ؽ اٌع٠ٓ خّبي ِسّع ضبٌع -  115

زكٓ ٠ٛقف ازّع -ٍِه- ١ٌٛ٠ٛ 23. ل ٔمبظٖ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِسّٛي ٚي١بٔخ اخٙؿح  

 ، ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 82316 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قسٍٛي عب٠ـ ظؼ٠ٚم زؽث١ٗ -  116

ِٛقٟ زكٓ فجعاٌّؽ٠ع/ ثٍّه- قفبخب لٕب.ل لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ  

 ِىزت فٓ 82331 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 1222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ خٛظٖ ِسّٛظ ثث١ٕخ -  117

زبِع ِسّع ازّع ِسّٛظ - ٍِه - اٌجؽاّ٘ٗ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد  

 ث١ـ فٓ 82223 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌؽز١ُ ِسّع اٌقجع ؼِضبْ -  118

فّؽ زكٓ فٍٝ اٚالظ اٌع٠ٓ ٚفٍُ ٕٚ٘بئٝ فجعاٌجبقظ-ٍِه ففبْ ثٓ فثّبْ.ل. لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ  

 رقجئخ فٓ 82261 ثؽلُ 22121118 فٝ ل١ع ، 62222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌغٛضٟ زك١ٓ ِسّع لؽنٟ -  119

زك١ٓ ِسّع ازّع زّعٞ/ ٍِه- اٌّؽوؿٞ االِٓ ثدٛاؼ. ل -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، غػائ١ٗ ِٛاظ ٚرٛؾ٠ـ  

 ٍِر ِغسٓ فٓ 82282 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  يبٌر ظ١ِبْ ؾو١ؽ اؼٔكزٗ -  120

لؽ٠بلى ؼارت زكٕٝ - ٍِه - اٌّسؽٚقخ:  ثدٙخ ،  

 فٓ 82312 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 21222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع فجعاٌالٖ فجعاٌكالَ فجعاٌهبفٝ -  121

فجعاٌالٖ فجعاٌكالَ زكٕٟ ثٍّه -غؽة اثٛظ٠بة -ظنٕب ِؽوؿ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 فٓ 82346 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ فجعاٌقؾ١ُ اثٛاٌّدع فجعاٌقؾ١ُ -  122

فٍٝ فجعاٌقؾ١ُ اثٛاٌّدع فبظي/ ثٍّه- اًٌّبٌسٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ زؾ١ؽح  

 زؾ١ؽح فٓ 82356 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّبف١ً ضؽ٠هٝ ِسّع ٕ٘ع -  123

اقّبف١ً ضؽ٠هٝ ِسّع/ ٍِه- خؽاخٛـ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ رؽث١خ  

 ِقؽٌ فٓ 82184 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًٔؽاٌع٠ٓ زكٓ قق١ع ٔٙب -  124

فجعاٌس١ٍُ ًِغفٟ ز١بد/ ثٍّه - اٌجؽج ٔدـ اٌدّب١ٌٗ رؽفٗ. ل:  ثدٙخ ، ق١ؽا١ِه  

 فٓ 82121 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  إٌجٟ زكت فجعاٌقؿ٠ؿ عب٘ؽ ِسّٛظ -  125

ِسّٛظ ضضؽٞ ١ٌٍٚٝ ِسّٛظ ضضؽٞ ؼضب/  ثٍّه اْاقٛ ًِؽ نبؼؿ لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٕؿٌٟ اثبس ِقٌٛ  

 ِٛاظ رقجئخ فٓ 82225 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِٙؽاْ ِسّع ِسّٛظ -  126

ازّع ؾوٟ خبثؽ/ ثٍّه -لجٍٟ اٌسٍفب٠خ:  ثدٙخ ، غػائ١خ  

 زؾ١ؽٖ فٓ 82214 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 32222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌؽز١ُ ِسّع زّعٞ ِسّع -  127

ِسّٛظ ربج ِسّٛظ/ ٍِه اٌقكىؽٞ اٌسبوُ. ل:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١ٗ  

 ِطجؿ فٓ 82266 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فجعاٌجبلٟ ِسّع ًِٕٛؼ -  128

فجعاٌقؿ٠ؿ يجؽٞ ازّع/ ٍِه- ِبؼـ32. ل -زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ق١بزٟ ف١م  

 رٛؼ٠عاد فٓ 82342 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌالٖ ق١ع ِسّع ق١ع -  129

ق١ع ِسّع فًبَ/ ٍِه- اثٛ٘ؽ٠ؽٖ. ل- فؽنٛط ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ  



 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

 فٓ 82354 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فّبؼ فجعاٌقبي زكٓ ؾ٠ع اثٛ -  130

فجعاٌقبي زكٓ فجعاٌقبي/ ثٍّه- اٌىٕٛؾ اٌهئْٛ-لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٚالثف ِفؽٚنبد  

 لغـ فٓ 82343 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 25222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاهلل ِٛقٟ اثؽا١ُ٘ اقالَ -  131

فجعاهلل ِٛقٟ اثؽا١ُ٘/ ثٍّه -ثسؽٞ زدبؾٖ اٌكجبفٟ ٔدـ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛخ ٚرٛؼ٠عاد ق١بؼاد غ١بؼ  

 رؽث١ٗ زؾ١ؽح فٓ 82282 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ازّع قق١ع ِسّع -  132

ق١ٍُ خبظاٌىؽ٠ُ فجعاٌكزبؼ/  ٍِه - اٌطؽأمٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ِطجؿ فٓ 82268 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع زّعاْ زبِع فجعاٌسف١ؼ -  133

فجعاٌقؿ٠ؿ يجؽٞ ازّع/ ٍِه- ِبؼـ32. ل -زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، فد١ٓ ِٓ زٍٛٞ  

 زؾ١ؽح فٓ 82222 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فجعاٌسٟ فؿ ازّع -  134

ازّع زكٓ اثؽا١ُ٘/ ثٍّه -اثٕٛظ خؿ٠ؽح اٌعا٠ؽٖ:  ثدٙخ ، اٌّٛانٟ ٌزؽث١خ  

 ردبؼح فٓ 82362 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فثّبْ ظوؽٚٔٝ ؼضٛاْ ِسّع -  135

فثّبْ ظوؽٚٔٝ ؼضٛاْ/  ثٍّه اٌهؽلٟ اٌع٠ؽ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 فٓ 82188 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع اثؽا١ُ٘ فّؽ فجعاٌؽؤف -  136

زك١ٓ ِسّع٠ٓ ِع٠سٗ/ ٍِه -اٌقّؽٖ:  ثدٙخ ، اٌّٛانٟ ٌزؽث١ٗ زؾ١ؽٖ  

 اظٚاد فٓ 82223 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فجعاهلل ق١ع زبِع -  137

فجعاهلل ق١ع خّقٗ/ ثٍّه- لّٛال االٚقظ -ٔمبظٖ:  ثدٙخ ، ِكزقٍّٗ وٙؽثبئ١خ  

 زؾ١ؽح فٓ 82224 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ًِٕٛؼ ِسّع ٔٛؼا -  138

فٍٟ فغباهلل ِسّع/ ثٍّه -اٌمٕب٠ٚخ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ  

 ِمبٚالد فٓ 82213 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 21222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ِسّع -  139

ازّع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ/ ٍِه -ثسؽٞ اثِٕٛبؿ:  ثدٙخ ، ٚرٛؼ٠عاد ف١ِّٛٗ  

 ِىزت فٓ 61218 ثؽلُ 22121111 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اظَ ق١ٍّبْ ِٛقٝ ِسّع -  140

ق١ٍّبْ ِٛقٝ ٘بٌٗ-ٍِه-اٌجبؼٚظ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛخ رٛؼ٠عاد  

 ِىزت فٓ 61218 ثؽلُ 22121111 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اظَ ق١ٍّبْ ِٛقٝ ِسّع -  141

 ٚل١ع 1833 ثؽلُ اٚظؿ اقّٕذ ث١ـ ٔهبط فٓ ق١ٍّبْ زك١ٓ فبعّخ - ٍِه - اٌجبؼٚظ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛخ رٛؼ٠عاد

لٕب قدً 61218 ثؽلُ  

 ِىزت فٓ 61218 ثؽلُ 22121111 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اظَ ق١ٍّبْ ِٛقٝ ِسّع -  142

 ثؽلُ اٚظؿ اقّٕذ ٔمً ضعِبد ِىزت ٔهبط فٓ اظَ ق١ٍّبْ ِٛقٝ - ٍِه - اٌجبؼٚظ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛخ رٛؼ٠عاد

لٕب قدً 61218 ربثـ ل١ع ثؽلُ ٚل١ع 544  

 ٚؼنٗ فٓ 24256 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ي١ٍت زج١ت فض١ً ٘بٟٔ -  143

 ِقعاد رٛؼ٠عاد ِىزت  ٔهبط فٓ زج١ت فضً ِدعٞ/  ثٍّه فّؽ اٚالظ اٌؽئ١كٟ اٌهبؼؿ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ضؽاعٗ

لٕب قدً 24256 ثؽلُ ٚل١ع 1322 ثؽلُ اٚظؿ ِٚؿاظاد ٚؾؼاف١ٗ وٙؽثبئ١ٗ  

 ٚؼنٗ فٓ 24256 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ي١ٍت زج١ت فض١ً ٘بٟٔ -  144

ي١ٍت زج١ت فض١ً ِدعٞ/ ثٍّه - فّؽٚ اٚالظ:  ثدٙخ ، ضؽاعٗ  

 ِىزت فٓ 82251 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ اثٛاٌّدع ِسّع زكبَ -  145

اثٛاٌّدع ِسّع اقّبف١ً/ ثٍّه-خبثؽ وَٛ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  



 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

 ِقؽٌ فٓ 82223 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع ققعٜ ق١ٙؽ -  146

زكٓ فجعاٌّٛخٛظ افزّبظ/ٍِه- اٌّفؽخ١ٗ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد  

 ، رؽؾٜ فٓ 82361 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل زكت ٔبخٝ اٌٝ فًّذ -  147

فّؽ فجعاٌالٖ ِسّع/ ثٍّه- اٌىٕٛؾ - لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ  

 ٚؼنخ فٓ 82225 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّٛظ ق١ع ١٘ثُ -  148

ثسؽ فؽذ اثٛثىؽ/ ٍِه - ِغ١ؽٖ خؿ٠ؽٖ -لٛو:  ثدٙخ ، اضهبة  

 ٚؼنخ فٓ 82222 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 21222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ قسؽ -  149

اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ اثؽا١ُ٘/ ٍِه -لجٍٟ اٌسٍفب٠ٗ:  ثدٙخ ، وٙؽثبء ٌسبَ  

 ث١ـ فٓ 82246 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 21222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ثعٚٞ ِسّع ِسّٛظ -  150

ِسّٛظ ثعٚٞ ِسّع/ ثٍّه- نؽق اثٛظ٠بة:  ثدٙخ ، اقّٕذ  

 لغـ ث١ـ فٓ 82124 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع خبظاٌىؽ٠ُ ق١ع زّبظٖ -  151

فجعاٌجبقظ اٌقبظٌٟ انؽف/ ثٍّه اٌسكب١ِٗ. ل -لٛو ثٕعؼ:  ثدٙخ ، وٙؽثبئ١ٗ اخٙؿٖ غ١بؼ  

 ِىزت فٓ 82128 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٌٛ اًٌغ١ؽ فٌٛ قى١ٕٗ -  152

اًٌغ١ؽ ِسّع زكٓ/ ثٍّه -اًٌجؽ٠بد:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 زؾ١ؽح فٓ 82284 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قالِٗ خبظاهلل فإاظ اقّبء -  153

ثؽوبد ض١ًٍ ِسّع ِسّع/ ثٍّه-اٌه١ط١خ:  ثدٙخ ، اٌّٛانٟ ٌزؽث١خ  

 ث١ـ فٓ 82246 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 21222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ثعٚٞ ِسّع ِسّٛظ -  154

 اٚظؿ- ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ٔهبط فٓ- ازّع ِسّٛظ ثعٚٞ ِسّع/ ٍِه- نؽق اثٛظ٠بة ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، اقّٕذ

لٕب قدً 82246 ثؽلُ ٚل١ع 2222 ثؽلُ  

 اظٚاد ث١ـ فٓ 82238 ثؽلُ 22121111 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ًٔؽ يالذ اٌٙبَ -  155

ًٔؽ يالذ رٙبِٟ/ ٍِه -لجٍٟ اٌسٍفب٠ٗ:  ثدٙخ ، يس١خ  

 ضعِبد فٓ 82342 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ خبظاٌىؽ٠ُ ِسّع ازّع -  156

ق١ٍُ فٍٝ اهلل فٌٛ/ ثٍّه غؽة اثِٕٛبؿ:  ثدٙخ ، ِسّٛي  

 فٓ 82342 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  إٌجٝ زكت اثؽا١ُ٘ ِسّع اثزكبَ -  157

فجبـ زّؿٖ ازّع/ ثٍّه- اٌغؿي ًِٕـ. ل اٌهئْٛ -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد  

 ، ثمبٌخ فٓ 81264 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ اثٛاٌّىبؼَ فجعٖ ازّع -  158

فٍٝ اثٛاٌّىبؼَ فجعٖ - ٍِه - خؽاخٛـ:  ثدٙخ  

 ، ثمبٌخ فٓ 81264 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ خؽرب ،  فٍٝ اثٛاٌّىبؼَ فجعٖ ازّع -  159

ِٛانٝ رؽث١خ زؾ١ؽح ٔهبط فٓ فٍٟ اثٛاٌّىبؼَ فجعٖ  - ثٍّه - اٌمجٍٟ إٌدـ خؽاخٛـ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ  

 اظٚاد فٓ 22212 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  160

زفٕٟ ق١ٍُ ق١ع/  ثٍّه ٘ٛ:  ثدٙخ ، ِٕؿ١ٌٗ  

 اظٚاد فٓ 22212 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  161

 22212 ثؽلُ ٚل١ع 2822 ثؽلُ ِٛظؿ وٙؽثبئ١ٗ اخٙؿٖ ث١ـ ٔهبط فٓ زفٕٟ ق١ٍُ ق١ع/  ثٍّه ٘ٛ ثٕبز١خ اضؽ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٕؿ١ٌٗ

 لٕب



 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

 اظٚاد فٓ 22212 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  162

 22212 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع8124 ثؽلُ اٚظؿ ِٛث١ٍب ِقؽٌ ٔهبط فٓ زٕفٝ ق١ٍُ ق١ع/ ثٍّه- ٘ٛ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٕؿ١ٌٗ

لٕب قدً  

 ث١ـ فٓ 82352 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فثّبْ فجعاٌمبظؼ ازّع قبِر -  163

فجعاٌمبظؼ ازّع فبظي/ ثٍّه- اٌقك١ؽاد:  ثدٙخ ، وٙؽثبئ١ٗ اخٙؿٖ  

 فٓ 82325 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زبِع فّؽ فجعاٌّٛخٛظ فجعاٌفزبذ -  164

فّؽ فجعاٌّٛخٛظ ِسّع/ ٍِه-اٌسؽؾاد لّٛال اٌجسؽٞ:  ثدٙخ ، اٌّٛانٝ ٌزؽث١خ زؾ١ؽح  

 اظٚاد ث١ـ فٓ 82286 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع اٌغٛاة فبعّخ -  165

زكٓ فٍٝ فجعاٌؽز١ُ - ٍِه - اٌمع٠ُ اٌسّبَ ل - ثٕعؼلٕب:  ثدٙخ ، يس١خ  

 زؾ١ؽح فٓ 82285 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠س١ٟ ِسّع زّعٞ فّبظ -  166

فٍٟ ض١ٍفٗ ٘بٟٔ/ ثٍّه -لجٍٟ فبٚ:  ثدٙخ ، اٌّٛانٟ ٌزؽث١خ  

 رؽث١خ زؾ١ؽح فٓ 22622 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 22222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ازّع ِسّع فجعٖ -  167

ِسّع ازّع ِسّع/  ثٍّه نؽق اثِٕٛبؿ ظنٕب ِؽوؿ ظنٕب:  ثدٙخ ، ِٛانٟ  

 رؽث١خ زؾ١ؽح فٓ 22622 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 22222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ازّع ِسّع فجعٖ -  168

 ثؽلُ اٚظؿ ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ٔهبط فٓ - اثؽا١ُ٘ اًٌغ١ؽ يالذ-ٍِه- نؽق اثِٕٛبؿ ثٕبز١خ اضؽ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ

لٕب 22622 ثؽلُ ٚل١ع 3263  

 ِالثف ث١ـ فٓ 82262 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 21222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ٍّبْ يبظق وّبي ١ِالظ -  169

فؽ٠بْ ز١ٍُ ققبظ/ ثٍّه -ثٙدٛؼح -زّبظٞ ٔدـ:  ثدٙخ ،  

 زؾ١ؽح فٓ 82363 ثؽلُ 22121128 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًِغفٝ اثٛثىؽ ٖفجع يجؽٜ -  170

ِسّٛظ ازّع ٔبيؽ/ ٍِه- اٌسّؿ٠خ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ِالثف فٓ 82122 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِكٍٛة فىؽ ؼِضبْ ؼزبة -  171

زكٓ فٍٟ ؼفبفٟ فٍٟ/ ثٍّه- اٌّعاؼـ. ل -اٌٛلف ثٕعؼ:  ثدٙخ ، خب٘ؿٖ  

 ِغسٓ فٓ 82224 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثهبؼٖ خبظاٌؽة نبوؽ ؽؽ٠ف -  172

خبظاٌؽة نىؽٞ ؼِبٔٗ -ٍِه- ثسؽٞ اٌّبي ثالظ:  ثدٙخ ، قٍٕعؼاد  

 رؽث١ٗ زؾ١ؽٖ فٓ 82226 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فبظٌٟ ازّع ثٙبء -  173

فبظٌٟ ازّع فالء/ ثٍّه - لّٛال االٚقظ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ  

 ، ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 82228 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاهلل فجعا١ًٌٕ ظاٚظ ِٕٝ -  174

ٔٛثٟ ِسّٛظ إٌٛثٝ/ ٍِه- اٌّقًّ. ل- ٔمبظٖ ثٕعؼ:  ثدٙخ  

 ِىزت فٓ 82232 ثؽلُ 22121111 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  يع٠ك فجعاٌمٛٞ يع٠ك قٛقٓ -  175

فجعاٌغفبؼ ازّع اٌك١ع/ ثٍّه اٌكالَ. ل إٌّه١ٗ. ل -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد  

 ، ثمبٌٗ فٓ 82348 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِسّٛظفجعإٌق١ُ قٙبَ -  176

ِسّٛظ ثك١ٟٛٔ اٌضجـ/ ٍِه- ثٙدٛؼٖ اٌهؽلٝ:  ثدٙخ  

 ر١ًٕـ فٓ 82352 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثؽ٠دٝ يبٌر ًِغفٝ ِسّع -  177

يبٌر ًِغفٝ ازّع/ ٍِه- اٌقك١ؽاد:  ثدٙخ ، اقٛظ فكً  

 ِىزت فٓ 82332 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 1222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع فجبـ فزس١ٗ -  178

ازّع ِسّع فجبـ ِسّع/ ٍِه - اٌجؽاّ٘ٗ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد  



 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

 فٓ 82212 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع فجعاٌؽز١ُ فجعاٌقؾ١ُ ِسّٛظ -  179

فجعاٌؽز١ُ فجعاٌقؾ١ُ ازّع -ٍِه- نؽق ِٕبؿ اثٛ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  

 فٓ 82332 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 25222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌّد١ع فجعاٌس١ّع فٍٝ فجعاٌىؽ٠ُ -  180

فجعاٌس١ّع يعلٟ س١ّعفجعاٌ/ ٍِه- اٌعث١بد لجٍٟ اٌكّغب:  ثدٙخ ، ِٛانٟ زؾ١ؽح  

 زؾ١ؽح فٓ 82262 ثؽلُ 22121118 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌغب٘ؽ ِسّٛظ اقّبف١ً ازّع -  181

اٌغب٘ؽ ِسّٛظ اقّبف١ً/ ثٍّه -فّؽاْ وؽَ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ  

 ث١ـ فٓ 82182 ثؽلُ 22121123 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ازّع ِسّع أٛاؼ -  182

ازّع زكٓ ِسّع/  ثٍّه - اٌهٕٙٛؼ٠ٗ -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِفؽٚنبد  

 فٓ 28325 ثؽلُ 22121113 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ قالِٗ فجعاٌط١ؽ عبؼق -  183

ِسبؼة ِسّع ثعٚٞ/ ٍِه- اٌّكزهبؼ٠ٓ. ل -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ثبٌزدؿئٗ ٚفبوٙٗ ضضبؼ  

 فٓ 28325 ثؽلُ 22121113 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ قالِٗ فجعاٌط١ؽ عبؼق -  184

 ث١ـ  ٔهبط فٓ ِسبؼة ِسّع ثعٚٞ/ ثٍّه- اٌّكزهبؼ٠ٓ. ل لٕب ثٕعؼ ثٕبز١ٗ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ثبٌزدؿئٗ ٚفبوٙٗ ضضبؼ

لٕب قدً 28325 ثؽلُ ٚل١ع 5222 ثؽلُ اٚظؿ ا١ٌّالظ اف١بظ ٌٚٛاؾَ اٌّسًّبد  

 ، ٌسبَ ٚؼنخ فٓ 82222 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 42222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خالي خبثؽ فبظي ١٘ثُ -  185

فٍٟ اقّبف١ً ؼضب فٍٟ/  ثٍّه اٌقؽٚثٗ ٔدـ اٌجؽاّ٘ٗ:  ثدٙخ  

 زؾ١ؽح فٓ 82222 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نقالْ ازّع ِسّع فجعإٌبيؽ -  186

ِسّع ازّع ِسّٛظ/  ٍِه - اٌطؽأمٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ رؽث١ٗ  

 ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 82282 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ عٗ ق١ع ِسّٛظ -  187

ِسّع زكبٟٔ فجعاٌؽاؾق/  ٍِه -اٌق١ٍمبد. ل -اثٕٛظ:  ثدٙخ ، ٚفغبؼٖ  

 رؽث١خ فٓ 82222 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ِسّع فجعاًٌجٛؼ فبِؽ٠خ -  188

ِسّع وبًِ فجعاٌسف١ؼ - ٍِه - اٌؿٚا٠عٖ:  ثدٙخ ، ظٚاخٓ  

 فٓ 82322 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فجعاٌّمًٛظ فجعاٌّٛخٛظ ٘بٌٗ -  189

ازّع ِسّٛظ ًِٕٛؼ/ثٍّه- ظٔفجك:  ثدٙخ ، اٌّٛانٟ ٌزؽث١خ زؾ١ؽح  

 ردبؼح فٓ 82345 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ٠ٛقف ِسّع ٠ٛقف -  190

ازّع ٠ٛقف ِسّع/ ثٍّه- لجٍٝ زدبؾٖ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 زؾ١ؽح فٓ 82324 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فؽاثٝ اًٌبفٝ زٍّٝ غبٌت -  191

اًٌبفٝ زٍّٝ اٌك١ع/ ٍِه- ا١ًٌبظ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ رؽث١خ  

 ف١ِّٛٗ ِمبٚال فٓ 63826 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زبِع ِسّع ؾوٟ فالء -  192

ِسّع ؾوٟ فجعاٌفزبذ/  ٍِه -فّؽاْ وؽَ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ  

 ف١ِّٛٗ ِمبٚال فٓ 63826 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زبِع ِسّع ؾوٟ فالء -  193

 ٚل١ع 1284 ثؽلُ اٚظؿ - ثبٌمغبفٟ فالفٗ ث١ـ ٔهبط فٓ- زبِع ِسّع ؾوٟ/ ثٍّه -فّؽاْ وؽَ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ

لٕب قدً 63826 ثؽلُ  

 ٚؼنخ فٓ 82322 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثكبظٖ فجبظٜ ٍِّٛن خؽخف -  194

ثغؽـ ققع ٌٛلب - ٍِه - لجٍٝ اٌؽزّب١ٔخ:  ثدٙخ ، ٔدبؼح  

 زؾ١ؽح فٓ 82326 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 152222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اال١ِٓ ِسّع اٌقجع ًِغفٟ -  195

اال١ِٓ ِسّع اٌقجع/ ٍِه- اال١ِٓ ٔدـ اٌطغبؼٖ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ  



 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

 فٓ 82323 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ِسّع ِسّٛظ فجعاٌالٖ -  196

زكٓ ِسّع وّبي- ِسّع ازّع ِسّع/ ثٍّه-اٌطغبؼح:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح  

 فٓ 82322 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌجبؼٞ زكٓ فجبظٞ ِسّٛظ -  197

ِسّع ِسّٛظ وبًِ/ ثٍّه اٌكّب٠ٕٗ ثسؽٜ اٌسٍفب٠ٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ زؾ١ؽح  

 فٓ 82215 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع فجعاٌقبعٟ فجعاٌفزبذ ِسّع -  198

ازّع فجعاٌقبعٟ فجعاٌفزبذ/ ثٍّه -اٌهبٚؼ٠ٗ:  ثدٙخ ، وٙؽثبء ٌسبَ ٚؼنٗ  

 فٓ 82218 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛاٌسكٓ زك١ٓ فجعاٌقبعٟ يالذ -  199

اقّبف١ً ِسّع اقّبف١ً/ ٍِه -اٌق١ٍمبد:  ثدٙخ ، ِبوٛالد ث١ـ  

 ِقؽٌ فٓ 82212 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًِٕٛؼ ازّع ًِٕٛؼ فٍٝ -  200

ِسّع خبظ ِسّع -ٍِه- ظٔعؼٖ وٛثؽٜ اِزعاظ نبؼؿ- لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، وٙؽثبئ١ٗ اظٚاد  

 رؽؾٞ فٓ 82225 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 21222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١عُ٘ نٕهْٛ ٔطٕٛش ؼٚفبئ١ً -  201

ثكغب ِغبؼ٠ٛـ ِٛؼ٠ف/ ثٍّه - اٌّؿاؼؿ. ل -ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، افؽٔدٟ  

 ِغسٓ فٓ 82234 ثؽلُ 22121111 فٝ ل١ع ، 22222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ لبقُ فجعإٌّغٍت لبقُ -  202

فجعاٌهبفٟ فجعإًٌّف قِٛٗ/ ثٍّه -اٌعَٚ خؿ٠ؽح:  ثدٙخ ، غالي  

 ث١ـ فٓ 62432 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ فجعاٌٛ٘بة خٛظٖ وؽَ -  203

فجعاٌٛ٘بة خٛظٖ فبيُ/  ثٍّه اًٌجؽ٠بد:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ  

 ث١ـ فٓ 62432 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ فجعاٌٛ٘بة خٛظٖ وؽَ -  204

 ٚل١ع 4423 ثؽلُ اٚظؿ ثبٌمغبفٝ فالفخ ٔهبط فٓ فجعاٌٛ٘بة خٛظٖ فبيُ/  ثٍّه اًٌجؽ٠بد ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ

لٕب قدً 62432 ثؽلُ  

 ، ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 82342 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ق١ع ازّع ٔٛؼاٌع٠ٓ -  205

ِسّع فٍٝ زكٓ ثٍّه- اٌّؽانعٖ:  ثدٙخ  

 ث١ـ فٓ 82125 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ضع٠ٛٞ فىؽٞ فجعاٌس١ّع -  206

ِسّع ضع٠ٛٞ فىؽٞ/ ثٍّه -ظٔف١ك زبخؽ:  ثدٙخ ، ِٕؿ١ٌٗ اظٚاد  

 ٚؼنخ فٓ 82242 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِؽقٟ ِسّع اثٛاٌّدع ِسّع -  207

ازّع ِطزبؼ اقبِخ/ ثٍّه -ثٙدٛؼح اٌهؽلٟ:  ثدٙخ ، وٙؽثبء ٌسبَ  

 ِقؽٌ فٓ 82263 ثؽلُ 22121118 فٝ ل١ع ، 42222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ٍفخ نسبرخ وّبي ِسّع -  208

فجعٖ فىؽٞ رفبزٗ/ ٍِه- اٌدجبؼ ٔدـ ظٔعؼٖ:  ثدٙخ ، ِٛث١ٍ١ب  

 ث١ـ فٓ 82222 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثه١ؽ اٌع٠ٓ وّبي ِسّع ِسّٛظ -  209

فهؽٞ فغباهلل اقّبف١ً/ ٍِه- اٌقؽث١خ اٌٛزعٖ. ل -ٔمبظح ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِفؽٚنبد  

 ، زجٛة ث١ـ فٓ 82341 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ ِبؾْ خبثؽ فٍٝ -  210

فٍٝ ِبؾْ خبثؽ - ٍِه -اثٕٛظ- لٕب ِؽوؿ:  ثدٙخ  

 فالفٗ فٓ 82355 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع اثؽا١ُ٘ فٍٝ قٍّبد -  211

ِسّٛظ ٠ٛقف ض١ؽ/ ٍِه- خؽاخٛـ:  ثدٙخ ، ٚزجٛة ٚلهٛؼ  

 فٓ 82322 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌؽزّٓ خبظاٌؽة فجعاٌفزبذ ا٠ّبْ -  212

ِسّٛظ ق١ع ِسّع/ ٍِه- اٌدع٠ع اٌّٛلف2ل- لٛو ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ض١بعٗ ِهغً  



 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

 ِىزت فٓ 82256 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زفٕٝ اثٛاٌّىبؼَ فٛؾٜ ؾوؽ٠ب -  213

زفٕٝ اٌّىبؼَ اثٛ فٛؾٜ ٍِه- لّٛال االٚقظ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ث١ـ فٓ 81453 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ ِقٌٛ ِسّع زكب١ٔٗ -  214

٠ٛقف ازّع ِسّع ازّع/ ثٍّه- اٌجؽاّ٘ٗ:  ثدٙخ ، اقّٕذ  

 ِبوٛالد فٓ 82242 ثؽلُ 22121114 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع زك١ٓ فغ١زٛ ِجؽٚن -  215

ِسّع زك١ٓ فغ١زٛ/ ثٍّه -اٌمٕب٠ٚٗ:  ثدٙخ ، نقج١ٗ  

 ِسغخ فٓ 82312 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  لبقُ فثّبْ ِسّع فٛاعف -  216

ِسفٛػ ِسّع اقّبف١ً/ ثٍّه-االزّؽ اٌىَٛ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد ٚر٠ّٛٓ ضعِخ  

 ث١ـ فٓ 81453 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٝ ِقٌٛ ِسّع زكب١ٔٗ -  217

 ٚل١ع 5158 ثؽلُ اٚظؿ ِٛانٝ رؽث١خ زؾ١ؽح ٔهبط فٓ ازّع ِسّع ازّع/ ثٍّه- اٌجؽاّ٘ٗ لفظ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، اقّٕذ

لٕب قدً 81453 ثؽلُ  

 ، ثٍعٜ ظل١ك ث١ـ فٓ 44446 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 2222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فّؽ رمٝ فٕز١ؽ ثعؼٜ -  218

 ثؽلُ اٚظؿ غػائ١ٗ ِٛاظ رقجئخ ٔهبط فٓ فّؽ رمٟ فٕز١ؽ قق١ع/ ٍِه اٌّسىّخ. ل  اٌقؿاؾ٠ٗ ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١ٗ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ

لٕب قدً 44446 ثؽلُ ٚل١ع 3261  

 ث١ـ فٓ 82123 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 822222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فٍٟ فجعاٌؽز١ُ ِسّٛظ ازّع -  219

فٍٟ فجعاٌؽز١ُ ِسّٛظ/ ٍِه - ثسؽٞ اٌكّغب:  ثدٙخ ، ؾؼاف١ٗ خؽاؼاد  

 افعاظ يبٌٗ فٓ 82222 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فثّبْ فٍٟ اثٛثىؽ فالء -  220

ِسّع ق١ٍُ فّؽٚ/ ثٍّه -٘ٛ اٌكٕزؽاي. ل:  ثدٙخ ، ثعٟٔ  

 اضهبة ث١ـ فٓ 82252 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فؽاج ِسّع لٕبٜٚ زكبٔٝ -  221

فؽاج ِسّع لٕبٜٚ ضضؽٖ/ ٍِه- اٌّك١ع:  ثدٙخ ، ِقّبؼ ٚاظٚاد  

 فالفٗ ث١ـ فٓ 82351 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 1222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ثط١ذ ِسّع قق١ع -  222

فجعاهلل خبثؽ ققبظ/ ثٍّه- اٌّقؽٜ:  ثدٙخ ، ٚزجٛة ٚلهٛؼ  

 ث١ـ ِطؿْ فٓ 28265 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  223

قق١ع ِسّع خقفؽ - ٍِه - لجٍٝ زدبؾح:  ثدٙخ ، ِٚكزٍؿِبرٙب ٚعٍّجبد ١ِبٖ ِٛار١ؽ  

 ث١ـ ِطؿْ فٓ 28265 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  224

 ف١ِّٛخ رٛؼ٠عاد ٔهبط فٓ قق١ع ِسّع خقفؽ -ٍِه لجٍٝ زدبؾٖ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، زٍؿِبرٙبِٚك ٚعٍّجبد ١ِبٖ ِٛار١ؽ

لٕب قدً 28265 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 5366 ثؽلُ اٚظؿ  

 ث١ـ ِطؿْ فٓ 28265 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 5222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  225

 اقز١ؽاظ ِىزت ٔهبط فٓ قق١ع ِسّع خقفؽ - ٍِه - لجٍٟ زدبؾٖ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٚكزٍؿِبرٙب ٚعٍّجبد ١ِبٖ ِٛار١ؽ

6 اٌّدّٛفٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽٖ 12 اٌّدّٛفٗ فعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ  

 ، ثٍعٜ ظل١ك ث١ـ فٓ 44446 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 2222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فّؽ رمٝ فٕز١ؽ ثعؼٜ -  226

ازّع فجعاٌفزبذ فجعاٌسف١ؼ - ٍِه - اٌقؿاؾ٠خ ظنٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ  

 ِؿؼفخ فٓ 82122 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 42222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٛقٝ ازّع ِسّع ضبٌع -  227

ازّع ِسّع ف١كٝ-ٍِه- ا١ٌٙهٗ:  ثدٙخ ، ظٚاخٓ  

 ، ثمبٌٗ ث١ـ فٓ 82328 ثؽلُ 22121125 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع ازّع ٘بٌٗ -  228

ازّع ِسّع ازّع/ ثٍّه- اٌق١ب٠هب:  ثدٙخ  



 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

 زؾ١ؽح فٓ 82281 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌغ١ؽٞ ِسّع وّبي ؼض١خ -  229

ِسّع ازّع ِسّع زّعاهلل/  ٍِه-اٌطؽأمخ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ  

 فٓ 52525 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خبظاهلل ِسّع ِٛقٟ ازّع ِٛقٟ -  230

ِٛقٟ ازّع اهلل خبة/ ٍِه- اٌطؽأمٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح  

 رًع٠ؽ فٓ 82242 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 522222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاهلل ازّع زكٓ ِٕزًؽ -  231

فجعاهلل ازّع زكٓ/ ثٍّه -اٌّؽانعٖ:  ثدٙخ ، ؾؼاف١ٗ ِٕزدبد  

 فٓ 52525 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 52222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خبظاهلل ِسّع ِٛقٟ ازّع ِٛقٟ -  232

 ثؽلُ ٚل١ع 482 ثؽلُ اٚظؿ-ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد ٔهبط فٓ-اٌطؽأمٗ -لٛو ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح

لٕب قدً 52525  

 ، ِٛؾ ثالخخ فٓ 82328 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 21222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ فزسٝ ازّع اال١ِؽ -  233

ض١ٍفٗ ِسّع ِسّٛظ/ ثٍّه- ٘ٛ:  ثدٙخ  

 فٓ 82332 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 152222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاٌىؽ٠ُ ِسّع ازّع ًِغفٝ -  234

ِٛقٟ فزسٝ اٌك١ع/ ثٍّه- ثؽؾٖ ثٕٝ اٌقٛاِؽ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ زؾ١ؽح  

 فالفٗ فٓ 82122 ثؽلُ 22121123 فٝ ل١ع ، 31222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثؽثؽٞ ِسّع فٍٟ قٍٛٞ -  235

ٔبخٟ فغب ازّع/ ثٍّه- ثٙدٛؼٖ:  ثدٙخ ، زجٛة ٚلهٛؼ  

 ِقؽٌ فٓ 82182 ثؽلُ 22121123 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثط١ذ قبِٟ ؼقّٟ فبعف -  236

نٕٛظٖ ظوؽاْ ِؽفذ/ ثٍّه اٌّؽٚؼ. ل -زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ِٛث١ٍ١بد  

 زؾ١ؽح فٓ 82186 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ فثّبْ اهلل فؽج اثؽا١ُ٘ -  237

زك١ٓ اقّبف١ً زّعٞ ٍِه- ثسؽٜ اٌكّغب:  ثدٙخ ، ِٛانٝ رؽث١خ  

 ضعِٗ ِؽوؿ فٓ 82222 ثؽلُ 22121124 فٝ ل١ع ، 12222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  لبقُ اثٛاٌٛفب زّعٞ ا١ِٕٗ -  238

ازّع فٍٟ فجعاٌكالَ اِبي/ ثٍّه- االٌٟ اٌّطجؿ ضٍف -لٕب ثٕعؼ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ ٚرٛؼ٠عاد ق١بؼاد  

 رٛؼ٠عاد فٓ 82252 ثؽلُ 22121112 فٝ ل١ع ، 21222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فؽذ فجعاٌؽاؾق ِسّع ازّع -  239

ِسّع ق١ع زكٓ/ ٍِه -اٌهقؽأٟ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛخ  

 فٓ 82222 ثؽلُ 22121121 فٝ ل١ع ، 122222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثكىبٌف اهلل زًت ؼاخٝ اِدع -  240

زّبظ فجعاٌكزبؼ ِسّع - ٍِه - اٌؿفؽٖ ٔدـ إٌدٛؿ:  ثدٙخ ، ثمبٌخ  

 فٓ 82338 ثؽلُ 22121126 فٝ ل١ع ، 152222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاهلل اثٛاٌّدع فجعإٌّقُ فًبَ -  241

اثؽا١ُ٘ ِسّع ٔقّٗ/ ثٍّه- قّٙٛظ االٚقظ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ زؾ١ؽح  

 فٓ 82352 ثؽلُ 22121122 فٝ ل١ع ، 51222.222  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فجعاهلل نسبد اثٛاٌّقبؼف فٍٝ -  242

فجعهلل نسبد اثٛاٌّقبؼف/ ثٍّه- اٌؽئ١ك١ٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح  

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 فٝ ،ل١عد 12222.222   ِبٌٙب ،ؼأـ   ثبٌمغبفٟ ٚظل١ك ثمبٌخ ث١ـ   ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىزٙب زكٓ اٌك١ع ٔقّبد نؽوخ -  1

قٍغبْ زكٓ ِسّٛظ ِسّع - ٍِه - لجٍٝ اثِٕٛبؿ:  ثدٙخ ، ثبٌمغبفٟ ٚظل١ك ثمبٌخ ث١ـ فٓ ، 82252 ثؽلُ 22121112  

 ،ل١عد 4222.222   ِبٌٙب ،ؼأـ   اقّٕذ ِٚكزٛظؿ ٚظل١ك خر١ٕ٠ّٛ ثمبٌخ ث١ـ  ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىٙب رٛف١ك فجعاهلل زّع٠خ نؽوخ -  2

 فجعاهلل زّع٠ٗ - ٍِه - اٌزّٗ ٔدُ اٚالظ:  ثدٙخ ، اقّٕذ ِٚكزٛظؿ ٚظل١ك ر١ٕ٠ّٛخ ثمبٌخ ث١ـ فٓ ، 82312 ثؽلُ 22121124 فٝ

 رٛف١ك

 ، 82232 ثؽلُ 22121112 فٝ ،ل١عد 22222.222   ِبٌٙب ،ؼأـ   ضؽظٖ ث١ـ  ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىٗ اثؽا١ُ٘ ازّع اثٛاٌفضً -  3

ِعٔٝ فٍٝ فىؽ٠خ - ٍِه - اٌؾبفؽ٠خ:  ثدٙخ ، ضؽظٖ ث١ـ فٓ  

 12222.222   ِبٌٙب ،ؼأـ  ٚرٛؼ٠عاد ِقٍمٗ ٚاقمف ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  ،  نؽوخ   ٚنؽوبٖ ٌج١ت ؼؾق اققع ؾ٘ؽاء نؽوخ -  4

 اٌقؿاؾ٠ٗ اقٛاْ ًِؽ نبؼؿ:  ثدٙخ ، ٚرٛؼ٠عاد ِقٍمٗ ٚاقمف ف١ِّٛٗ ِمبٚالد فٓ ، 82288 ثؽلُ 22121122 فٝ ،ل١عد

ِسّع اهلل خبظ فغب ازّع/  ثٍّه  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفؽاظ اٌزدبؼٜ اٌكدً رقع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهغت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121123 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   68268:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ؽربخ  ،  ازّع ًٔؽ ِزٌٟٛ فبعّٗ   - 1

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121123 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   51531:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فجعاٌٌّٟٛ ازّع قق١ع ١ٕ٘ٗ   - 2

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن نغت  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121123 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   62322:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع زكٓ فبنٛؼ ِسّع   - 3

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  

 رُ  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121123 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22188:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زكٓ ازّع ؼنعٞ زّبظٖ   - 4

فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121123 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   48322:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زكٓ فٍٟ فعٌٟ ازّع   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  

 نغت  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121123 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   42282:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ظؼ٠بـ اقسك نب٠ت   - 6

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن  

 اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121123 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22822:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فجعاٌقؿ٠ؿ فٍٝ زكٓ ِسّٛظ   - 7

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن نغت   

 اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121123 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   38222:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فجعاٌؽزّٓ فجعاٌغفٛؼ قق١عٖ   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت   



 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

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   62255:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع زكٓ نسبد فبثع٠ٓ   - 9

فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ  

 نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   62426:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ققعاهلل فٍٟ فجعاٌغفبؼ قسؽ   - 10

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً  

 نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22412:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ِسّٛظ فجعٖ ًِغفٝ   - 11

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً  

 نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22262:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اثٛؾ٠ع ازّع فجعاٌكزبؼ ٘هبَ   - 12

فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ  اٌكدً  

 اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   54622:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ققعاهلل فٍٝ ققعاهلل زكٕٝ   - 13

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ػا٘ نغت   

 اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22225:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع زكبٔٝ ِسّٛظ ِسّع   - 14

فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ   

 نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   26182:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زكٓ ِسّٛظ اٌقّبؼٞ زبؾَ   - 15

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   28226:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فثّبْ فٍٝ ِسّٛظ فبعّٗ   - 16

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   28218:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فٍٟ ِٛقٝ ازّع أزًبؼ   - 17

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   52222:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ضع٠ٛٞ فىؽٞ فجعٖ   - 18

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   68124:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِٙعٞ ازّع اٌك١ع ِؽض١ٗ   - 19

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   22222:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ؼن١عٜ ِسّع ١٘ثُ   - 20

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  

 نغت/ِسٛ رُ   22121124 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   62425:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌهىٍٟ ؼِضبْ اثٛاٌسدبج ٔٛؼا   - 21

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً  

 نغت/ِسٛ رُ   22121125 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   45188:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚايف ظؼ٠بـ ؼ٠بٌ فؽٔكب   - 22

ٌٍٛفبٖ اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121125 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   81666:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اثؽا١ُ٘ عٗ فٍٝ عٗ   - 23

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121125 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   62262:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ثٍٙٛي ازّع ِسّع ِسّع   - 24

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121125 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   41524:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فجعاهلل ِسّٛظ ف١ع ٍِىٗ   - 25

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  



 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

 نغت/ِسٛ رُ   22121125 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   68822:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فٍٟ فإاظ ٚنٙؽرٗ ِسّع ازّع   - 26

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً  

 نغت/ِسٛ رُ   22121125 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   42261:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  قٛاوٓ اهلل فجع ازّع ِسّٛظ   - 27

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121126 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15822:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع اظَ اٌسدالٟٔ ازّع   - 28

ٌٍٛفبٖ اٌم١ع ٘ػا نغت  

 نغت/ِسٛ رُ   22121126 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   55356:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّٛظ اقّبف١ً ازّع قب١ِٗ   - 29

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً  

 نغت/ِسٛ رُ   22121126 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   52282:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع زكٓ يبثؽ يالذ ازّع   - 30

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً  
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 نغت/ِسٛ رُ   22121128 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   21284:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع فؽاثٟ فجبـ ِسّٛظ   - 130

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  اٌكدً  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121128 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   52168:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فؽج ظ٠بة ِسّٛظ ٔبظ٠ٗ   - 131

فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   22121128 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   66284:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ف١ع نىؽٞ ِسّع ِع٠سٗ   - 132

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن اٌم١ع ٘ػا نغت  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121123 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  28528 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع اثٛثىؽ خّبي قبِٟ -  1

خ١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121123 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  52282 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  نسبرٗ  ١ِطبئ١ً ثٕعؼٜ ٕ٘بُٔ -  2

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121123 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  48226 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع قؽزبْ ازّع ؼضب -  3

خ١ٕٗ  21222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121123 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22222 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ق١ٍُ ِسّع فجعاٌّجعٞ اقالَ -  4

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121123 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  56383 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ثه١ؽ قبِٟ ٚخ١ٗ قبِٟ -  5

خ١ٕٗ  1222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22225 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع زكبٟٔ ِسّٛظ ِسّع -  6

خ١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62244 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  لبقُ فجعاٌس١ّع فجعاٌد١ع ٠بقؽ -  7

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي أـؼ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  82226 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع ق١ع ازّع ًِغفٝ -  8

خ١ٕٗ  152222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22262 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثٛؾ٠ع ازّع فجعاٌكزبؼ ٘هبَ -  9

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  24116 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فبضٛؼٞ ١ِٕؽ ثؽٚد ١ِٕب -  10

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62255 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع زكٓ نسبد فبثع٠ٓ -  11

خ١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  58282 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِؽلف ٠ٛقف اثؽاَ -  12

خ١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  56228 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع زك١ٓ ازّع فزس١ٗ -  13

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  26562 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٠ٛقف فجعاهلل ثؽوبد -  14

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121125 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  81532 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اقّبف١ً زك١ٓ يبثٛؼ فجعاٌس١ّع -  15

خ١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121125 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  63128 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  خبظاٌؽة ِؽ٠ع ٛؾٜف خؽخف -  16

خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121126 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22228 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ١ِطبئ١ً ٚ٘جٗ يجؽٞ اِبي -  17

خ١ٕٗ  12222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121126 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  81122 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع خقفؽ اثٛاٌسّع ازّع -  18

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62654 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فؽاج يبثؽ ققع٠ٗ -  19

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً     

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  44862 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  عٗ ف١ُٙ فإاظ زؽَ -  20

خ١ٕٗ  55222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً     

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  24228 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع فبثع٠ٓ فجعاٌؽاؾق فؽفبد -  21

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  46268 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فجعاٌقبي فجعإٌق١ُ زكٓ فٛؾ٠ٗ -  22

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  81482 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ٘بنُ فجعاٌّؽ٠ع ِسّٛظ -  23

خ١ٕٗ  21222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  25828 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زكب١ٔٓ فبنٛؼ فؿد ازّع -  24

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121111 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  55221 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فٍٟ قبٌُ ِسّع زدبج -  25

خ١ٕٗ  152222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121111 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22428 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  وؽاـ الالظ٠ٛـ ثؽقَٛ ٔكؽ٠ٓ -  26

خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121111 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  81268 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع فجعاٌّقغٝ فزسٝ اٌع٠ٓ فًبَ -  27

خ١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121111 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  21818 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زك١ٓ ِٛقٝ ِسّٛظ زك١ٓ -  28

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22664 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع ٠ٛٔف ِسّع ١٘ثُ -  29

خ١ٕٗ  22222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22614 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فٍٟ فجعاٌجبقظ ازّع قق١ع -  30

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  82151 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع فج١ع فجعاًٌّع فٙع -  31

خ١ٕٗ  23222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22252 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فبضً فجعاٌفض١ً فؿاٌع٠ٓ نبظ٠ٗ -  32

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22252 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع اٌغ١ت ِجبؼن فجٛظ -  33

خ١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22222 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ق١ٍُ ِسّع فجعاٌّجعٞ اقالَ -  34

خ١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121113 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  61218 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اظَ ق١ٍّبْ ِٛقٝ ِسّع -  35

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121113 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  21221 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قق١ع زكبٟٔ اٌك١ع زكبْ -  36

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121113 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  52524 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زفٕٟ فجعاًٌبظق الجبي -  37

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121113 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  32412 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فجعاٌك١ع ٌّقٟ ثهؽٞ -  38

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121113 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  63422 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زك١ٓ ًِغفٝ فجعاٌؽزّٓ ازّع -  39

خ١ٕٗ  21222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 22121113 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  63422 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زكٓ ًِغفٝ فجعاٌؽزّٓ ازّع اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رقع٠ً -  40

خ١ٕٗ  21222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ    

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121113 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  55252 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع فٍٟ رٙبِٟ ق١ّؽ -  41

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121114 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  24826 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قف١ٓ فٛؾٜ فبظي نٕٛظٖ -  42

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62866 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ١ِطبئ١ً فؿِٟ ِسفٛػ اِبي -  43

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  82826 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قالِٗ رٛف١ك ف١كٝ فًبَ -  44

خ١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  54321 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زٍّٟ ِسّع ِسّٛظ ٚائً -  45

خ١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  81655 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فجعاٌؽقٛي ِسّع ازّع ِسّع -  46

خ١ٕٗ  152222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22582 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فٍٟ ِسّع زبِع ٔبيؽ -  47

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  28348 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّٛظ ِسّع ِسّٛظ ق١عٖ -  48

خ١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  64881 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع نّؽٚش اثؽا١ُ٘ قبِر -  49

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  42665 ثؽلُ عٖل١ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع ؼانع اٌع٠ٓ فالء -  50

خ١ٕٗ  2222222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121118 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  24222 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اقسك ٌسؾٝ فؽ٠بْ ِب٠ىً -  51

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62361 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِؽؾٚق فجبـ ِعثؽ ِسّٛظ -  52

خ١ٕٗ  1222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  82422 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ف١كٝ ازّع زكٓ ِسّع -  53

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62361 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِؽؾٚق فجبـ ِعثؽ ِسّٛظ -  54

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  81622 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثٛاٌسكٓ ق١ٍُ فّؽ ؾوٟ -  55

خ١ٕٗ  21222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22818 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فٍٟ ازّع اثٛاٌسدبج ًِغفٝ -  56

خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121112 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22563 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ثه١ؽ قبِٟ ٚخ١ٗ ِعزذ -  57

خ١ٕٗ  5222.222، ِبٌٗ ؼأـ ًجر١ٌ اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  61612 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زك١ٓ ِؽغٕٝ زبِع ازّع -  58

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  82265 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زبِع ٠ٛقف ِسّع ِسّٛظ -  59

خ١ٕٗ  121222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  52262 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فجعاهلل ِدٍـ قٍغبْ ف١ٍ١ت -  60

خ١ٕٗ  222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  52262 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فجعاهلل ِدٍـ قٍغبْ ف١ٍ١ت -  61

خ١ٕٗ  222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121121 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  81523 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ق١ٍّبْ خبظاٌؽة اثؽا١ُ٘ فٍٟ -  62

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  24312 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع اًٌغ١ؽ ِسّع فٍٝ -  63

خ١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  81286 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زفٕٝ ق١ٍُ زك١ٓ ِسّع -  64

خ١ٕٗ  35222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  25226 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثؽا١ُ٘ فٍٟ فجعاٌس١ٍُ ِٕٝ -  65

خ١ٕٗ  55222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121124 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  23123 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثؽا١ُ٘ ازّع فجعاٌد١ًٍ ازّع -  66

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر ٌّبيا ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121125 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  82152 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ق١ٍُ فجعاٌٛ٘بة فجعاٌّؽ٠ع -  67

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121125 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62262 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع لعؼٞ ق١ع ِسّع -  68

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121126 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22632 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  عٗ قالِٗ اٌع٠ٓ فّبظ ِسّع -  69

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121126 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  32562 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ازّع فبؼف ِسّع -  70

خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121126 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  82142 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فٍٟ ِسّٛظ فجعاٌىؽ٠ُ ازّع -  71

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121126 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  53226 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع فٍٟ ِسّع نؽثبد -  72

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121126 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  66142 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع اهلل ٚ٘ت ِسّع زكٓ -  73

خ١ٕٗ  1222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121126 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  22426 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فف١فٟ ِسّع أٛؼ يجسٟ -  74

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121126 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  25226 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌك١ع فجعاٌق١ٍُ يالذ ِدعٞ -  75

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ـؼأ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  28265 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  76

خ١ٕٗ  5222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  28265 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  77

خ١ٕٗ  5222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  66681 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع فٍٟ االظُ٘ وؽ٠ُ -  78

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  61826 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٘بنُ ازّع ِسّع اٌع٠ٓ فالء -  79

خ١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121122 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  82183 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ضغبة اقّبف١ً ضغبة زكب١ٔٗ -  80

خ١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121128 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  44832 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فّؽ ازّع ٠ٛقف ق١عٖ -  81

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121128 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  51368 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ق١ٍّبْ فٍٟ فّٟٙ يجؽٞ -  82

خ١ٕٗ  51222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رقع٠ً رُ  22121128 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62225 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  فجعاٌقؿ٠ؿ اٌهبغٌٝ ِسّع يبثؽ٠ٓ -  83

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رقع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121123 ربؼ٠ص ٚفٟ 82128    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ فٍٟ خّقٗ ازّع -  1

ق١ٍّبْ فٍٟ خّقٗ/  ثٍّه -اثٕٛظ والز١ٓ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121123 ربؼ٠ص ٚفٟ 82862    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٝ يالذ ِسّٛظ -  2

اقّبف١ً ِسّع فٍٟ اٌمبضٟ/  ثٍّه اٌغؽث١ٗ االنؽاف اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121123 ربؼ٠ص ٚفٟ 82183    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ضغبة اقّبف١ً ضغبة زكب١ٔٗ -  3

ِسّٛظ اقّبف١ً ِسّٛظ/ ثٍّه - اٌىالز١ٓ اٌسّؽٖ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121123 ربؼ٠ص ٚفٟ 82122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثؽثؽٞ ِسّع فٍٟ قٍٛٞ -  4

ٔبخٟ فغب ازّع/ ثٍّه- ثٙدٛؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121123 ربؼ٠ص ٚفٟ 22188    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ازّع ؼنعٞ زّبظٖ -  5

فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121123 ربؼ٠ص ٚفٟ 22228    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ًِغفٝ ضٍف فٍٟ -  6

زكٓ ِسّع ف١ع -ٍِه- لٕب ثٕعؼ فهؽٖ زٌٛ اٌزسؽ٠ؽ ل اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121123 ربؼ٠ص ٚفٟ 82182    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ازّع ِسّع أٛاؼ -  7

ازّع زكٓ ِسّع/  ثٍّه - اٌهٕٙٛؼ٠ٗ -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121123 ربؼ٠ص ٚفٟ 82182    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثط١ذ قبِٟ ؼقّٟ فبعف -  8

نٕٛظٖ ظوؽاْ ِؽفذ/ ثٍّه اٌّؽٚؼ. ل -زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121123 ربؼ٠ص ٚفٟ 82181    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً ِسّٛظ ِسّع ٗفىبن -  9

فٍٟ ِسّٛظ فجعإٌبيؽ ِسّع/ ثٍّه -يفبؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121123 ربؼ٠ص ٚفٟ 22188    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ازّع ؼنعٞ زّبظٖ -  10

فٕٗ ٌالقزغٕبء 1852 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 81828    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ف١كٝ اثٛثىؽ ِسّع خّبي -  11

اثٛثىؽ ِسّع خّبي فّؽٚ/  ثٍّه غؽة اثِٕٛبؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82125    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ضع٠ٛٞ فىؽٞ فجعاٌس١ّع -  12

ِسّع ضع٠ٛٞ فىؽٞ/ ثٍّه -ظٔف١ك زبخؽ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 62244    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لبقُ فجعاٌس١ّع فجعاٌد١ع ٠بقؽ -  13

فجعاٌّزدٍٝ اققع وّبي اثٛاٌسدبج-ٍِه ظنٕب ثٕعؼ اٌقؿاؾ٠ٗ اٌّسغٗ- ل اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82182    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل ِسّع زك١ٕٓ فجعٖ -  14

ازّع فجعاٌس١ّع ِسّٛظ/ ٍِه - اٌّؽانعٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82186    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ فثّبْ اهلل فؽج اثؽا١ُ٘ -  15

زك١ٓ اقّبف١ً زّعٞ ٍِه- ثسؽٜ اٌكّغب ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 62255    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ نسبد فبثع٠ٓ -  16

فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82123    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ فجعاٌؽز١ُ ِسّٛظ ازّع -  17

فٍٟ فجعاٌؽز١ُ ِسّٛظ/ ٍِه - ثسؽٞ اٌكّغب ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ ازّع ِسّع ضبٌع -  18

ازّع ِسّع ف١كٝ-ٍِه- ا١ٌٙهٗ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خالي خبثؽ فبظي ١٘ثُ -  19

فٍٟ اقّبف١ً ؼضب فٍٟ/  ثٍّه اٌقؽٚثٗ ٔدـ اٌجؽاّ٘ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82182    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌمؽٟٔ ِسّع فجعاٌٍغ١ف ققبظ -  20

ازّع فجعاٌسٟ ٔٛؼٖ/ ٍِه - غؽة ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82124    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع خبظاٌىؽ٠ُ ق١ع زّبظٖ -  21

فجعاٌجبقظ اٌقبظٌٟ انؽف/ ثٍّه اٌسكب١ِٗ. ل -لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لبقُ اثٛاٌٛفب زّعٞ ا١ِٕٗ -  22

ازّع فٍٟ فجعاٌكالَ اِبي/ ثٍّه- االٌٟ اٌّطجؿ ضٍف -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 22262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛؾ٠ع ازّع فجعاٌكزبؼ ٘هبَ -  23

فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌٛ٘بة اٌع٠ٓ ِسٟ ضبٌع -  24

اهلل ضٍف ق١ع فجعاٌؽزّٓ/ ثٍّه  اٌؿففؽاْ. ل-اٌقّبي ِع٠ٕٗ. ل -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82188    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اثؽا١ُ٘ فّؽ فجعاٌؽؤف -  25

زك١ٓ ِسّع٠ٓ ِع٠سٗ/ ٍِه -اٌقّؽٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82185    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ زكٓ ازّع ًِٕٛؼ -  26

زكٓ ِسّع ِسّٛظ ازّع/ ٍِه -ثسؽٞ ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82126    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فجعاٌّد١ع ِسّع ٔقّبد -  27

اثٛثىؽ اًٌغ١ؽ ِسّع/ ثٍّه -اٌهقؽأٟ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 22225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زكبٔٝ ِسّٛظ ِسّع -  28

فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 22225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زكبٔٝ ِسّٛظ ِسّع -  29

ازّع زكبٟٔ ِسّٛظ/  ثٍّه لٕب ثٕعؼ اٌج١غؽٞ اٌغت ضٍف اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 22225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زكبٔٝ ِسّٛظ ِسّع -  30

فٕٗ ٌالقزغٕبء 6224 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 22225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زكبٟٔ ِسّٛظ ِسّع -  31

فٕٗ ٌالقزغٕبء 6224 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ    

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 22225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زكبٟٔ ِسّٛظ ِسّع -  32

ازّع زكبٟٔ ِسّٛظ/  ثٍّه لٕب ثٕعؼ اٌهئْٛ ِسكٓ اٌه١ص نبؼؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل خبظاٌىؽ٠ُ وّبي ٠كؽا -  33

فجعاهلل خبظاٌىؽ٠ُ وّبي/ ثٍّه اٌدع٠عٖ إٌّه١ٗ. ل -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 22262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛؾ٠ع ازّع فجعاٌكزبؼ ٘هبَ -  34

فٕٗ ٌالقزغٕبء 3452 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكٍٛة فىؽ ؼِضبْ ؼزبة -  35

زكٓ فٍٟ ؼفبفٟ فٍٟ/ ثٍّه- اٌّعاؼـ. ل -اٌٛلف ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82128    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٌٛ اًٌغ١ؽ فٌٛ قى١ٕٗ -  36

اًٌغ١ؽ ِسّع زكٓ/ ثٍّه -اًٌجؽ٠بد ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌدٛاظ اثٛاٌقجبـ فؿد زك١ٓ -  37

فجعاٌدٛاظ اثٛاٌقجبـ فبعف/ ٍِه إًٌؽ ثبة. ل -ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82121    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، إٌجٟ زكت فجعاٌقؿ٠ؿ عب٘ؽ ِسّٛظ -  38

ِسّٛظ ضضؽٞ ١ٌٍٚٝ ِسّٛظ ضضؽٞ ؼضب/  ثٍّه اقٛاْ ًِؽ نبؼؿ لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82184    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًٔؽاٌع٠ٓ زكٓ قق١ع ٔٙب -  39

فجعاٌس١ٍُ ًِغفٟ ز١بد/ ثٍّه - اٌجؽج ٔدـ اٌدّب١ٌٗ رؽفٗ. ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 62255    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ نسبد فبثع٠ٓ -  40

زكٓ نسبد ا١ِٓ-ٍِه لفظ ِؽوؿ اٌجؽاّ٘خ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 62255    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ نسبد فبثع٠ٓ -  41

فٕٗ ٌالقزغٕبء 2212 ٌكٕٗ 6248 ثؽلُ اٌٛظؿ اٌّسً اٌفبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 22225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ثهؽٜ اٌٍّمت ق١ٍُ ِسّع -  42

ؼنبظ ضبٌع ِسّع/  ثٍّه لٛو ثٕعؼ اٌغٛاة نبؼؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، هبؼٖث خبظاٌؽة نبوؽ ؽؽ٠ف -  43

خبظاٌؽة نىؽٞ ؼِبٔٗ -ٍِه- ثسؽٞ اٌّبي ثالظ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82223    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ِسّع اٌقجع ؼِضبْ -  44

فّؽ زكٓ فٍٝ اٚالظ اٌع٠ٓ ٚفٍُ ٕٚ٘بئٝ فجعاٌجبقظ-ٍِه ففبْ ثٓ فثّبْ.ل. لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 24256    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ي١ٍت زج١ت فض١ً ٘بٟٔ -  45

 وٙؽثبئ١ٗ ِقعاد رٛؼ٠عاد ِىزت  ٔهبط فٓ زج١ت فضً ِدعٞ/  ثٍّه فّؽ اٚالظ اٌؽئ١كٟ اٌهبؼؿ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 24256 ثؽلُ ٚل١ع 1322 ثؽلُ اٚظؿ ِٚؿاظاد ٚؾؼاف١ٗ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 24256    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ي١ٍت زج١ت فض١ً ٘بٟٔ -  46

ي١ٍت زج١ت فض١ً ِدعٞ/ ثٍّه - فّؽٚ اٚالظ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 22535    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٟ لظ ؾغٍٛي ١ٕ٘ٗ -  47

ؾ٠ع اثٛ فجعاٌٛظٚظ ِسّع/ ٍِه- زّبظٞ ٔدـ ِؽوؿ ٘ٛ نقجبْ اٌه١ص نبؼؿ اٌٟ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82226    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فبظٌٟ ازّع ثٙبء -  48

فبظٌٟ ازّع فالء/ ثٍّه - لّٛال االٚقظ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 24256    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ي١ٍت زج١ت فض١ً ٘بٟٔ -  49

 ثؽلُ اٚظؿ ضؽاعخ ٚؼنٗ ٔهبط فٓ ي١ٍت زج١ت فض١ً ِدعٞ/ ٍِه -فّؽٚ اٚالظ ٔبز١ٗ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قد24256ً ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2522  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل ازّع ققع اثؽا١ُ٘ -  50

فجعاهلل ازّع ققع/ ٍِه -اٌكال١ِٗ اٌغؽثٟ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82214    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ِسّع زّعٞ ِسّع -  51

ِسّٛظ ربج ِسّٛظ/ ٍِه اٌقكىؽٞ اٌسبوُ. ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٟ ٠ّٕٟ ِسّٛظ -  52

زك١ٓ يبثؽ أزًبؼ/ ٍِه -اٌمبؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 65314    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع نؽ٠ف -  53

ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع -ٍِه-اٌقغ١بد- ظنٕب ِؽوؿ ظنٕب ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 65314    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع نؽ٠ف -  54

 ثؽلُ اٚظؿ ٚلهٛؼ فالفٗ ٔهبط فٓ ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع/  ثٍّه اًٌّؽٞ اٌقؿة اٌقغ١بد ثٕبز١ٗ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

65314 ثؽلُ ٚل١ع 2528  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔع٠ؽ فجعاٌقبعٟ ِسّع اِبٟٔ -  55

فجعاٌقبعٟ ِسّع فًبَ/ ٍِه- ًِؽ. ل -ٔمبظٖ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 22622    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِسّع فجعٖ -  56

 اٚظؿ ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح ٔهبط فٓ ِسّع ازّع ِسّع/  ثٍّه نؽق اثِٕٛبؿ ظنٕب ِؽوؿ ثٕبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب 22622 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2562 ثؽلُ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82228    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع قق١ع ازّع ِسّع -  57

فّؽ قق١ع فجعاٌفزبذ/ ٍِه - اٌق١ٍمبد ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82213    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ازّع فجعاٌس١ّع ق١ٍّٗ -  58

ازّع ٠ٛقف ؼفبفٝ-ٍِه لفظ ِؽوؿ اٌقّعٖ -ل اٌه١ط١خ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 28441    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّٛظ ؼفقذ ظِسّٛ -  59

فٛؾٞ ِسّع ؼخت/ ٍِه زّبظٞ ٔدـ ِؽوؿ ثٙدٛؼٖ اٌهؽلٟ اٌٟ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 48126    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌمٛيٟ عٗ عم١ٗ ازّع -  60

عم١ٗ ازّع فّؽٚ/ ٍِه ظنٕب ِؽوؿ لجٍٟ فبٚ اٌٟ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع ِسّٛظ ؼفبفٟ -  61

ِسّع ِسّٛظ نبظٌٟ/ ٍِه -فّؽاْ وؽَ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌؽز١ُ فجعاٌقؾ١ُ ِسّٛظ -  62

فجعاٌؽز١ُ فجعاٌقؾ١ُ ازّع -ٍِه- نؽق ِٕبؿ اثٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82213    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ِسّع -  63

ازّع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ/ ٍِه -ثسؽٞ اثِٕٛبؿ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ قسؽ -  64

اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ اثؽا١ُ٘/ ٍِه -لجٍٟ اٌسٍفب٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82215    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌقبعٟ فجعاٌفزبذ ِسّع -  65

ازّع فجعاٌقبعٟ فجعاٌفزبذ/ ثٍّه -اٌهبٚؼ٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82216    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّع ِسّع زّبظٖ -  66

اهلل فٌٛ خبثؽ يبثؽ/ ٍِه- ١ٌٛ٠ٛ 23. ل ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82218    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌسكٓ زك١ٓ فجعاٌقبعٟ يالذ -  67

اقّبف١ً ِسّع اقّبف١ً/ ٍِه -اٌق١ٍمبد ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 81453    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ فٌٛ ِسّع زكب١ٔٗ -  68

ازّع ِسّع ازّع زّعٜ-ٍِه لفظ ِؽوؿ اٌجؽاّ٘ٗ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 62224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ فىبنٗ فجعاٌس١ّع أٛاؼ -  69

ِسّع اثٛثىؽ ِسّع/ ٍِه اٌجٙب٠دٗ- اٌٛلف ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 81453    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِقٌٛ ِسّع زكب١ٔٗ اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رقع٠ً -  70

ازّع ِسّع ازّع زّعٜ-ٍِه لفظ ِؽوؿ اٌجؽاّ٘ٗ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 62224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ فىبنٗ فجعاٌس١ّع أٛاؼ -  71

 2212 ٌكٕخ 2522 ثؽلُ اٚظؿ ِٛانٝ ٚرك١ّٓ رؽث١خ ِسّع اثٛثىؽ ِسّع/ ٍِه اٌٛلف ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب 62224ربثـ ثؽلُ ِم١ع  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٕٛؼ ازّع ًِٕٛؼ فٍٝ -  72

ِسّع خبظ ِسّع -ٍِه- ظٔعؼٖ وٛثؽٜ اِزعاظ نبؼؿ- لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82482    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼقالْ ازّع ثبٌغ١ت اٌٍّمت ِسّع انؽف -  73

ؼقالْ ثبٌغ١ت اٌٍّمت ِسّع انؽف-ٍِه اثٛرهذ ِؽوؿ اٌسك١ٕبد اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ زكبْ ًٔؽ اثزكبَ -  74

ِسّٛظ ق١ٍّبْ فؽفبد/ ٍِه -اٌجبؼٚظ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 22622    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِسّع فجعٖ -  75

ِسّع ازّع ِسّع/  ثٍّه نؽق اثِٕٛبؿ ظنٕب ِؽوؿ ظنٕب ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 22622    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِسّع فجعٖ -  76

 ثؽلُ اٚظؿ ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ٔهبط فٓ - اثؽا١ُ٘ اًٌغ١ؽ يالذ-ٍِه- نؽق اثِٕٛبؿ ثٕبز١خ اضؽ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب 22622 ثؽلُ ٚل١ع 3263   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع ًِغفٟ فجعاالِبَ اقالَ -  77

زبِع ًِغفٟ فجعاالِبَ/ ٍِه -فّؽاْ وؽَ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 65314    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع نؽ٠ف -  78

65314 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2528 ثؽلُ اٌّٛظؿ ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع - ٍِه اٌقغ١بد ٔبز١ٗ اضؽ ؼئ١كب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ظؼظ٠ؽ ؾٔجبفٟ ازّع -  79

ازّع ظؼظ٠ؽ ؾٔجبفٝ اًٌغ١ؽ ِسّع/ ٍِه - اٌسك١ٕبد ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82231    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔؾ١ؽ اٌع٠ٓ خّبي ِسّع ضبٌع -  80

زكٓ ٠ٛقف ازّع -ٍِه- ١ٌٛ٠ٛ 23. ل ٔمبظٖ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١عُ٘ نٕهْٛ ٔطٕٛش ؼٚفبئ١ً -  81

ثكغب ِغبؼ٠ٛـ ِٛؼ٠ف/ ثٍّه - اٌّؿاؼؿ. ل -ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82233    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ اثؽا١ُ٘ فبثع٠ٓ يجبذ -  82

اثؽا١ُ٘ فبثع٠ٓ زكٓ/ ثٍّه -اٌىؽا٠ٚٓ اٌغؽث١ٗ االنؽاف ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82226    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع فّؽاْ ِب٘ؽ ازّع ق١ع -  83

فجعاهلل زّعٞ خٙبظ/ ٍِه - اٌجٕؿ٠ٕخ ثدٛاؼ اٌهئْٛ -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82232    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ٠ٛقف اثؽا١ُ٘ ازّع -  84

فٍٝ ٠ٛقف اثؽا١ُ٘-ٍِه اٌهؽل١خ االنؽاف لٕب ِؽوؿ لٕب ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 23542    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع زّؿٖ فجعاٌفزبذ ٕ٘بء -  85

٠ٛقف ازّع ِسّع- ٍِه لفظ ثٕعؼ اٌؽا٠ٗ زبًِ.ل اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ فٍٟ اثٛثىؽ فالء -  86

ِسّع ق١ٍُ فّؽٚ/ ثٍّه -٘ٛ اٌكٕزؽاي. ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف فجعاٌقبي ٠ٛقف فبعف -  87

فجعاٌقبي ٠ٛقف زكبَ/ ٍِه -نؽق اثٛظ٠بة ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82232    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثعؼٞ نبوؽ ًٔؽاٌع٠ٓ فّبظ -  88

فّٟٙ فزسٟ ِسكٛة/ ٍِه -اٌكال١ِٗ اٌغؽثٟ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 24228    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فبثع٠ٓ فجعاٌؽاؾق فؽفبد -  89

ِسّٛظ زكٓ ِسّع-ٍِه زّبظٜ ٔدـ ِؽوؿ ثٙدٛؼح اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ِٓ اٌع٠ٓ ٔدُ ققعاٌع٠ٓ ٘بٔٝ -  90

ا١ِٓ اٌع٠ٓ ٔدُ زؽثٝ/ ثٍّه -ِغ١ؽح خؿ٠ؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82223    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٟ اثٛاٌّدع ثؽوبد غؽ٠ت -  91

زفٕٟ ٛاٌّدعاث ثؽوبد/ ٍِه - لجٍٟ اٌكّغب ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 52126    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌدٛاظ ق١ٍُ ثبثذ ِّعٚذ -  92

فٍٝ ِسّٛظ فّؽٚ-ٍِه زّبظٜ ٔدـ ثٕعؼ ِبؼـ 32.ل اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فالَ ازّع ِسّٛظ -  93

اثٛاٌٛفب فبعف ثكبَ/ ثٍّه - اٌس١ٍّٟ ضٛؼ. ل- فؽنٛط ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82228    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل فجعا١ًٌٕ ظاٚظ ِٕٝ -  94

ٔٛثٟ ِسّٛظ إٌٛثٝ/ ٍِه- اٌّقًّ. ل- ٔمبظٖ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 82232    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يع٠ك فجعاٌمٛٞ يع٠ك قٛقٓ -  95

فجعاٌغفبؼ ازّع اٌك١ع/ ثٍّه اٌكالَ. ل إٌّه١ٗ. ل -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 58555    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍُ ِسّع ازّع ِسّع ًِغفٝ -  96

ق١ٍُ ازّع ِسّع اًِ - ٍِه - اٌمج١ٍخ ٔدُ اٚالظ اٌطض١ؽاد ٔبز١خ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 22226    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ظقٛلٝ ف١ُٙ يجبذ -  97

اثؽا١ُ٘ ِسّع فٍٝ-ٍِه ٔمبظٖ ِؽوؿ اٌطغبؼٖ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 82238    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًٔؽ يالذ اٌٙبَ -  98

ًٔؽ يالذ رٙبِٟ/ ٍِه -لجٍٟ اٌسٍفب٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 82234    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٛظِسّ لبقُ فجعإٌّغٍت لبقُ -  99

فجعاٌهبفٟ فجعإًٌّف قِٛٗ/ ثٍّه -اٌعَٚ خؿ٠ؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 61218    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، آظَ ق١ٍّبْ ِٛقٝ ِسّع -  100

 2633 ثؽلُ اٚظؿ ف١ِّٛخ رٛؼ٠عاد ِىزت ٔهبط فٓ ق١ٍّبْ ِٛقٝ ٘بٌٗ-ٍِه اٌجبؼٚظ ٔبز١ٗ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

61218 اٌزبثـ ثؽلُ ٚل١ع  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 82235    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ثىؽٞ فثّبْ ِسّع -  101

ث١ِٟٛ ِسّٛظ فجعاٌقبعٟ/ٍِه- لّٛال االٚقظ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 82236    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكبْ فٍٝ ازّع -  102

ِسّع فجعاٌٍغ١ف زك١ٓ/ٍِه-اثٛثىؽاًٌع٠ك.ل ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 61218    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، أظَ ق١ٍّبْ ِٛقٝ ِسّع -  103

 2633 ثؽلُ اٚظؿ ف١ِّٛخ رٛؼ٠عاد ِىزت ٔهبط فٓ ق١ٍّبْ ِٛقٝ ٘بٌٗ-ٍِه اٌجبؼٚظ ٔبز١ٗ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

61218 اٌزبثـ ثؽلُ ٚل١ع  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 58555    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍُ ِسّع ازّع ِسّع ًِغفٝ -  104

 ثؽلُ اٚظؿ فبِخ ي١ع١ٌخ ٔهبط فٓ ق١ٍُ ازّع ِسّع اًِ - ٍِه - اٌمج١ٍخ ٔدُ اٚالظ اٌطض١ؽاد ٔبز١خ فؽفب افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

لٕب قدً 58555 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع2625   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 61218    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اظَ ق١ٍّبْ ِٛقٝ ِسّع -  105

ق١ٍّبْ ِٛقٝ ٘بٌٗ-ٍِه-اٌجبؼٚظ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 61218    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اظَ ق١ٍّبْ ِٛقٝ ِسّع -  106

 61218 ثؽلُ ٚل١ع 1833 ثؽلُ اٚظؿ اقّٕذ ث١ـ ٔهبط فٓ ق١ٍّبْ زك١ٓ فبعّخ - ٍِه - اٌجبؼٚظ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121111 ربؼ٠ص ٚفٟ 61218    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اظَ ق١ٍّبْ ِٛقٝ ِسّع -  107

 ثؽلُ ٚل١ع 544 ثؽلُ اٚظؿ اقّٕذ ٔمً ضعِبد ِىزت ٔهبط فٓ اظَ ق١ٍّبْ ِٛقٝ - ٍِه - اٌجبؼٚظ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 61218 ربثـ ل١ع   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82242    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل ازّع زكٓ ِٕزًؽ -  108

فجعاهلل ازّع زكٓ/ ثٍّه -اٌّؽانعٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82242    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، رؽوٟ ازّع فٍٟ ق١ع -  109

فغ١ٗ اهلل ضٍف وؽَ/ ثٍّه - اٌج١دب وَٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 62432    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فجعاٌٛ٘بة خٛظٖ وؽَ -  110

فجعاٌٛ٘بة خٛظٖ فبيُ/  ثٍّه اًٌجؽ٠بد ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 62432    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فجعاٌٛ٘بة خٛظٖ وؽَ -  111

 ثؽلُ ٚل١ع 4423 ثؽلُ اٚظؿ ثبٌمغبفٝ فالفخ ٔهبط فٓ فجعاٌٛ٘بة خٛظٖ فبيُ/  ثٍّه اًٌجؽ٠بد ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 62432   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 22224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زفٕٝ ِسّٛظ ا١ِّٗ -  112

فجعاٌقؾ١ُ ازّع فجعاٌقؾ١ُ-ثٍّه لٛو ثٕعؼ ٚاٌدقبفؽح اٌسّؽ عؽ٠ك اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82241    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼؾق ٔؾ١ؽ ِؽؾٚق ١ِالظ -  113

٠ًٚب ٚيفٟ ِالن/ ٍِه -ثٙدٛؼٖ اٌجٛقزٗ. ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 62432    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فجعاٌٛ٘بة خٛظٖ وؽَ -  114

 ٚل١ع 2652 ثؽلُ اٚظؿ ثمبٌٗ ث١ـ ٔهبط فٓ فجعاٌٛ٘بة خٛظٖ فبيُ/ ثٍّه اًٌجؽ٠بد ثٕبز١ٗ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لجٕب قدً 62432 ربثـ ثؽلُ   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 65382    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠قمٛة فجعاٌؽاضٟ ققعاٌع٠ٓ ٔبخٟ -  115

فٍٟ عب٘ؽ فالء/  ثٍّه زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ اٌّعاؼـ نبؼؿ ٘ٛ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121113 ربؼ٠ص ٚفٟ 62236    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼ٠بْ فٍٝ ِسّٛظ اقّبف١ً -  116

فٕٗ ٌالقزغٕبء 62236 اٌزبثـ ثبٌؽلُ ٚاٌّم١ع 2228 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121113 ربؼ٠ص ٚفٟ 82243    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ اٌع٠ٓ يالذ ِسّع ِسّٛظ -  117

ِسّٛظ اٌع٠ٓ يالذ ِسّع -ثٍّه- اًٌقب٠عٖ -ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121113 ربؼ٠ص ٚفٟ 28325    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ قالِٗ فجعاٌط١ؽ عبؼق -  118

 ٚفبوٙٗ ضضبؼ ٔهبط فٓ ِسبؼة ِسّع ثعٚٞ/ٍِه- اٌّكزهبؼ٠ٓ. ل لٕب ثٕعؼ ثٕبز١ٗ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

لٕب قدً 28325 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2222 ثؽلُ اٚظؿ ثبٌزدؿئٗ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121113 ربؼ٠ص ٚفٟ 82244    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼضٛاْ ازّع ازّع ٚفبء -  119

ِسّع زك١ٓ ازّع -ٍِه- اٌم١ٍّٕب ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121113 ربؼ٠ص ٚفٟ 62236    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼ٠بْ فٍٟ ِسّٛظ اقّبف١ً -  120

فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121113 ربؼ٠ص ٚفٟ 52524    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٟ فجعاًٌبظق الجبي -  121

لبقُ فجعاٌجبؼٜ ازّع-ٍِه ظنٕب ثٕعؼ اٌّسغخ -ل ِٓ ِزفؽؿ اٌسالٖٚ ًِٕـ-ل اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121113 ربؼ٠ص ٚفٟ 28325    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ قالِٗ فجعاٌط١ؽ عبؼق -  122

ِسبؼة ِسّع ثعٚٞ/ ٍِه- اٌّكزهبؼ٠ٓ. ل -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121113 ربؼ٠ص ٚفٟ 28325    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ قالِٗ فجعاٌط١ؽ عبؼق -  123

 اٌّسًّبد ث١ـ  ٔهبط فٓ ِسبؼة ِسّع ثعٚٞ/ ثٍّه- اٌّكزهبؼ٠ٓ. ل لٕب ثٕعؼ ثٕبز١ٗ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

لٕب قدً 28325 ثؽلُ ٚل١ع 5222 ثؽلُ اٚظؿ ا١ٌّالظ اف١بظ ٌٚٛاؾَ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121114 ربؼ٠ص ٚفٟ 82246    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽزّٓ فجعاٌؽاضٟ ِسّع زبؾَ -  124

ؾوٟ ِسّع يجؽٞ ازالَ فؿاَ اي.ل -اٌٛلف ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121114 ربؼ٠ص ٚفٟ 82248    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌٛ٘بة فىؽٞ ِسّع -  125

ق١ع يبظق ِسّع/ ثٍّه -اٌكٛق. ل- ٔمبظٖ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121114 ربؼ٠ص ٚفٟ 33212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌقؿ٠ؿ ٠بق١ٓ -  126

فٕٗ ٌالقزغٕبء ثمٕب اٌزدبؼ٠ٗ اٌغؽفٗ قدً 2212 ٌكٕخ 28 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌزبثـ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121114 ربؼ٠ص ٚفٟ 52434    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زبِع ٘بنُ ِسّع -  127

زبِع ٘بنُ خبثؽ/ ٍِه- لٕب ِؽوؿ فّؽاْ وؽَ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121114 ربؼ٠ص ٚفٟ 82242    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زك١ٓ فغ١زٛ ِجؽٚن -  128

ِسّع زك١ٓ فغ١زٛ/ ثٍّه -اٌمٕب٠ٚٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121114 ربؼ٠ص ٚفٟ 82245    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً فجعاٌؽزّٓ اقّبف١ً ِسّٛظ -  129

اقّبف١ً ازّع فجعاٌس١ّع فٛؾٖ/ ثٍّه -نؽق فٍٟ اٌه١ص ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82252    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ِسّع فجعاٌس١ٍُ ٠ٛقف -  130

فٍٝ ِسّع فجعاٌس١ٍُ خّبي - ٍِه - لجٍٝ اٌسٍفب٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 25845    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؿثزبفٝ ِسّع زك١ٓ ٠ٛ٘عا -  131

 2252 ثؽلُ اٚظؿ يسؽا٠ٚٗ رى١١فبد ٚر١ًٕـ رد١ّـ ٚؼنخ ٔهبط فٓ ظنٕب ثٕعؼ ظنٕب ثٕبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب 25845 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82252    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽذ فجعاٌؽاؾق ِسّع ازّع -  132

ِسّع ق١ع زكٓ/ ٍِه -اٌهقؽأٟ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 61452    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، غؿاٌٝ نقجبْ غؿاٌٝ ِسّع -  133

فجعاهلل فٍٟ ق١ع فٍٟ - ازّع فجعاهلل ِسّع/  ثٍّه لٕب ثٕعؼ ثبثذ ثٓ زكبْ نبؼؿ اٌقّبي ِع٠ٕخ نبؼؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 25845    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؿثزبفٝ ِسّع زك١ٓ ٠ٛ٘عا -  134

ِسّٛظ ِسّع اثٛاٌفضً/  ثٍّه اًٌقب٠عٖ ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 25845    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؿثزبفٝ ِسّع زك١ٓ ٠ٛ٘عا -  135

 ِٕٚؿ١ٌٗ وٙؽثبئ١ٗ اخٙؿٖ ِقؽٌ  ٔهبط فٓ فٍٟ ِؽفٟ ٕ٘ع/  ثٍّه ظنٕب ثٕعؼ فجعاهلل اٌه١ص نبؼؿ ثٕبز١خ آضؽ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب 25845 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2522 ثؽلُ اٚظؿ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82258    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ثؽثؽٞ ؼِضبْ ِسّع -  136

ِسّع ثؽثؽٞ ؼِضبْ/ ثٍّه -فّؽاْ وؽَ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82251    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ اثٛاٌّدع ِسّع زكبَ -  137

اثٛاٌّدع ِسّع اقّبف١ً/ ثٍّه-خبثؽ وَٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82254    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ِٛقٝ فجعاٌؽاضٝ ِسّٛظ -  138

فٍٝ ِٛقٝ فجعاٌؽاضٝ - ٍِه - اٌّك١ٍّٓ اٌهجبْ.  ل - لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82252    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽاج ِسّع لٕبٜٚ زكبٔٝ -  139

فؽاج ِسّع لٕبٜٚ ضضؽٖ/ ٍِه- اٌّك١ع ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82256    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٝ اثٛاٌّىبؼَ فٛؾٜ ؾوؽ٠ب -  140

زفٕٝ اٌّىبؼَ اثٛ فٛؾٜ ٍِه- لّٛال االٚقظ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82253    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛؾ٠ع ِسّٛظ ِسّع عب٘ؽ -  141

ِسّع ازّع فجعاٌكزبؼ فّؽٚ/ ٍِه- اٌكٙؽ٠ح اٌجٍع ثسؽٞ -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82152    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع ِسّع ِسّع فّبظ -  142

اٌجعٜٚ ق١ع ِسّع ِسّع/ ٍِه- لٛو ثٕعؼ اٌهقبؼ٠ٓ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82242    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽقٟ ِسّع اثٛاٌّدع ِسّع -  143

زّعا ِطزبؼ اقبِخ/ ثٍّه -ثٙدٛؼح اٌهؽلٟ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً فجعاٌقؿ٠ؿ ِسّع ثؽوبد -  144

فثّبْ فٌٛ فجعإٌجٟ/ ثٍّه -اٌزؽاِكخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82255    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٝ اثٛاٌّىبؼَ فٛؾٜ ِسّٛظ -  145

زفٕٝ اثٛاٌّىبؼَ فٛؾٜ - ٍِه - لّٛال االٚقظ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121118 ربؼ٠ص ٚفٟ 82261    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌغٛضٟ زك١ٓ ِسّع لؽنٟ -  146

زك١ٓ ِسّع ازّع زّعٞ/ ٍِه- اٌّؽوؿٞ االِٓ ثدٛاؼ. ل -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121118 ربؼ٠ص ٚفٟ 82263    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفخ نسبرخ وّبي ِسّع -  147

فجعٖ فىؽٞ رفبزٗ/ ٍِه- اٌدجبؼ ٔدـ ظٔعؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121118 ربؼ٠ص ٚفٟ 81222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ض١ٍفٗ ازّع ِسّع -  148

 ثؽلُ اٚظؿ ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح ٔهبط فٓ ض١ًٍ اٌع٠ت فٙع/ ثٍّه ثسؽٞ اٌسٍفب٠خ ثٕبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر فززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 81222 ثؽلُ ٚل١ع 2282  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121118 ربؼ٠ص ٚفٟ 82262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌغب٘ؽ ِسّٛظ اقّبف١ً ازّع -  149

اٌغب٘ؽ ِسّٛظ اقّبف١ً/ ثٍّه -فّؽاْ وؽَ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121118 ربؼ٠ص ٚفٟ 82112    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجبـ فجعإٌق١ُ فبئهٗ -  150

اقّبف١ً فجعاٌك١ّـ ًِٕٛؼ - ٍِه - اٌؿٚا٠عح ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121118 ربؼ٠ص ٚفٟ 82112    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجبـ فجعإٌق١ُ فبئهٗ -  151

 2224 ثؽلُ اٚظؿ ِسّٛي اخٙؿح ث١ـ ٔهبط فٓ ِسّع قق١ع زّعٞ/ ٍِه- 23ٛ١ٌٛ٠. ل -ٔمبظح ثٕعؼ ثٕبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 82112 ثؽلُ ٚل١ع  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121118 ربؼ٠ص ٚفٟ 82112    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجبـ فجعإٌق١ُ فبئهٗ -  152

 2224 ثؽلُ اٚظؿ ٌٍدؿاؼح ِسً ٔهبط فٓ اقّبف١ً فجعاٌك١ّـ ًِٕٛؼ/ ثٍّه -اٌؿٚا٠عح ثٕبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 82112 ثؽلُ ٚل١ع  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121118 ربؼ٠ص ٚفٟ 22462    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ازّع ِٙعٜ ِسّع -  153

ازّع ِٙعٜ ٠ٛقف/ ٍِه ظنٕب ِؽوؿ قق١ع ٔدـ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121118 ربؼ٠ص ٚفٟ 22452    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌؽزّٓ نٛلٝ ٘بٌٗ -  154

فغ١ٗ ِسّع خّبي-ٍِه ٔمبظٖ ثٕعؼ فجعإٌبيؽ خّبي-ل اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121118 ربؼ٠ص ٚفٟ 81222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ض١ٍفٗ ازّع ِسّع -  155

ض١ًٍ اٌع٠ت فٙع/ ثٍّه- ثسؽٞ اٌسٍفب٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121118 ربؼ٠ص ٚفٟ 81222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ض١ٍفٗ ازّع ِسّع -  156

 اٚظؿ ق١بؼاد غ١بؼ لغـ ٔهبط فٓ ِسّع ِسّع ًِغفٟ/ ٍِه اٌزسؽ٠ؽ. ل- زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ثٕبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 81222 ثؽلُ ٚل١ع 4631 ثؽلُ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 63826    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع ِسّع ؾوٟ فالء -  157

ِسّع ؾوٟ فجعاٌفزبذ/  ٍِه -فّؽاْ وؽَ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 63826    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع ِسّع ؾوٟ فالء -  158

 ٚل١ع 1284 ثؽلُ اٚظؿ - ثبٌمغبفٟ فالفٗ ث١ـ ٔهبط فٓ- زبِع ِسّع ؾوٟ/ ثٍّه -فّؽاْ وؽَ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 63826 ثؽلُ   

 ٚيف،  اْاٌقٕٛ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل أٛؼ ِسّع ازّع -  159

أٛؼ ِسّع ِسّٛظ - ٍِه - ثٙدٛؼح ٔدُ اٚالظ وّجً ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82264    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌؽز١ُ اٌك١ع ِسّع -  160

فجعاٌؽز١ُ اٌك١ع فجعاٌؽز١ُ/ ٍِه-خبثؽ وَٛ -رهذ اثٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82266    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌجبلٟ ِسّع ًِٕٛؼ -  161

فجعاٌقؿ٠ؿ يجؽٞ ازّع/ ٍِه- ِبؼـ32. ل -زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِسّع اثؽا١ُ٘ ففبف -  162

زٍّٝ ف١ع ٘بنُ - ٍِه - ظٔعؼح ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ن١ٙع ِسبؼة ا١ِؽ فجعإٌٛؼ ا٠ٕبـ -  163

ثبنب يّٛئ١ً خؽخف - ٍِه - قٛؼ٠ب. ل - زّبظٜ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82228    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً ؾوٟ ثط١ذ ِبؼ٠ٗ -  164

ِسّع فٍٟ ِسؽؾ/ ٍِه- فبئهخ اٌك١عٖ. ل- االقزبظ ضٍف -زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 22252    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ فىؽٞ ق١ع ازّع -  165

فىؽٞ ق١ع ًِجبذ/  ثٍّه زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ اٌّسبوُ ِدّـ ضٍف اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ثؽا١ُ٘ ِقجع ًِغفٟ -  166

اثؽا١ُ٘ ِقجع ِسّٛظ/ ثٍّه - ا١ًٌٕ عؽاظ. ل -ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ يبظق وّبي ١ِالظ -  167

فؽ٠بْ ز١ٍُ ققبظ/ ثٍّه -ثٙدٛؼح -زّبظٞ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ اًٌغ١ؽ ِسّع فٕزؽ فّؽٚ -  168

فجعاٌك١ّـ فٌٛ زدبج/ ٍِه -ثسؽٞ اثِٕٛبؿ -ظنٕب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82268    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زّعاْ زبِع فجعاٌسف١ؼ -  169

فجعاٌقؿ٠ؿ يجؽٞ ازّع/ ٍِه- ِبؼـ32. ل -زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82282    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًِغفٟ فجبـ نقجبْ -  170

لبقُ اقّبف١ً قٛؼ٠ب/ ٍِه- اٌجسؽ٠خ اٌّه١خ. ل -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 63826    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع ِسّع ؾوٟ فالء -  171

 ثؽلُ اٚظؿ ِزىبٍِخ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ٔهبط فٓ- ِسّع ؾوٟ فجعاٌفزبذ/ ٍِه- فّؽاْ وؽَ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 63826 ثؽلُ ٚل١ع 2842  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82281    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌغ١ؽٞ ِسّع وّبي ؼض١خ -  172

ِسّع ازّع ِسّع زّعاهلل/  ٍِه-اٌطؽأمخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّٛظ ق١ع ١٘ثُ -  173

ثسؽ فؽذ اثٛثىؽ/ ٍِه - ِغ١ؽٖ خؿ٠ؽٖ -لٛو ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 62361    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽؾٚق فجبـ ِعثؽ ِسّٛظ -  174

فجبـ ِعثؽ ِهٙٛؼ/  ثٍّه ثسؽٞ اٌكّغب اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نقالْ ازّع ِسّع فجعإٌبيؽ -  175

ِسّع ازّع ِسّٛظ/  ٍِه - اٌطؽأمٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82262    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌّالن اقسك زٕب يفٛد -  176

اٌغبٌت/ ٍِه -اٌمع٠ُ اٌجٛردبؾ .ل -زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽؾٚق لع٠ف ِكقع ث١هٛٞ -  177

ِؽؾٚق لع٠ف ِكقع/ ثٍّه-اٌؽا٘جبد. ل - زّبظٞ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82223    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاهلل ق١ع زبِع -  178

فجعاهلل ق١ع خّقٗ/ ثٍّه- لّٛال االٚقظ -ٔمبظٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82263    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفخ نسبرخ وّبي ِسّع -  179

فجعٖ فىؽٞ رفبزٗ/  ثٍّه اٌد١بؼٖ ٔدـ ظٔعؼٖ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 62361    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽؾٚق فجبـ ِعثؽ ِسّٛظ -  180

ِؽؾٚق فجبـ ِعثؽ ِسّع/  ثٍّه ثسؽٞ اٌكّغب اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82226    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّع ًٔؽ ٕ٘بء -  181

ِسّع اًٌغ١ؽ ق١ٍُ - ٍِه - اٌدجالٚ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكٍٛة فىؽ ؼِضبْ ؼزبة -  182

زكٓ فٍٝ ؼفبفٝ -ثٍّه- اٌٛلف ثٕعؼ اٌدؿاؾؼٖ ل اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121112 ربؼ٠ص ٚفٟ 82282    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ازّع قق١ع ِسّع -  183

ق١ٍُ خبظاٌىؽ٠ُ فجعاٌكزبؼ/  ٍِه - اٌطؽأمٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82283    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فجعاٌق١ٍُ اثؽا١ُ٘ فّؽٚ -  184

ًِغفٟ ازّع فجعاٌس١ّع/ ٍِه- اٌمعـ.ل- اٌّكبوٓ - لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع لبقُ ضبٌع ِسّٛظ -  185

ف١ُٙ فجعاٌق١ٍُ ازّع/ ٍِه - يبظق فٍٟ. ل اٌهبٚؼ٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 61612    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِؽغٕٝ زبِع ازّع -  186

ًِغفٝ ِسّع اثٛاٌٛفب ٘هبَ/  ثٍّه لٕب ثٕعؼ إٌّؽ فجعاٌؽز١ُ نبؼؿ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 56523    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّٛظ زكٓ ِسّٛظ -  187

 ثؽلُ اٚظؿ غػائ١ٗ ِٛاظ ث١ـ ٔهبط فٓ- ِسّٛظ زكٓ اٌع٠ٓ فٍُ/ ٍِه- غؽة ظ٠بة اثٛ ثٕبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 56523 ثؽلُ ٚل١ع 2825  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82333    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثبق١ٍٛـ زى١ُ ف١بظ خ١ًّ -  188

فًؽ ض١ؽٜ اٌع٠ٓ ِسٝ/ ٍِه- اٌّؽوؿ. ل- ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82282    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبٌر ظ١ِبْ ؾو١ؽ اؼٔكزٗ -  189

لؽ٠بلى ؼارت زكٕٝ - ٍِه - اٌّسؽٚقخ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82286    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اٌغٛاة فبعّخ -  190

زكٓ فٍٝ فجعاٌؽز١ُ - ٍِه - اٌمع٠ُ اٌسّبَ ل - ثٕعؼلٕب ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثه١ؽ اٌع٠ٓ وّبي ِسّع ِسّٛظ -  191

فهؽٞ فغباهلل اقّبف١ً/ ٍِه- اٌقؽث١خ اٌٛزعٖ. ل -ٔمبظح ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 22222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِدٍـ ٔد١ت فبظي و١ؽٌف -  192

 ٚرغ١ٍف رقجئخ ٔهبط فٓ رعاٜ زى١ُ اِزثبي - ٍِه - اٌع٠ٓ يالذ. ل. يفبؼح. ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 22222 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2882 ثؽلُ اٚظؿ غػائ١خ ِٛاظ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 22225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ض١ًٍ فّبؼ يبثؽٖ -  193

ِسّع ِسّع ًِٕٛؼ ٔٛؼ/ ٍِه- ِؽوؿلٕب اًٌبٌس١ٗ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ    

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82282    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ عٗ ق١ع ِسّٛظ -  194

ِسّع زكبٟٔ فجعاٌؽاؾق/  ٍِه -اٌق١ٍمبد. ل -اثٕٛظ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 56523    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّٛظ زكٓ ِسّٛظ -  195

ِسّٛظ زكٓ اٌع٠ٓ فٍُ/ ثٍّه - غؽة ظ٠بة اثٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 56523    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّٛظ زكٓ ِسّٛظ -  196

 ثؽلُ اٚظؿ- آٌٝ ًٔف ثٍعٜ ِطجؿ ِطجؿ ٔهبط فٓ فٍٝ ِسّٛظ زكٓ  -  ٍِه- غؽة ظ٠بة اثٛ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 56523 ثؽلُ ٚل١ع 2252  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82223    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ققعٜ ق١ٙؽ -  197

زكٓ فجعاٌّٛخٛظ افزّبظ/ٍِه- اٌّفؽخ١ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82284    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قالِٗ خبظاهلل فإاظ اقّبء -  198

ثؽوبد ض١ًٍ ِسّع ِسّع/ ثٍّه-اٌه١ط١خ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82285    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠س١ٟ ِسّع زّعٞ فّبظ -  199

فٍٟ ض١ٍفٗ ٘بٟٔ/ ثٍّه -لجٍٟ فبٚ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 22222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ،(  ٌٍطؽظٚاد قىؽد ث١ٛرٟ)  اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ -  200

 رعاٜ زى١ُ اِزثبي - ٍِه - اٌع٠ٓ يالذ. ل. يفبؼح. ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً

لٕب قدً 22222 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2882 ثؽلُ اٚظؿ غػائ١خ ِٛاظ ٚرغ١ٍف رقجئخ ٔهبط فٓ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82162    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثٍّٟ ِسّع فجعاٌكزبؼ ٚفبء -  201

زبفؼ فثّبْ ازّع/ ٍِه- زّبظٜ ٔدـ ِؽوؿ ثٙدٛؼٖ اٌغؽثٝ ١ٌٍٗ اثٛ فؿثخ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 22222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِدٍـ ٔد١ت فبظي و١ؽٌف -  202

 ٚرغ١ٍف رقجئخ ٔهبط فٓ رعاٜ زى١ُ اِزثبي - ٍِه - اٌع٠ٓ يالذ. ل. يفبؼح. ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 22222 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 2882 ثؽلُ اٚظؿ غػائ١خ ِٛاظ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 25582    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ؾ٠عاْ اٌك١ع ِسّع -  203

اًٌغ١ؽ ازّع فجعاٌؽز١ُ/  ثٍّه اًٌّؽٞ اٌقؿة اٌسف١بْ ٔدـ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 22222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِدٍـ ٔد١ت فبظي و١ؽٌف -  204

رعاٜ زى١ُ اِزثبي - ٍِه - اٌع٠ٓ يالذ. ل. يفبؼح. ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 22222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِدٍـ ٔد١ت فبظي و١ؽٌف -  205

 2224 ثؽلُ اٚظؿ وٙؽثبئ١خ اخٙؿح ٔهبط فٓ ٔعاٜ زى١ُ اِزثبي-ٍِه- اٌع٠ٓ يالذ ل - ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 22222 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 22222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِدٍـ ٔد١ت فبظي و١ؽٌف -  206

 ثؽلُ اٚظؿ ضؽظٚاد ٔهبط فٓ- ٔعاٞ زى١ُ اِزثبي/  ثٍّه ثًفبؼٖ اٌع٠ٓ يالذ نبؼؿ ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 22222 ثؽلُ ٚل١ع 3845   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌسٟ فؿ ازّع -  207

ازّع زكٓ اثؽا١ُ٘/ ثٍّه -اثٕٛظ خؿ٠ؽح اٌعا٠ؽٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 28231    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع خجؽاهلل فبعّٗ -  208

ِسّع خجؽاهلل ِسّع/ ٍِه-ِؽوؿلٛو اٌىالٌكٗ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ    

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع فجعاًٌجٛؼ فبِؽ٠خ -  209

ِسّع وبًِ فجعاٌسف١ؼ - ٍِه - اٌؿٚا٠عٖ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثكبظٖ فجبظٜ ٍِّٛن خؽخف -  210

ثغؽـ ققع ٌٛلب - ٍِه - لجٍٝ اٌؽزّب١ٔخ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِٙؽاْ ِسّع ِسّٛظ -  211

ازّع ؾوٟ خبثؽ/ ثٍّه -لجٍٟ اٌسٍفب٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82324    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قجبق ازّع اثٛاٌّدع ِسّع -  212

ازّع فٕزؽ ِسّع/ ثٍّه -اٌهقب١ٔخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 52525    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٟ ازّع ِٛقٟ -  213

 ثؽلُ ٚل١ع 2822 ثؽلُ اٚظؿ-ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح ٔهبط فٓ-ِٛقٟ ازّع اهلل خبة/ ٍِه- اٌطؽأمٗ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،  

لٕب قدً 52525  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82326    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اال١ِٓ ِسّع اٌقجع ًِغفٟ -  214

اال١ِٓ ِسّع اٌقجع/ ٍِه- اال١ِٓ ٔدـ اٌطغبؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82323    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِسّع ِسّٛظ فجعاٌالٖ -  215

زكٓ ِسّع وّبي- ِسّع ازّع ِسّع/ ثٍّه-اٌطغبؼح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثكىبٌف اهلل زًت ؼاخٝ اِدع -  216

زّبظ فجعاٌكزبؼ ِسّع - ٍِه - اٌؿفؽٖ ٔدـ إٌدٛؿ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌسى١ُ فؽاج نسبرٗ ازّع -  217

ِسّع ِسّٛظ اٌه١ٙؽ اثٛاٌٛفب ازّع - ٍِه - اٌّقؽٜ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 62824    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع فجعاٌس١ّع ٘بٌٗ -  218

 ثؽلُ اٚظؿ - ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح ٔهبط فٓ-ِسّع ٠ٛقف ازّع/ ٍِه- اٌمج١ٍٗ االنؽاف ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 62824 ثؽلُ ٚل١ع 2222  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ًِٕٛؼ ِسّع ٔٛؼا -  219

فٍٟ فغباهلل ِسّع/ ثٍّه -اٌمٕب٠ٚخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 62824    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع فجعاٌس١ّع ٘بٌٗ -  220

ِسّع ٠ٛقف ازّع/ ٍِه -اٌمج١ٍٗ االنؽاف ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 62824    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع فجعاٌس١ّع ٘بٌٗ -  221

 ٚل١ع 1421 ثؽلُ اٚظؿ - ٚلهٛؼ فالفٗ ث١ـ ٔهبط فٓ-ِسّع ٠ٛقف ازّع/ ثٍّه- اٌمج١ٍٗ االنؽاف ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 62824 ثؽلُ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82325    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ فجعاٌٍغ١ف ِسّع ض١ًٍ -  222

ض١ًٍ فجعاٌٍغ١ف ِسّع - ٍِه - إٌم١ؽٖ ٔدـ اٌطغبؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82226    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ فجعاٌّد١ع فٍٟ ِسّٛظ -  223

ِسّع فٍٟ ِسّع/ ثٍّه- اٌقّؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82228    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع زكبْ فجعاٌالٖ زّبظٖ -  224

فجعإٌق١ُ ِسّع خالي/  ثٍّه - اثٛاٌقجبـ. ل -لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 52525    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خبظاهلل ِسّع ِٛقٟ ازّع ِٛقٟ -  225

ِٛقٟ ازّع اهلل خبة/ ٍِه- اٌطؽأمٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 52525    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خبظاهلل ِسّع ِٛقٟ ازّع ِٛقٟ -  226

 52525 ثؽلُ ٚل١ع 482 ثؽلُ اٚظؿ-ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد ٔهبط فٓ-اٌطؽأمٗ -لٛو ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

لٕب قدً  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121121 ربؼ٠ص ٚفٟ 82321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ق١ع فٍٝ ق١ّؽح -  227

ِزٝ ٚ٘جٗ رِٛب - ٍِه - قٛؼ٠ب -ل - زّبظٜ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لبقُ فثّبْ ِسّع فٛاعف -  228

ِسفٛػ ِسّع اقّبف١ً/ ثٍّه-االزّؽ اٌىَٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82313    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌد١ًٍ فجعاٌس١ّع فٍٝ ِسّع -  229

فجعاٌد١ًٍ فجعاٌس١ّع فٍٝ/ ثٍّه- يفبؼٖ اٌكبظاد ِكدع.ل.  ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 22624    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زبِع ا١ِٓ ِٕٟ -  230

ف١ع ِسؽٚـ فج١ع/ ٍِه -اٌىؽار١خ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 22624    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زبِع ا١ِٓ ِٕٟ -  231

 ٚل١ع 2652 ثؽلُ اٚظؿ- ِٚفؽٚنبد قزبئؽ ث١ـ ٔهبط فٓ-ِسّع زبِع ا١ِٓ/ ثٍّه- نؽق اٌه١ط١خ ثٕبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 22624 ثؽلُ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لبقُ ثعؼٞ ِسّٛظ زّبظٖ -  232

ثىؽٜ ِسّع ِسّع/ ثٍّه- اًٌقب٠عٖ اٌدٕبظ2ٜل.  ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82318    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ٌغفٝ اقّبف١ً ِإِٓ -  233

فبثع لع٠ف اثؽا١ُ٘/ثٍّه- اٌؿؼا٠ت ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 22624    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زبِع ا١ِٓ ِٕٟ -  234

 ثؽلُ اٚظؿ ٚرٛؼ٠عاد ٚٔمً ِمبٚالد ٔهبط فٓ-ف١ع ِسؽٚـ فج١ع/ ٍِه- اٌىؽار١خ- لٛو ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 22624 ثؽلُ ٚل١ع 2265  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌجبؼٞ زكٓ فجبظٞ ِسّٛظ -  235

ِسّع ِسّٛظ وبًِ/ ثٍّه اٌكّب٠ٕٗ ثسؽٜ اٌسٍفب٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌالٖ فجعاٌكالَ فجعاٌهبفٝ -  236

فجعاٌالٖ فجعاٌكالَ زكٕٟ ثٍّه -غؽة اثٛظ٠بة -ظنٕب ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً ض١ٍفٗ فجعاهلل ض١ٍفٗ -  237

ِسّع فجعاٌٛازع وٛوت/ ثٍّه- ثٙدٛؼح اٌغؽثٝ اث١ٌٍٛٗ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ  - 

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٝ ِسّع زٍّٝ ازّع -  238

ِسّع ٍّٝز ٔبخٝ/ ٍِه- ٘ٛ ،:   اٌـزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82314    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٝ ٠ٛٔف ؼفقذ -  239

٠ٛٔف ؼفقذ أٛؼ/ ثٍّه - ا١ًٌبظ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82323    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زّعٜ فجعاٌكالَ ١٘ثُ -  240

فجعاٌجبلٝ ِسّٛظ يف١ٗ/ ثٍّه- ِب٠ٛ 15 ل زّبظٜ ٔدـ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82328    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ فزسٝ ازّع اال١ِؽ -  241

ض١ٍفٗ ِسّع ِسّٛظ/ ثٍّه- ٘ٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82315    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً ِسّع فجعاٌس١ّع ازّع -  242

فىؽٜ اقّبف١ً ١ٌٚع/ ثٍّه- ظٔعؼٖ خؿ٠ؽٖ نبؼؿ ِٓ ِزفؽؿ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82328    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ازّع ٘بٌٗ -  243

ازّع ِسّع ازّع/ ثٍّه- اٌق١ب٠هب ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82316    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قسٍٛي عب٠ـ ظؼ٠ٚم زؽث١ٗ -  244

ِٛقٟ زكٓ فجعاٌّؽ٠ع/ ثٍّه- قفبخب لٕب.ل لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽزّٓ خبظاٌؽة فجعاٌفزبذ ا٠ّبْ -  245

ِسّٛظ ق١ع ِسّع/ ٍِه- اٌدع٠ع اٌّٛلف2ل- لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اْاٌقٕٛ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اًٌبظق اثؽا١ُ٘ خبظاٌؽة ِسّع -  246

اهلل ضٍف نسبرٗ  اهلل ضٍف/ ثٍّه- اًٌجؽ٠بد اٌدؿ٠ؽٖ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 82321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ث١ٕب١ِٓ ١٘ٚت ث١ٕٜٛ ا٠ؽ٠ٕٝ -  247

ثٕعٜ ثؽٚد خؽخف/ ٍِه- ِسكٓ اٌه١ص. ل- لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 34224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثبظ٠ؽ ٔؾ١ؽ نٕٛظٖ -  248

فجعاٌؽاؾق فجعاهلل يبثؽ/ ٍِه اٌمبؼٖ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،     

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهبِٝ ازّع ٠ٛقف زك١ٓ -  249

فٍٝ اٌضجـ نقجبْ/ ثٍّه- لجٍٝ زدبؾٖ ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 62832    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽزّٓ اٌكّبْ ِسّع ؼث١ـ -  250

فجعاٌؽاضٝ ؾوٝ ٘بٌٗ-ٍِه لجٍٝ اٌؽزّب١ٔخ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82322    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌّمًٛظ فجعاٌّٛخٛظ ٘بٌٗ -  251

ازّع ِسّٛظ ًِٕٛؼ/ثٍّه- ظٔفجك ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82332    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع فجبـ فزس١ٗ -  252

ازّع ِسّع فجبـ ِسّع/ ٍِه - اٌجؽاّ٘ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 52826    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ق١ٍُ ٌغفٝ ٔدبذ -  253

اثٛاٌٛفب ِسّع فجعاٌقؾ١ُ- ٍِه زّبظٜ ٔدـ ثٕعؼ اٌدع٠ع اٌّدزّـ-ل 66 ؼلُ اٌقمبؼ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82326    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ازّع ِسّع ِسّع -  254

فٍٝ ِسّٛظ ِسّع لّؽ/ ٍِه- اٌزٛثٗ ِكدع ثدٛاؼ وكٛؼ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82331    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ خٛظٖ ِسّٛظ ثث١ٕخ -  255

زبِع ِسّع ازّع ِسّٛظ - ٍِه - اٌجؽاّ٘ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 34224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثبظ٠ؽ ٔؾ١ؽ نٕٛظٖ -  256

فجعاٌؽاؾق فجعاهلل يبثؽ/ ٍِه اٌمبؼٖ اٌٝ  اٌفؽؿ فٕٛاْ رقع٠ً ،    

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82325    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع فّؽ فجعاٌّٛخٛظ فجعاٌفزبذ -  257

فّؽ فجعاٌّٛخٛظ ِسّع/ ٍِه-اٌسؽؾاد لّٛال اٌجسؽٞ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82332    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌّد١ع فجعاٌس١ّع فٍٝ فجعاٌىؽ٠ُ -  258

فجعاٌس١ّع يعلٟ فجعاٌس١ّع/ ٍِه- اٌعث١بد لجٍٟ اٌكّغب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82152    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ق١ٍُ فجعاٌٛ٘بة فجعاٌّؽ٠ع -  259

اثؽا١ُ٘ زكٓ ِسّٛظ-ٍِه خؽاخٛـ اٌك١ٍّبد ٔدـ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82282    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ازّع زك١ٓ  اقالَ -  260

اثؽا١ُ٘ ًِغفٝ ضبٌع-ٍِه نؽق ِٕبؿ اثٛ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121125 ربؼ٠ص ٚفٟ 82324    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽاثٝ اًٌبفٝ زٍّٝ غبٌت -  261

اًٌبفٝ زٍّٝ اٌك١ع/ ٍِه- ا١ًٌبظ ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82332    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌىؽ٠ُ ِسّع ازّع ًِغفٝ -  262

ِٛقٟ فزسٝ اٌك١ع/ ثٍّه- ثؽؾٖ ثٕٝ اٌقٛاِؽ ،:   ٌـزأن١ؽا ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82246    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ثعٚٞ ِسّع ِسّٛظ -  263

 8222 ثؽلُ اٚظؿ اقّٕذ ث١ـ ٔهبط فٓ- ِسّٛظ ثعٚٞ ِسّع/ ثٍّه- نؽق اثٛظ٠بة ظنٕب ثٕبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 82246 ثؽلُ ٚل١ع  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82343    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل ِٛقٟ اثؽا١ُ٘ اقالَ -  264

فجعاهلل ِٛقٟ اثؽا١ُ٘/ ثٍّه -ثسؽٞ زدبؾٖ اٌكجبفٟ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82142    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّٛظ فجعاٌىؽ٠ُ ازّع -  265

نج١ت فغ١فٟ فبظي/ ثٍّه- ٔمبظٖ ِؽوؿ لّٛال االٚقظ اٌمؽ٠خ ٔدـ اٌٟ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 81453    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ فٌٛ ِسّع زكب١ٔٗ -  266

 ثؽلُ اٚظؿ اقّٕذ ث١ـ ٔهبط فٓ ٠ٛقف ازّع ِسّع ازّع/ ثٍّه- اٌجؽاّ٘ٗ لفظ ثٕبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 81453 ثؽلُ ٚل١ع8232   

 رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 81453    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِقٌٛ ِسّع زكب١ٔٗ اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رقع٠ً -  267

 ث١ـ ٔهبط فٓ ٠ٛقف ازّع ِسّع ازّع/ ثٍّه- اٌجؽاّ٘ٗ لفظ ثٕبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً

لٕب قدً 81453 ثؽلُ ٚل١ع8232 ثؽلُ اٚظؿ اقّٕذ   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82334    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع خبظاٌؽة اٌغ١ت ِسّع ا٠ٗ -  268

ِسّع فجعاهلل ِسّع/ ثٍّه- عٛش ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82342    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، إٌجٝ زكت اثؽا١ُ٘ ِسّع اثزكبَ -  269

فجبـ ّؿٖز ازّع/ ثٍّه- اٌغؿي ًِٕـ. ل اٌهئْٛ -لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82344    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ق١ع ِسّع ٕ٘ع -  270

ِسّٛظ فجعاٌجبقظ انؽف -ٍِه -اٌسٍٗ-لٛو ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82336    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ض١ٍفٗ ِسّع زك١ٓ -  271

فضً ِسّٛظ ٔبظ٠ٗ/ ثٍّه- اٌقؿاؾ٠ٗ. ل- ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82338    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل اثٛاٌّدع فجعإٌّقُ فًبَ -  272

اثؽا١ُ٘ ِسّع ٔقّٗ/ ثٍّه- قّٙٛظ االٚقظ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 81453    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ِقٌٛ ِسّع زكب١ٔٗ -  273

٠ٛقف ازّع ِسّع ازّع/ ثٍّه- اٌجؽاّ٘ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 81453    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ِقٌٛ ِسّع زكب١ٔٗ -  274

 ثؽلُ ٚل١ع 5158 ثؽلُ اٚظؿ ِٛانٝ رؽث١خ زؾ١ؽح ٔهبط فٓ ازّع ِسّع ازّع/ ثٍّه- اٌجؽاّ٘ٗ لفظ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 81453   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82332    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌس١ّع اٌّٙعٜ ِسّع ا٠ّبْ -  275

فجعاٌس١ّع اٌّٙعٜ ِسّع/ ثٍّه- اٌعؼة ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82341    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ِبؾْ خبثؽ فٍٝ -  276

فٍٝ ِبؾْ خبثؽ - ٍِه -اثٕٛظ- لٕب ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82345    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ٠ٛقف ِسّع ٠ٛقف -  277

ازّع ٠ٛقف ِسّع/ ثٍّه- لجٍٝ زدبؾٖ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82246    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ثعٚٞ ِسّع ِسّٛظ -  278

ِسّٛظ ثعٚٞ ِسّع/ ثٍّه- نؽق اثٛظ٠بة ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82246    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ثعٚٞ ِسّع ِسّٛظ -  279

 ثؽلُ اٚظؿ- ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد ٔهبط فٓ- ازّع ِسّٛظ ثعٚٞ ِسّع/ ٍِه- نؽق اثٛظ٠بة ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 82246 ثؽلُ ٚل١ع 2222  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82342    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ق١ع ازّع ٔٛؼاٌع٠ٓ -  280

ِسّع فٍٝ زكٓ ثٍّه- اٌّؽانعٖ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82222    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ق١ع زّعاهلل ِسّٛظ -  281

اقّبف١ً اٌكٛاق ق١ّؽح-ٍِه لفظ ثٕعؼ اٌّقًّ-ل اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82342    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ خبظاٌىؽ٠ُ ِسّع ازّع -  282

ق١ٍُ فٍٝ اهلل فٌٛ/ ثٍّه غؽة اثِٕٛبؿ ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82346    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ فجعاٌقؾ١ُ اثٛاٌّدع فجعاٌقؾ١ُ -  283

فٍٝ فجعاٌقؾ١ُ اثٛاٌّدع فبظي/ ثٍّه- اًٌّبٌسٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121126 ربؼ٠ص ٚفٟ 82335    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، عٍت ّ٘بَ نىؽٜ يبثؽ -  284

ؼث١ـ ؼفبفٝ ؼنب/ ثٍّه- اٌدؽف ٔدـ اٌؽئ١ك١ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 28265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  285

 ٚعٍّجبد ١ِبٖ ِٛار١ؽ ٌج١ـ ِطؿْ ٔهبط فٓ  قق١ع ِسّع خقفؽ - ٍِه - لجٍٝ زدبؾح ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال فززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 28265 ربثـ ثؽلٓ ٚل١ع 8228 ثؽلُ اٚظؿ ِٚكزٍؿِبرٙب  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 28265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  286

 ٚعٍّجبد ١ِبٖ ِٛار١ؽ ٌج١ـ ِطؿْ ٔهبط فٓ  قق١ع ِسّع خقفؽ - ٍِه - لجٍٝ زدبؾح ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال فززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 28265 ربثـ ثؽلٓ ٚل١ع 8228 ثؽلُ اٚظؿ ِٚكزٍؿِبرٙب  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 24851    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فبضً ؼن١عٞ خبثؽ فبظي -  287

 ِٛانٝ رؽث١خ زؾ١ؽح ٔهبط فٓ ؼن١عٜ خبثؽ ض١ؽٜ - ٍِه - اٌّفؽخ١خ ٠ٛٔف فٍٝ ٔدـ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 24851 ثؽلُ ٚل١ع 8122 ثؽلُ اٚظؿ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82348    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظفجعإٌق١ُ قٙبَ -  288

ِسّٛظ ثك١ٟٛٔ اٌضجـ/ ٍِه- ثٙدٛؼٖ اٌهؽلٝ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82353    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ِٛقٝ ِسّع ازّع -  289

ِسّع زكٓ اٌضٜٛ فج١ع/ ٍِه- ثسؽٜ زدبؾٖ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 61826    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بنُ ازّع ِسّع اٌع٠ٓ فالء -  290

٘بنُ ازّع ِسّع/  ثٍّه لجٍٟ زدبؾح اٌقٛاؼٞ ٔدـ اٌٟ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 44446    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّؽ رمٟ فٕز١ؽ ثعؼٞ -  291

 اٚظؿ ثٍعٜ ظل١ك ث١ـ ٔهبط فٓ ازّع فجعاٌفزبذ فجعاٌسف١ؼ - ٍِه -.  اٌقؿاؾ٠خ.  ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 44446 ثؽلُ ٚل١ع 8111 ثؽلُ   

 ٚيف،  ٌقٕٛاْا رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82356    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً ضؽ٠هٝ ِسّع ٕ٘ع -  292

اقّبف١ً ضؽ٠هٝ ِسّع/ ٍِه- خؽاخٛـ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 62221    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فالَ ِسّٛظ ا١ٌٍثٝ ِسّع -  293

فالَ ثه١ؽ ٠ٛقف-ٍِه ظنٕب ثٕعؼ اٌدسبؼ٠ع عؽ٠ك اٌطٛال ٔدـ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 81226    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ازّع فجبظٜ ا٠ٙبة -  294

فٍٟ ازّع فجبظٞ/ ٍِه لٛو ِؽوؿ لجٍٟ زدبؾٖ اٌٟ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 66681    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فٍٟ االظُ٘ وؽ٠ُ -  295

ازّع فٍٟ االظُ٘/  ثٍّه ظنٕب ِؽوؿ اًٌّؽٞ اٌقؿة اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 66681    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فٍٟ االظُ٘ وؽ٠ُ -  296

فٕٗ ٌالقزغٕبء 1425 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ    

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82342    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌالٖ ق١ع ِسّع ق١ع -  297

ق١ع ِسّع فًبَ/ ٍِه- اثٛ٘ؽ٠ؽٖ. ل- فؽنٛط ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 44446    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّؽ رمٝ فٕز١ؽ ثعؼٜ -  298

ازّع فجعاٌفزبذ فجعاٌسف١ؼ - ٍِه - اٌقؿاؾ٠خ ظنٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 44446    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّؽ رمٝ فٕز١ؽ ثعؼٜ -  299

 ثؽلُ اٚظؿ غػائ١ٗ ِٛاظ رقجئخ ٔهبط فٓ فّؽ رمٟ فٕز١ؽ قق١ع/ ٍِه اٌّسىّخ. ل  اٌقؿاؾ٠ٗ ظنٕب ثٕعؼ ٔبز١ٗ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 44446 ثؽلُ ٚل١ع 3261  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 22122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع فجعاٌدٛاظ قق١ع ازّع -  300

 ثؽلُ اٚظؿ اٌّٛانٝ ردبؼح ٔهبط فٓ قق١ع فجعاٌدٛاظ قق١ع فٍٝ - ٍِه - خؽاخٛـ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 22122 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 8125   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82352    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌفزبذ ؼِضبْ قٍّٗ -  301

ِسّٛظ فجعاٌفزبذ ِسّع/ ٍِه- خؽاخٛـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82352    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثؽ٠دٝ يبٌر ًِغفٝ ِسّع -  302

يبٌر ًِغفٝ ازّع/ ٍِه- اٌقك١ؽاد ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82352    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل نسبد اثٛاٌّقبؼف فٍٝ -  303

فجعهلل نسبد اثٛاٌّقبؼف/ ثٍّه- اٌؽئ١ك١ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82351    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ثط١ذ ِسّع قق١ع -  304

فجعاهلل خبثؽ ققبظ/ ثٍّه- اٌّقؽٜ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82355    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اثؽا١ُ٘ فٍٝ قٍّبد -  305

ِسّٛظ ٠ٛقف ض١ؽ/ ٍِه- خؽاخٛـ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 22122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع فجعاٌدٛاظ قق١ع ازّع -  306

قق١ع فجعاٌدٛاظ قق١ع فٍٝ - ٍِه - خؽاخٛـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 22122    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع فجعاٌدٛاظ قق١ع ازّع -  307

 2221 ثؽلُ ؿاٚظ اٌّٛانٟ ٌزؽث١خ زؾ١ؽٖ ٔهبط فٓ قق١ع فجعاٌدٛاظ قق١ع فٍٟ/ ٍِه خؽاخٛـ ٔبز١ٗ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 22122 ثؽلُ ٚل١ع  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 64258    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ثهبؼٞ خبظاهلل ضبٌع -  308

 اٚظؿ ِأوٛالد رد١ٙؿ ٔهبط فٓ فٍٝ ثهبؼٜ ق١ع - ٍِه - اٌزد١ٕع ضٍف. ل. لٕب ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 64258 ربثـ ثؽؼلُ ٚل١ع 8222 ثؽلُ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 64258    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ثهبؼٜ خبظاهلل ضبٌع -  309

 اٚظؿ ِأوٛالد رد١ٙؿ ٔهبط فٓ فٍٝ ثهبؼٜ ق١ع - ٍِه - اٌزد١ٕع ضٍف. ل. لٕب ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 64258 ربثـ ثؽؼلُ ٚل١ع 8222 ثؽلُ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 81264    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ اثٛاٌّىبؼَ فجعٖ ازّع -  310

فٍٝ اثٛاٌّىبؼَ فجعٖ - ٍِه - خؽاخٛـ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 81264    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ اثٛاٌّىبؼَ فجعٖ ازّع -  311

ِٛانٝ رؽث١خ زؾ١ؽح ٔهبط فٓ فٍٟ اثٛاٌّىبؼَ فجعٖ  - ثٍّه - اٌمجٍٟ إٌدـ خؽاخٛـ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 82354    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّبؼ فجعاٌقبي زكٓ ؾ٠ع اثٛ -  312

فجعاٌقبي زكٓ فجعاٌقبي/ ثٍّه- اٌىٕٛؾ اٌهئْٛ-لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 28265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  313

 ٚعٍّجبد ١ِبٖ ِٛار١ؽ ٌج١ـ ِطؿْ ٔهبط فٓ  قق١ع ِسّع خقفؽ - ٍِه - لجٍٝ زدبؾح ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 28265 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 8228   ثؽلُ اٚظؿ ِٚكزٍؿِبرٙب  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 28265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  314

قق١ع ِسّع خقفؽ - ٍِه - لجٍٝ زدبؾح ،  : اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 28265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  315

 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 5366 ثؽلُ اٚظؿ ف١ِّٛخ رٛؼ٠عاد ٔهبط فٓ قق١ع ِسّع خقفؽ -ٍِه لجٍٝ زدبؾٖ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 28265   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 28265    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  316

 12 اٌّدّٛفٗ فعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ اقز١ؽاظ ِىزت ٔهبط فٓ قق١ع ِسّع خقفؽ - ٍِه - لجٍٟ زدبؾٖ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

6 اٌّدّٛفٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽٖ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 25682    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فٍٟ ِسّٛظ زكٓ -  317

ًِغفٝ قالِٗ فغ١بد-ٍِه اٌهغج١خ لؽ٠خ اقٛاْ ًِؽ عؽ٠ك اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 64258    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ثهبؼٜ خبظاهلل ضبٌع -  318

فٍٝ ثهبؼٜ ق١ع - ٍِه - اٌزد١ٕع ضٍف. ل. ثٕعؼلٕب ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 64258    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ثهبؼٜ خبظاهلل ضبٌع -  319

 ِىزت ٔهبط فٓ ِسؽٚـ لعٚـ ؼافذ - ٍِه - لٕب ثٕعؼ قّؽاء ِسً ثدٛاؼ اٌكبفٗ ١ِعاْ  ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 64258 ربثـ ثؽلجُ ٚل١ع 3562 ثؽلُ اٚظؿ ٕ٘عقٝ اقزهبؼٜ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 64258    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ثهبؼٜ خبظاهلل ضبٌع -  320

 365 ثؽلُ اٚظؿ ِغقُ ٔهبط فٓ ٠ٛٔف ِسّع فجعاٌسٝ ًٔؽ -ٍِه - فثّبْ ِكبوٓ ل لٕب ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 64258 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 81264    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ اثٛاٌّىبؼَ فجعٖ ازّع -  321

 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 8122 ثؽلُ اٚظؿ ثمبٌخ ٔهبط فٓ فٍٝ اثٛاٌّىبؼَ فجعٖ - ٍِه - خؽاخٛـ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 81264  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 66681    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فٍٟ االظُ٘ وؽ٠ُ -  322

فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 24851    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فبضً ؼن١عٜ خبثؽ فبظي -  323

ؼن١عٜ خبثؽ ض١ؽٜ - ٍِه - اٌّفؽخ١خ ٠ٛٔف فٍٝ ٔدـ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121122 ربؼ٠ص ٚفٟ 24851    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فبضً ؼن١عٜ خبثؽ فبظي -  324

 ثؽلُ ٚل١ع 4122 ثؽلُ اٚظؿ ق١بؼاد غ١بؼ لغـ ٔهبط فٓ فبضً ؼن١عٞ خبثؽ/  ثٍّه اٌّفؽخ١ٗ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 24851  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 22212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  325

زٕفٝ ق١ٍُ ق١ع/ ثٍّه- ٘ٛ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 22212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  326

 ثؽلُ ِٛظؿ وٙؽثبئ١ٗ اخٙؿٖ ث١ـ ٔهبط فٓ زٕفٟ ق١ٍُ ق١ع/ ثٍّه ٘ٛ زّبظٜ ٔدـ ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 22212 ثؽلُ ِٚم١ع2822   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 22212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  327

لٕب قدً 22212 ثؽلُ ٚل١ع 8123 ثؽلُ اٚظؿ ِٕؿ١ٌخ اظٚاد ٔهبط فٓ زفٕٟ ق١ٍُ ق١ع/  ثٍّه ٘ٛ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 82362    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ ظوؽٚٔٝ ؼضٛاْ ِسّع -  328

فثّبْ ظوؽٚٔٝ ؼضٛاْ/  ثٍّه اٌهؽلٟ اٌع٠ؽ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 82224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثهبؼٖ خبظاٌؽة نبوؽ ؽؽ٠ف -  329

خبظاٌؽة نبوؽ ؽؽ٠ف-ٍِه ثسؽٜ اٌّبي ثالظ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 22212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  330

 22212 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 8124 ثؽلُ اٚظؿ ِٛث١ٍ١ب ِقؽٌ ٔهبط فٓ زفٕٟ ق١ٍُ ق١ع/  ثٍّه ٘ٛ ثٕبز١خ اضؽ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

 لٕب

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 22212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  331

 22212 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع 8123 ثؽلُ اٚظؿ ِٕؿ١ٌٗ اظٚاد ٔهبط فٓ زفٕٟ ق١ٍُ ق١ع/  ثٍّه ٘ٛ ثٕبز١خ اضؽ ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

  لٕب

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 82361    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل زكت ٔبخٝ اٌٝ فًّذ -  332

فّؽ فجعاٌالٖ ِسّع/ ثٍّه- اٌىٕٛؾ - لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 52168    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظ٠بة ِسّٛظ ٔبظ٠ٗ -  333

فٕٗ ٌالقزغٕبء 4122 ثؽلُ اٌّٛظؿ اٌّسً اٌغبء رُ ،    

،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 52582    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ فجعاٌؽاؾق ِسّع خ١ٙبْ -  334

ؼضٛاْ نبوؽ زبرُ يالذ-ٍِه فؽنٛط ثٕعؼ زكٓ ؼضٛاْ-ل اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 28224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثهبٜ ِؽاظ ٔج١ً ِؽاظ -  335

 ِكب١ِؽ ر١ًٕـ ٔهبط فٓ ِسّع اٌع٠ٓ فٍٝ ثبثذ ازّع - ٍِه - االقغجً. ل. لٛو ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ؼئ١ك١ب ِسال افززر ،:   اٌـزأن١ؽ

لٕب قدً 28224 ثؽلُ ٚل١ع8142 ثؽلُ اٚظؿ اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى فٍٝ اٌسًٛي ثقع  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 82358    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍُ نبوؽ زبرُ زكٓ -  336

اثٛاٌّدع فجعاٌج١ًؽ اثٛاٌّدع/ ٍِه- اٌقك١ؽاد ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 52628    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٕٛؼ ِسّع ؾغٍٛي ققع -  337

ِسّع ؾغٍٛي ا٠ّٓ-ٍِه لٕب ثٕعؼ االف١ٛٔٝ-ل اٌقّبي ِع٠ٕخ اٌٝ اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 52168    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽج ظ٠بة ِسّٛظ ٔبظ٠ٗ -  338

فٕٗ ٌالقزغٕبء اٌّسً ٘ػا اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 82363    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِغفٝ اثٛثىؽ فجعٖ يجؽٜ -  339

ِسّٛظ ازّع ٔبيؽ/ ٍِه- اٌسّؿ٠خ ، :  اٌـزأن١ؽ  

 اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 82362    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌّٛخٛظ فجعاٌؽقٛي ؼِضبْ فب٠ؿٖ -  340

فجعاٌؽز١ُ اثٛاٌسّع ًِغفٝ/  ثٍّه اٌقجبثعٖ لٕب ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 28224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثهبٜ ِؽاظ ٔج١ً ِؽاظ -  341

 اٌىزؽ١ٔٚخ أؾّخ ٚرؽو١ت رٛؼ٠ع ٔهبط فٓ -زكٓ فجعاٌق١ٍُ ازّع-ٍِه- إًٌؽ عؽق ل لٛو ثٕعؼ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

28224 ثؽلُ ٚل١ع 4844 ثؽلُ اٚظؿ االٔزؽٔذ ضعِبد ف١ّبفعا   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 28224    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثهبٜ ِؽاظ ٔج١ً ِؽاظ -  342

ِسّع اٌع٠ٓ فٍٝ ثبثذ ازّع - ٍِه - االقغجً. ل. لٛو ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 22212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  343

زفٕٟ ق١ٍُ ق١ع/  ثٍّه ٘ٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 22212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  344

لٕب 22212 ثؽلُ ٚل١ع 2822 ثؽلُ ِٛظؿ وٙؽثبئ١ٗ اخٙؿٖ ث١ـ ٔهبط فٓ زفٕٟ ق١ٍُ ق١ع/  ثٍّه ٘ٛ ثٕبز١خ اضؽ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 22212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  345

 قدً 22212 ربثـ ثؽلُ ٚل١ع8124 ثؽلُ اٚظؿ ِٛث١ٍب ِقؽٌ ٔهبط فٓ زٕفٝ ق١ٍُ ق١ع/ ثٍّه- ٘ٛ ٔبز١خ اضؽ ِسال ٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

 لٕب

 ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121128 ربؼ٠ص ٚفٟ 82352    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ فجعاٌمبظؼ ازّع قبِر -  346

فجعاٌمبظؼ ازّع فبظي/ ثٍّه- اٌقك١ؽاد ،:   اٌـزأن١ؽ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌهبط  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62255   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ نسبد فبثع٠ٓ -  1

ِٛانٝ رؽث١ٗ زؾ١ؽٖ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً   

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22262   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛؾ٠ع ازّع فجعاٌكزبؼ ٘هبَ -  2

ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زكبٟٔ ِسّٛظ ِسّع -  3

ٚاٌدجف االقّٕذ ٌج١ـ ِطؿْ اٌٝ إٌهبط رقع٠ً   

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌقؿ٠ؿ اٌهبغٌٝ ِسّع يبثؽ٠ٓ -  4

ض١بعٗ ِهغً اٌٟ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زكبٔٝ ِسّٛظ ِسّع -  5

ٚؾٌظ ؼًِ ٚرٛؼ٠عاد ف١ِّٛٗ ِمبٚالد اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً   

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 56228   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع زك١ٓ ازّع فزس١ٗ -  6

ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح اٌٟ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62244   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لبقُ فجعاٌس١ّع فجعاٌد١ع ٠بقؽ -  7

ق١بزٝ ضبو ِطجؿ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 81828   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ف١كٝ اثٛثىؽ ِسّع خّبي -  8

ثمبٌٗ ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً   

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص فٟٚ 62425   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثكطؽْٚ خٕعٜ إٌّؽ زبؼـ -  9

ٚضؽاعٗ ِقبظْ رهى١ً ٚؼنخ اٌٟ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 48126   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌمٛيٟ عٗ عم١ٗ ازّع -  10

غالي ِغسٓ اٌٟ إٌهالط ٔٛؿ رقع٠ً   

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 55221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ قبٌُ ِسّع زدبج -  11

ِزىبٍِٗ ف١ِّٛٗ ِمبٚالد اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 56622   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثؽقَٛ فطؽٞ فٛٔف ٔدفٗ -  12

ِٛث١ٍبد ٚؼنخ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22142   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ًِغفٝ ِسّع -  13

ٚفبوٙٗ ضضبؼ ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22224   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زفٕٝ ِسّٛظ ا١ِّٗ -  14

ثمبٌٗ ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 52524   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٟ فجعاًٌبظق الجبي -  15

ِزىبٍِخ ف١ِّٛخ ِمبٚالد اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22621   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛؾ٠ع قق١ع ٘الٌٟ فج١ع -  16

اٌّٛانٝ ردبؼٖ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً   

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82152   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع ِسّع ِسّع فّبظ -  17

ثمبٌٗ ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63648   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثالي ِسّٛظ ِسّع ؼِضبْ -  18

ضعِٗ ِٚؽوؿ ق١بؼاد ِقؽٌ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22452   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌؽزّٓ نٛلٝ ٘بٌٗ -  19

اٌزد١ًّ ٌّكزسضؽاد ف١ِّٛخ رٛؼ٠عاد اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22462   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ازّع ِٙعٜ ِسّع -  20

ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ فىؽٞ ق١ع ازّع -  21

فبِٗ ِمبٚالد ِىزت اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 81812   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجبـ ٚنٙؽرٗ ازّع قالِٗ -  22

ٚرمبٜٚ ثػٚؼ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62361   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽؾٚق فجبـ ِعثؽ ِسّٛظ -  23

ٚلهٛؼ فالفٗ ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82422   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ف١كٝ ازّع زكٓ ِسّع -  24

ردبؼرٗ ٔٛؿ فٍٝ االعبؼاد ٚر١ًٍر اٌك١بؼاد ٌطعِخ ِغكٍٗ ٔهبط اضبفخ   

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62361   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽؾٚق فجبـ ِعثؽ ِسّٛظ -  25

ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82122   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكٍٛة فىؽ ؼِضبْ ؼزبة -  26

ٌسَٛ ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61612   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِؽغٕٝ زبِع ازّع -  27

خٍّٗ ثمبٌٗ ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82162   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثٍّٟ ِسّع فجعاٌكزبؼ ٚفبء -  28

ِٛانٝ زؾ١ؽح اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62422   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ اثؽا١ُ٘ ٠ٛقف زكٓ -  29

اٌقؽث١ٗ ًِؽ خّٙٛؼ٠خ ظاضً ردبؼرٗ ٔٛؿ فً ٔمً ضعِخ ٔهبط اضبفخ:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62422   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ اثؽا١ُ٘ ٠ٛقف زكٓ -  30

اٌقؽث١ٗ ًِؽ خّٙٛؼ٠خ ظاضً ردبؼرٗ ؿٔٛ فً ٔمً ضعِخ ٔهبط اضبفخ:  اٌزأن١ؽ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82421   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّؽ ِسّع ِسّع يبثؽ -  31

ردبؼرٗ ٔٛؿ فٍٝ ِٛانٟ ردبؼح ٔهبط اضبفخ   

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62262   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع لعؼٞ ق١ع ِسّع -  32

ف١ِّٛٗ ٚرٛؼ٠عاد ِٕؿ١ٌٗ اظٚاد اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 66151   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼقالْ ع١ٍسٟ ق١ع ِسّٛظ -  33

ٚلهٛؼ فالفٗ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82152   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ق١ٍُ فجعاٌٛ٘بة فجعاٌّؽ٠ع -  34

خؿاؼح اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فج١ع ِسّع ض١ًٍ خّبي -  35

خٍّخ ثمبٌخ ث١ـ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61826   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘بنُ ازّع ِسّع اٌع٠ٓ فالء -  36

اٌّٛانٟ ٌزؽث١خ زؾ١ؽٖ اٌٟ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 66681   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فٍٟ االظُ٘ وؽ٠ُ -  37

ِٛانٟ رؽث١خ زؾ١ؽح اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً  

 ٚيف،  إٌهبط رقع٠ً ر22121128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82224   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثهبؼٖ خبظاٌؽة نبوؽ ؽؽ٠ف -  38

ِقبظْ ٚرهى١ً ِطؽعٗ اٌٝ إٌهبط ٔٛؿ رقع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوخ ٔٛؿ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82128   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٌٛ اًٌغ١ؽ فٌٛ قى١ٕٗ -  1

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌالٖ فجعاٌكالَ فجعاٌهبفٝ -  2

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82286   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اٌغٛاة فبعّخ -  3

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ظؼظ٠ؽ ؾٔجبفٟ ازّع -  4

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً ض١ٍفٗ فجعاهلل ض١ٍفٗ -  5

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١عُ٘ نٕهْٛ ٔطٕٛش ؼٚفبئ١ً -  6

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82338   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل اثٛاٌّدع فجعإٌّقُ فًبَ -  7

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82281   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌغ١ؽٞ ِسّع وّبي ؼض١خ -  8

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82233   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ اثؽا١ُ٘ فبثع٠ٓ يجبذ -  9

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82231   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔؾ١ؽ اٌع٠ٓ خّبي ِسّع ضبٌع -  10

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82361   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل زكت ٔبخٝ اٌٝ فًّذ -  11

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82254   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ِٛقٝ فجعاٌؽاضٝ ِسّٛظ -  12

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82282   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًِغفٟ فجبـ نقجبْ -  13

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  ٌهؽوخا ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لبقُ ثعؼٞ ِسّٛظ زّبظٖ -  14

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82344   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ق١ع ِسّع ٕ٘ع -  15

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽاج ِسّع لٕبٜٚ زكبٔٝ -  16

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82244   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼضٛاْ ازّع ازّع ٚفبء -  17

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثكىبٌف اهلل زًت ؼاخٝ اِدع -  18

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌسى١ُ فؽاج نسبرٗ ازّع -  19

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82342   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، إٌجٝ زكت اثؽا١ُ٘ ِسّع اثزكبَ -  20

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82224   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثهبؼٖ خبظاٌؽة نبوؽ ؽؽ٠ف -  21

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82223   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ِسّع اٌقجع ؼِضبْ -  22

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82256   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٝ اثٛاٌّىبؼَ فٛؾٜ ؾوؽ٠ب -  23

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61218   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اظَ ق١ٍّبْ ِٛقٝ ِسّع -  24

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽؾٚق لع٠ف ِكقع ث١هٛٞ -  25

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٕٛؼ ازّع ًِٕٛؼ فٍٝ -  26

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82262   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، جعاٌّالنف اقسك زٕب يفٛد -  27

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82355   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اثؽا١ُ٘ فٍٝ قٍّبد -  28

ضبو: اٌزأن١ؽ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  29

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82335   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، عٍت ّ٘بَ نىؽٜ يبثؽ -  30

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ِٓ اٌع٠ٓ ٔدُ ققعاٌع٠ٓ ٘بٔٝ -  31

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل أٛؼ ِسّع ازّع -  32

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82234   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ لبقُ فجعإٌّغٍت لبقُ -  33

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82124   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع خبظاٌىؽ٠ُ ق١ع زّبظٖ -  34

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌسٟ فؿ ازّع -  35

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63826   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع ِسّع ؾوٟ فالء -  36

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121123ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82182   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ازّع ِسّع أٛاؼ -  37

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82321   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ث١ٕب١ِٓ ١٘ٚت ث١ٕٜٛ ا٠ؽ٠ٕٝ -  38

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82352   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ فجعاٌمبظؼ ازّع قبِر -  39

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِدٍـ ٔد١ت فبظي و١ؽٌف -  40

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82223   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٟ اثٛاٌّدع ثؽوبد غؽ٠ت -  41

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثكبظٖ فجبظٜ ٍِّٛن خؽخف -  42

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82264   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌؽز١ُ اٌك١ع ِسّع -  43

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62432   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ فجعاٌٛ٘بة خٛظٖ وؽَ -  44

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82328   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ فزسٝ ازّع اال١ِؽ -  45

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع ِسّٛظ ؼفبفٟ -  46

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82353   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ِٛقٝ ِسّع ازّع -  47

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع فجعاًٌجٛؼ فبِؽ٠خ -  48

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌؽز١ُ فجعاٌقؾ١ُ ِسّٛظ -  49

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ِسّع فجعاٌس١ٍُ ٠ٛقف -  50

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82342   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ق١ع ازّع ٔٛؼاٌع٠ٓ -  51

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82213   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ِسّع -  52

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82332   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌس١ّع اٌّٙعٜ ِسّع ا٠ّبْ -  53

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82228   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً ؾوٟ ثط١ذ ِبؼ٠ٗ -  54

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82125   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ضع٠ٛٞ فىؽٞ فجعاٌس١ّع -  55

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 25845   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؿثزبفٝ ِسّع زك١ٓ ٠ٛ٘عا -  56

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔع٠ؽ فجعاٌقبعٟ ِسّع اِبٟٔ -  57

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82342   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌالٖ ق١ع ِسّع ق١ع -  58

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121123ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82181   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً ِسّٛظ ِسّع فىبنٗ -  59

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٝ ِسّع زٍّٝ ازّع -  60

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 44446   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّؽ رمٝ فٕز١ؽ ثعؼٜ -  61

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82223   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ققعٜ ق١ٙؽ -  62

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82241   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼؾق ٔؾ١ؽ ِؽؾٚق ١ِالظ -  63

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 65314   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع نؽ٠ف -  64

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82265   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ن١ٙع ِسبؼة ا١ِؽ فجعإٌٛؼ ا٠ٕبـ -  65

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 81453   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ِقٌٛ ِسّع زكب١ٔٗ -  66

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82224   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِسّع اثؽا١ُ٘ ففبف -  67

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82324   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قجبق ازّع اثٛاٌّدع ِسّع -  68

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82182   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل ِسّع زك١ٕٓ فجعٖ -  69

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82326   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ازّع ِسّع ِسّع -  70

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82331   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ خٛظٖ ِسّٛظ ثث١ٕخ -  71

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82352   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثؽ٠دٝ يبٌر ًِغفٝ ِسّع -  72

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِٙؽاْ ِسّع ِسّٛظ -  73

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82352   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌفزبذ ؼِضبْ قٍّٗ -  74

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82186   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ فثّبْ اهلل فؽج اثؽا١ُ٘ -  75

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82214   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽز١ُ ِسّع زّعٞ ِسّع -  76

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٟ ٠ّٕٟ ِسّٛظ -  77

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82122   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكٍٛة فىؽ ؼِضبْ ؼزبة -  78

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82321   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ق١ع فٍٝ ق١ّؽح -  79

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 28325   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ قالِٗ فجعاٌط١ؽ عبؼق -  80

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لبقُ فثّبْ ِسّع فٛاعف -  81

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82334   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع خبظاٌؽة اٌغ١ت ِسّع ا٠ٗ -  82

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82262   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً فجعاٌقؿ٠ؿ ِسّع ثؽوبد -  83

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 52525   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خبظاهلل ِسّع ِٛقٟ ازّع ِٛقٟ -  84

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62224   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ فىبنٗ فجعاٌس١ّع أٛاؼ -  85

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82282   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ازّع قق١ع ِسّع -  86

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 81264   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ اثٛاٌّىبؼَ فجعٖ ازّع -  87

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82354   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّبؼ فجعاٌقبي زكٓ ؾ٠ع اثٛ -  88

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌٛ٘بة اٌع٠ٓ ِسٟ ضبٌع -  89

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82315   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً ِسّع فجعاٌس١ّع ازّع -  90

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف فجعاٌقبي ٠ٛقف فبعف -  91

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121114ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82245   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً فجعاٌؽزّٓ اقّبف١ً ِسّٛظ -  92

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82188   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اثؽا١ُ٘ فّؽ فجعاٌؽؤف -  93

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82328   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ازّع ٘بٌٗ -  94

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهبِٝ ازّع ٠ٛقف زك١ٓ -  95

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82284   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قالِٗ خبظاهلل فإاظ اقّبء -  96

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82285   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠س١ٟ ِسّع زّعٞ فّبظ -  97

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82356   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبف١ً ضؽ٠هٝ ِسّع ٕ٘ع -  98

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٔٛؿ رقع٠ً ر22121128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82362   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌّٛخٛظ فجعاٌؽقٛي ؼِضبْ فب٠ؿٖ -  99

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 28224   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثهبٜ ِؽاظ ٔج١ً ِؽاظ -  100

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82185   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ زكٓ ازّع ًِٕٛؼ -  101

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82232   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثعؼٞ نبوؽ ًٔؽاٌع٠ٓ فّبظ -  102

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121114ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82242   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زك١ٓ فغ١زٛ ِجؽٚن -  103

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82266   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌجبلٟ ِسّع ًِٕٛؼ -  104

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82235   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ثىؽٞ فثّبْ ِسّع -  105

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اثٛاٌسّع ؼنب -  106

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82332   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌىؽ٠ُ ِسّع ازّع ًِغفٝ -  107

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82226   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّع ًٔؽ ٕ٘بء -  108

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82325   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ فجعاٌٍغ١ف ِسّع ض١ًٍ -  109

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع لبقُ ضبٌع ِسّٛظ -  110

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82126   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فجعاٌّد١ع ِسّع ٔقّبد -  111

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82242   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽقٟ ِسّع اثٛاٌّدع ِسّع -  112

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 64258   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ثهبؼٜ خبظاهلل ضبٌع -  113

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121123ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82122   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثؽثؽٞ ِسّع فٍٟ قٍٛٞ -  114

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22624   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زبِع ا١ِٓ ِٕٟ -  115

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82261   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌغٛضٟ زك١ٓ ِسّع لؽنٟ -  116

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ فٍٟ اثٛثىؽ فالء -  117

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82242   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل ازّع زكٓ ِٕزًؽ -  118

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82336   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ض١ٍفٗ ِسّع زك١ٓ -  119

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82326   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اال١ِٓ ِسّع اٌقجع ًِغفٟ -  120

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82323   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِسّع ِسّٛظ فجعاٌالٖ -  121

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82352   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل نسبد اثٛاٌّقبؼف فٍٝ -  122

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121123ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82128   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ فٍٟ خّقٗ ازّع -  123

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ زكبْ ًٔؽ اثزكبَ -  124

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82351   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ثط١ذ ِسّع قق١ع -  125

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌجبؼٞ زكٓ فجبظٞ ِسّٛظ -  126

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثه١ؽ اٌع٠ٓ وّبي ِسّع ِسّٛظ -  127

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82112   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجبـ فجعإٌق١ُ فبئهٗ -  128

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82251   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ اثٛاٌّدع ِسّع زكبَ -  129

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82242   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، رؽوٟ ازّع فٍٟ ق١ع -  130

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22622   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِسّع فجعٖ -  131

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82262   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌغب٘ؽ ِسّٛظ اقّبف١ً ازّع -  132

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82211   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع ًِغفٟ فجعاالِبَ اقالَ -  133

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خالي خبثؽ فبظي ١٘ثُ -  134

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82314   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فٍٝ ٠ٛٔف ؼفقذ -  135

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 56523   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ ِسّٛظ زكٓ ِسّٛظ -  136

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82341   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ِبؾْ خبثؽ فٍٝ -  137

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82122   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٝ ازّع ِسّع ضبٌع -  138

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌّمًٛظ فجعاٌّٛخٛظ ٘بٌٗ -  139

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82332   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع فجبـ فزس١ٗ -  140

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82228   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل فجعا١ًٌٕ ظاٚظ ِٕٝ -  141

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82182   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌمؽٟٔ ِسّع فجعاٌٍغ١ف ققبظ -  142

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82363   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِغفٝ اثٛثىؽ فجعٖ يجؽٜ -  143

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 58555   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍُ ِسّع ازّع ِسّع ًِغفٝ -  144

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82221   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ثؽا١ُ٘ ِقجع ًِغفٟ -  145

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82262   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ يبظق وّبي ١ِالظ -  146

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82258   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ثؽثؽٞ ؼِضبْ ِسّع -  147

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82232   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يع٠ك فجعاٌمٛٞ يع٠ك قٛقٓ -  148

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 62824   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع فجعاٌس١ّع ٘بٌٗ -  149

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82324   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽاثٝ اًٌبفٝ زٍّٝ غبٌت -  150

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121123ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82183   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ضغبة اقّبف١ً ضغبة زكب١ٔٗ -  151

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121114ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82248   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاٌٛ٘بة فىؽٞ ِسّع -  152

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛؿ رقع٠ً ر22121114ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82246   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽزّٓ فجعاٌؽاضٟ ِسّع زبؾَ -  153

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82122   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل خبظاٌىؽ٠ُ وّبي ٠كؽا -  154

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82224   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ًِٕٛؼ ِسّع ٔٛؼا -  155

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82236   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكبْ فٍٝ ازّع -  156

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82223   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فجعاهلل ق١ع زبِع -  157

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ قسؽ -  158

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82263   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفخ نسبرخ وّبي ِسّع -  159

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 24851   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فبضً ؼن١عٜ خبثؽ فبظي -  160

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82333   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثبق١ٍٛـ زى١ُ ف١بظ خ١ًّ -  161

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82215   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع فجعاٌقبعٟ فجعاٌفزبذ ِسّع -  162

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل ازّع ققع اثؽا١ُ٘ -  163

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ اًٌغ١ؽ ِسّع فٕزؽ فّؽٚ -  164

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121123ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82182   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثط١ذ قبِٟ ؼقّٟ فبعف -  165

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82282   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ عٗ ق١ع ِسّٛظ -  166

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82123   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ فجعاٌؽز١ُ ِسّٛظ ازّع -  167

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82246   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ثعٚٞ ِسّع ِسّٛظ -  168

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82323   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زّعٜ فجعاٌكالَ ١٘ثُ -  169

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82358   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍُ نبوؽ زبرُ زكٓ -  170

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121111ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82238   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًٔؽ يالذ اٌٙبَ -  171

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82345   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ٠ٛقف ِسّع ٠ٛقف -  172

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82224   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فالَ ازّع ِسّٛظ -  173

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82268   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زّعاْ زبِع فجعاٌسف١ؼ -  174

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 24256   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ي١ٍت زج١ت فض١ً ٘بٟٔ -  175

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82313   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌد١ًٍ فجعاٌس١ّع فٍٝ ّعِس -  176

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82255   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زفٕٝ اثٛاٌّىبؼَ فٛؾٜ ِسّٛظ -  177

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82226   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٟ فجعاٌّد١ع فٍٟ ِسّٛظ -  178

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121121ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82228   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع زكبْ فجعاٌالٖ زّبظٖ -  179

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 28265   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘ -  180

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82216   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّع ِسّع زّبظٖ -  181

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82283   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فجعاٌق١ٍُ اثؽا١ُ٘ فّؽٚ -  182

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82343   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاهلل ِٛقٟ اثؽا١ُ٘ اقالَ -  183

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82218   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌسكٓ زك١ٓ فجعاٌقبعٟ يالذ -  184

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82122   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌدٛاظ اثٛاٌقجبـ فؿد زك١ٓ -  185

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82325   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع فّؽ فجعاٌّٛخٛظ فجعاٌفزبذ -  186

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82318   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ٌغفٝ اقّبف١ً ِإِٓ -  187

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82282   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبٌر ظ١ِبْ ؾو١ؽ زٗاؼٔك -  188

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82226   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع فّؽاْ ِب٘ؽ ازّع ق١ع -  189

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّٛظ ق١ع ١٘ثُ -  190

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82121   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، إٌجٟ زكت فجعاٌقؿ٠ؿ عب٘ؽ ِسّٛظ -  191

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82232   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ ٠ٛقف اثؽا١ُ٘ ازّع -  192

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22122   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قق١ع فجعاٌدٛاظ قق١ع ازّع -  193

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121128ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82362   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فثّبْ ظوؽٚٔٝ ؼضٛاْ ِسّع -  194

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82253   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛؾ٠ع ِسّٛظ ِسّع عب٘ؽ -  195

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نقالْ ازّع ِسّع فجعإٌبيؽ -  196

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82184   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًٔؽاٌع٠ٓ زكٓ قق١ع ٔٙب -  197

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82332   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌّد١ع فجعاٌس١ّع فٍٝ فجعاٌىؽ٠ُ -  198

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لبقُ اثٛاٌٛفب زّعٞ ا١ِٕٗ -  199

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121113ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82243   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ خؽرب ، ِسّٛظ اٌع٠ٓ يالذ ِسّع ِسّٛظ -  200

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82316   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قسٍٛي عب٠ـ ظؼ٠ٚم زؽث١ٗ -  201

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121118ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 81222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ض١ٍفٗ ازّع ِسّع -  202

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82342   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ خبظاٌىؽ٠ُ ِسّع ازّع -  203

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فجعاٌؽزّٓ خبظاٌؽة فجعاٌفزبذ ا٠ّبْ -  204

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121124ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اًٌبظق اثؽا١ُ٘ خبظاٌؽة ِسّع -  205

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121112ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فؽذ فجعاٌؽاؾق ِسّع ازّع -  206

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121122ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82348   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظفجعإٌق١ُ قٙبَ -  207

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82228   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع قق١ع ازّع ِسّع -  208

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121126ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82346   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فٍٝ فجعاٌقؾ١ُ اثٛاٌّدع فجعاٌقؾ١ُ -  209

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛؿ رقع٠ً ر22121125ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 82226   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فبظٌٟ ازّع ثٙبء -  210

ضبو: اٌزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

اٌم١ًٍ اٌؽثر اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 22126 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121123ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ِٛظؼْ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 52258 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121123ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2    

الفٛاؼ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفٗ: اٌٝ 62244 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121124ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3    

اٌج١ذ اي اٌٟ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 22868 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121124ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  4    

 ِسّٛظ ؼ٠بٌ اٌزدبؼٞ االقُ رقع٠ً: اٌٝ 23288 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121124ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  5

ِسّع يع٠ك ؼ٠بٌ    

ٌٍقغبؼٖ اٌسع٠ع اٌٟ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 24116 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121124ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  6    

 ٌزدبؼح اٌّطزبؼ اٌٟ ردبؼ٠ٗ قّٗ خاضبف: اٌٝ 62282 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121124ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  7

االقٛظ اٌقكً    

 فٍٝ االفزّبظ اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّٗ اضبفٗ: اٌٝ 48885 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121125ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  8

   اهلل

إٌٛؼ اَ اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّٗ اضبفٗ: اٌٝ 64215 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121125ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  9    

 ٌج١ـ اٌعٌٚٝ اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّٗ اضبفٗ: اٌٝ 22236 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121126ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  10

   االقّٕذ

 ِسّع زكب١ٔٗ اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رقع٠ً: اٌٝ 81453 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121126ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  11

   ِقٌٛ

اٌّإِٓ اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّٗ اضبفٗ: اٌٝ 23542 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121122ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  12    

 اٌط١ؽ اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّٗ اضبفٗ: اٌٝ 55526 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121122ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  13

ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ ٚاٌجؽوخ    

 اٌؽافٝ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 63225 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121111ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  14

خٍّٗ ٌٍجمبٌٗ اًٌبٌر    

 اٌّسجٗ ٚؼنخ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 22315 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121111ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  15

   ٌٍٕدبؼٖ

اٌعؼ١ٍِىٛ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 64212 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121112ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  16    

اٌكالَ اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّخ اضبفٗ: اٌٝ 23523 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121114ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  17    

 ِقؽٌ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 68522 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121112ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  18

ٚاٌؽضبَ ٌٍك١ؽا١ِه إٌٛؼ    

اٌّع٠ٕٗ ثمبٌخ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 81125 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121112ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  19    

 ِكبوٓ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ رقع٠ً: اٌٝ 22252 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121112ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  20

اٌقبِٗ ٌٍّمٛالد    

 اٌّدع اٌٟ اٌزدبؼ٠ٗ كّٗاٌ اضبفٗ: اٌٝ 22224 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121112ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  21

ٚاٌّمبٚالد اٌقبِٗ ٌٍزٛؼ٠عاد    

إٌٛؼ اَ اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّخ اضبفخ: اٌٝ 28823 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121121ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  22    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌٍزدبؼح إًٌؽ اٌزدبؼ٠خ اٌكّخ اضبفخ: اٌٝ 25613 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121124ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  23

   ٚاٌّمبٚالد

اٌّزٛوً اٌٟ اٌزدبؼ٠خ اٌكّخ اضبفخ: اٌٝ 52524 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121124ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  24    

فؽغً ازّع ِسّع ِٕزًؽ: اٌٝ 61158 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121125ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  25    

 ِأوٛالد اٌٝ اٌزدبؼٞ االقُ رقع٠ً: اٌٝ 52224 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121125ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  26

اثٛاٌؽٞ ِسّع خّبي ًٌبزجٗ ٚاٌسك١ٓ اٌسكٓ    

 اال٘ؽاَ اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّخ بفخاض: اٌٝ 53222 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121126ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  27

اٌط١م ٌزدبؼٖ    

قق١ع ِسّع خقفؽ اثؽا١ُ٘: اٌٝ 28265 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121122ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  28    

٠ٛخع ال: اٌٝ 28265 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121122ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  29    

 اًٌق١عٞ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 82343 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزقع٠ً اٌزأن١ؽ ر22121128ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  30

اٌق١ِّٛٗ ٚاٌزٛؼ٠عاد اٌك١بؼاد غ١بؼ ٌمغـ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األنطبو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد اٌزدبؼٜ اٌكدً رقع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهغت - اٌّسٛ      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   22121125 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   54226:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١غخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبئٙب فجعاٌقبي عب٠ـ قٕبء نؽوٗ   - 1

 ث١ٓ اٌّجؽَ اٌهؽوٗ فمع فكص رُ 4233 ثؽلُ رٛل١قبرٗ فٍٝ ًِعق ثك١غٗ رٛي١ٗ نؽوخ فكص فمع ثّٛخت  اٌكدً نغت/ِسٛ

ٚرًف١زٙب اٌهؽوبء  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌقٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 52258    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ِكبّ٘خ نؽوخ ،(  َ 2 َ 2 ل)  ًٌٍؽافٗ ًِؽ نؽوخ -  1

 4 و اٌمغقٗ ضّٓ 4 ّٔؽٖ فج١ع ل اٌىبئٓ اٌقمبؼ اٌجعؼَٚ فٛق االؼضٝ اٌعٚؼ - ٌٝا اٌقٕٛاْ رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ

 - خؽظ

 رقع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌقٕٛاْ رقع٠ً رُ 22121124 ربؼ٠ص ٚفٟ 52258    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ِكبّ٘خ نؽوخ ، ال٠ٛخع -  2

خؽظ 4 و اٌمغقٗ ضّٓ 4 ّٔؽٖ فج١ع ل اٌىبئٓ اٌقمبؼ اٌجعؼَٚ فٛق االؼضٝ اٌعٚؼ - اٌٝ اٌقٕٛاْ  - 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌهبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوخ ٔٛؿ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األنطبو   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقمٛظ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، ثك١غخ رٛي١خ رٛل١ـ فٍٝ ًِعق  ثك١غخ رٛي١خ  ٚنؽوبئٙب فجعاٌقبي عب٠ـ قٕبء نؽوٗ -  1

54226 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

68268   ثؽلُ    22121123:  ؼ٠صرب ، 2452  2218-11-28-ج  ازّع ًٔؽ ِزٌٟٛ فبعّٗ -  1  

51531   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2452  2225-2-12-ج  فجعاٌٌّٟٛ ازّع قق١ع ١ٕ٘ٗ -  2  

51531   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2462  2212-2-12-ج  فجعاٌٌّٟٛ ازّع قق١ع ١ٕ٘ٗ -  3  

51531   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2461  2215-2-12-ج  فجعاٌٌّٟٛ ازّع قق١ع ١ٕ٘ٗ -  4  

48226   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2441  2218-2-12-ج  ازّع قؽزبْ ازّع ؼضب -  5  

62322   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2448  2213-2-2-ج  ازّع زكٓ فبنٛؼ ِسّع -  6  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

62322   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2442  2218-2-2-ج  ازّع زكٓ فبنٛؼ ِسّع -  7  

48322   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2442  2212-12-26-ج  زكٓ فٍٟ فعٌٟ ازّع -  8  

26562   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2451  2222-3-28-ج  ٠ٛقف فجعاهلل ثؽوبد -  9  

26562   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2452  2212-3-28-ج  ٠ٛقف فجعاهلل ثؽوبد -  10  

26562   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2453  2212-3-28-ج  ٠ٛقف فجعاهلل ثؽوبد -  11  

22228   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2468  2212-12-14-ج  فٍٟ ًِغفٝ ضٍف فٍٟ -  12  

54283   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2456  2212-6-2-ج  فّؽ ِسّٛظ ققع ِسّٛظ -  13  

42282   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2422  2215-2-22-ج  ظؼ٠بـ اقسك نب٠ت -  14  

52282   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2438  2212-5-22-ج  نسبرٗ  ١ِطبئ١ً ثٕعؼٜ ٕ٘بُٔ -  15  

52282   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2432  2215-5-22-ج  نسبرٗ  ١ِطبئ١ً ثٕعؼٜ ٕ٘بُٔ -  16  

38222   ثؽلُ    22121123:  ربؼ٠ص ، 2446  2216-2-22-ج  فجعاٌؽزّٓ فجعاٌغفٛؼ قق١عٖ -  17  

62426   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2421  2218-2-26-ج  ققعاهلل فٍٟ فجعاٌغفبؼ قسؽ -  18  

64822   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2425  2212-2-25-ج  ِسّع فجعاٌكزبؼ ضبٌع -  19  

54622   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2423  2212-3-23-ج  ققعاهلل فٍٝ ققعاهلل زكٕٝ -  20  

54622   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2424  2212-3-23-ج  ققعاهلل فٍٝ ققعاهلل زكٕٝ -  21  

42165   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2522  2212-1-2-ج  ِسّع٠ٓ زك١ٓ فّؽ ِسّع -  22  

58224   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2485  2212-2-22-ج  ثط١ذ ق١سٗ ٠ٛزٕب نٕٛظٖ -  23  

68124   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2484  2218-11-3-ج  ِٙعٞ ازّع اٌك١ع ِؽض١ٗ -  24  

62425   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2422  2218-2-26-ج  اٌهىٍٟ ؼِضبْ اثٛاٌسدبج ٔٛؼا -  25  

62312   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2518  2218-2-18-ج  ازّع اٌغ١ت ِسّع خ١ٙبْ -  26  

52428   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2522  2212-11-25-ج  فٍٟ ؼٚثٟ فزسٟ ققٛظٞ -  27  

54813   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2531  2212-4-22-ج  فبؾؼ غؽظْٚ ققبظ -  28  

54813   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2532  2212-4-22-ج  فبؾؼ غؽظْٚ ققبظ -  29  

62262   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2534  2218-12-12-ج  ثٍٙٛي ازّع ِسّع ِسّع -  30  

41524   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2532  2212-8-23-ج  فجعاهلل ِسّٛظ ف١ع ٍِىٗ -  31  

52132   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2516  2218-12-3-ج  ِسبؼة ؾوؽ٠ب ٔج١ٗ ثؽوبد -  32  

42261   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2524  2212-3-2-ج  قٛاوٓ اهلل فجع ازّع ِسّٛظ -  33  
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68822   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2521  2218-12-1-ج  فٍٟ فإاظ ٚنٙؽرٗ ِسّع ازّع -  34  

22624   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2532  2212-8-5-ج  ف٠ٛضٗ ًٔبؼ فمبة ف٠ٛضٗ -  35  

35545   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2532  2212-3-22-ج  زكٓ ٠ٛقف نىؽ٠ٗ -  36  

64125   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2554  2216-12-2-ج  ِسّع ِغؽثٟ فجعاٌّد١ع فّبظ -  37  

42231   ؽلُث    22121126:  ربؼ٠ص ، 2555  2212-3-2-ج  اظؼ٠ف ازّع ققع يبٌر -  38  

22222   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2552  2212-2-2-ج(   ٌٍطؽظٚاد قىؽد ث١ٛرٟ)  اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ -  39  

22222   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2552  2212-2-2-ج  ِدٍـ ٔد١ت فبظي و١ؽٌف -  40  

62222   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2541  2218-12-4-ج  ِسّع ثه١ؽ ِق١ٓ ٔقّبد -  41  

48126   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2523  2223-2-12-ج  اٌمٛيٟ عٗ عم١ٗ ازّع -  42  

48126   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2524  2228-2-12-ج  اٌمٛيٟ عٗ عم١ٗ ازّع -  43  

48126   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2525  2213-2-12-ج  اٌمٛيٟ عٗ عم١ٗ ازّع -  44  

48126   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2526  2218-2-212ج  اٌمٛيٟ عٗ عم١ٗ ازّع -  45  

62222   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2542  2218-12-14-ج  ِسّع ثه١ؽ ِق١ٓ ٔقّبد -  46  

55356   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2542  2212-8-12-ج  ِسّٛظ اقّبف١ً ازّع قب١ِٗ -  47  

55356   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2548  2212-8-12-ج  ِسّٛظ اقّبف١ً ازّع قب١ِٗ -  48  

65314   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 2522  2212-12-2-ج  ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع نؽ٠ف -  49  

46268   ؽلُث    22121122:  ربؼ٠ص ، 2622  2212-6-32-ج  فجعاٌقبي فجعإٌق١ُ زكٓ فٛؾ٠ٗ -  50  

38658   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2521  2212-2-11-ج  اٌضٛٞ فجعؼثٗ نسبد -  51  

62223   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2582  2212-1-12-ج  ِٛقٝ فجعاهلل اقّبف١ً ِٕٝ -  52  

51266   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2528  2215-8-22-ج  زدٟ ًِغفٟ ِسّع ققع -  53  

22621   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2522  2212-8-11-ج  ازّع زكٓ ض١ًٍ ًِغفٝ -  54  

62654   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2585  2211-4-32-ج  فؽاج يبثؽ ققع٠ٗ -  55  

62654   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2586  2216-4-32-ج  فؽاج يبثؽ ققع٠ٗ -  56  

58281   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2622  2212-12-5-ج  فؽاج عِسّ فبثع فب٠ؿ ِؽٚح -  57  

52121   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2584  2212-12-16-ج  فبؼف ِسّع اٌغٛاة ًِؽٞ -  58  

41522   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2583  2212-2-12-ج  اثبظ٠ؽ ٠قمٛة فغب فبظي -  59  

52826   ثؽلُ    22121111:  ربؼ٠ص ، 2638  2222-3-5-ج  ف١ٍٛ ِسّع فإاظ ازّع -  60  
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56881   ثؽلُ    22121111:  ربؼ٠ص ، 2618  2218-2-16-ج  ِسّع ِؽاظ فبضً فجعاٌؽزّٓ -  61  

55221   ثؽلُ    22121111:  ربؼ٠ص ، 2612  2222-12-32-ج  فٍٟ قبٌُ ِسّع زدبج -  62  

55221   ثؽلُ    22121111:  ربؼ٠ص ، 2622  2212-12-32-ج  فٍٟ قبٌُ ِسّع زدبج -  63  

55221   ثؽلُ    22121111:  ربؼ٠ص ، 2621  2212-12-32-ج  فٍٟ قبٌُ ِسّع زدبج -  64  

58426   ثؽلُ    22121111:  ربؼ٠ص ، 2626  2212-12-5-ج  اهلل ضٍف اثؽا١ُ٘ اثٛاٌّدع ق١ع -  65  

22142   ثؽلُ    22121111:  ربؼ٠ص ، 2632  2212-4-2-ج  ازّع ِسّع ًِغفٝ ِسّع -  66  

58555   ثؽلُ    22121111:  ربؼ٠ص ، 2622  2222-12-22-ج  ق١ٍُ ِسّع ازّع ِسّع ًِغفٝ -  67  

58555   ثؽلُ    22121111:  ربؼ٠ص ، 2628  2214-12-22-ج  ق١ٍُ ِسّع ازّع ِسّع ًِغفٝ -  68  

52822   ثؽلُ    22121111:  ربؼ٠ص ، 2636  2212-12-22-ج  ِسّع اثٛاٌّدع لبقُ فؽ٠بي -  69  

52822   ثؽلُ    22121111:  ربؼ٠ص ، 2632  2215-12-22-ج  ِسّع اثٛاٌّدع لبقُ فؽ٠بي -  70  

51422   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2652  2225-6-18-ج  ِسّع اٌّد١ع فجع فجعاٌدٛاظ اٌفذ -  71  

51422   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2658  2212-2-18-ج  ِسّع اٌّد١ع فجع فجعاٌدٛاظ اٌفذ -  72  

51422   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2652  2215-6-18-ج  ِسّع اٌّد١ع فجع فجعاٌدٛاظ اٌفذ -  73  

38566   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2642  2222-1-8-ج  ِسّع اٌىؽ٠ُ خبظ زّعٞ -  74  

38566   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2643  2222-1-8-ج  ِسّع اٌىؽ٠ُ خبظ زّعٞ -  75  

38566   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2644  2212-1-8-ج  ِسّع اٌىؽ٠ُ خبظ زّعٞ -  76  

38566   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2645  2212-1-8-ج  ِسّع اٌىؽ٠ُ خبظ زّعٞ -  77  

66322   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2651  2218-4-24-ج  ؼؾق زكٓ ِسّع ِسّٛظ -  78  

62351   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2662  2212-1-22-ج  فجعاٌٛازع خبظ فغباهلل ثط١زٗ -  79  

65265   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2646  2212-12-14-ج  ق١ٍّبْ ِسّع فجعاٌكزبؼ ِسّع -  80  

36128   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2666  2212-11-12-ج  ثٍجى ِسّع ِسّع فغب فبعّٗ -  81  

62535   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2662  2212-3-32-ج  فجعاهلل فؽج فغ١ٗ ِعزذ -  82  

62535   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2661  2216-3-32-ج  فجعاهلل فؽج فغ١ٗ ِعزذ -  83  

63422   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2641  2212-11-4-ج  ا١ًٌٍ اثٛ ٠ٛٔف ازّع اثؽا١ُ٘ -  84  

62432   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2648  2218-2-24-ج  ِسّٛظ فجعاٌٛ٘بة خٛظٖ وؽَ -  85  

65265   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2642  2212-12-14-ج  ق١ٍّبْ ِسّع فجعاٌكزبؼ ِسّع -  86  

65382   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2662  2212-12-23-ج  قمٛة٠ فجعاٌؽاضٟ ققعاٌع٠ٓ ٔبخٟ -  87  
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42525   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2622  2214-6-2-ج  ١ِٕب فّٟٙ ١ِالظ ِبؼق١ً -  88  

42525   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2628  2212-6-2-ج  ١ِٕب فّٟٙ ١ِالظ ِبؼق١ً -  89  

32224   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2624  2212-2-1-ج  اثؽا١ُ٘ فطؽٞ نٛلٟ. ظ -  90  

63222   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2682  2216-4-13-ج  ازّع ضع٠ٛٞ ٚ٘جٟ ازّع -  91  

62236   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2226  2216-2-2-ج  ؼ٠بْ فٍٝ ِسّٛظ اقّبف١ً -  92  

58512   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2688  2212-12-13-ج  خٙالْ وؽ٠ُ فجعاٌؽز١ُ ٔٛثٟ -  93  

64284   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2222  2212-6-3-ج  فغ١ٗ ازّع ِسّع فؽفبد -  94  

22212   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2682  2212-4-16-ج  ازّع ِسّٛظ ازّع ٘جٗ -  95  

42218   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2684  2213-12-25-ج  ِسّع فٍٟ فجعاهلل ِسّٛظ -  96  

42218   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2685  2218-12-25-ج  ِسّع فٍٟ فجعاهلل ِسّٛظ -  97  

52524   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2622  2224-12-22-ج  زفٕٟ فجعاًٌبظق الجبي -  98  

52524   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2621  2222-12-22-ج  زفٕٟ فجعاًٌبظق الجبي -  99  

52524   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2622  2214-12-22-ج  زفٕٟ فجعاًٌبظق الجبي -  100  

62236   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2225  2218-6-26-ج  ؼ٠بْ فٍٟ ِسّٛظ اقّبف١ً -  101  

42234   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2625  1222-2-22-ج  ٠ٛقف ِسّع فجعاٌىؽ٠ُ -  102  

42234   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2626  2224-2-22-ج  ٠ٛقف ِسّع فجعاٌىؽ٠ُ -  103  

42234   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2622  2222-2-22-ج  ٠ٛقف ِسّع فجعاٌىؽ٠ُ -  104  

42234   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2628  2214-2-22-ج  ٠ٛقف ِسّع فجعاٌىؽ٠ُ -  105  

42234   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2622  2212-2-22-ج  ٠ٛقف ِسّع فجعاٌىؽ٠ُ -  106  

58442   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2626  2212-11-22-ج  قسٍٝ اثٛ فب٠ك اٌقؿ٠ؿ فجع ازّع -  107  

41862   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2681  2212-11-26-ج  ا١ٌٍثٟ ِسّع فّؽاْ فؿ٠ؿٖ -  108  

62833   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2622  2212-3-11-ج  ِسّع غوٟ ِسّع فبعف -  109  

62833   ثؽلُ    22121113:  ربؼ٠ص ، 2622  2212-3-11-ج  ِسّع ؾوٟ ِسّٛظ فبعف اٌٝ اٌزدبؼٞ االقُ رقع٠ً -  110  

63126   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2212  2212-2-12-ج  اٌؿلبٌٝ فجعٖ ٘بنُ ِسّع -  111  

61284   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2214  2218-2-2-ج  فٍٝ ازّع ِسّع ايالذ -  112  

58286   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2221  2212-2-15-ج  اٌمّى ؾضبؼٜ اٌمّى زبفؼ فبظي -  113  

58286   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2222  2215-2-15-ج  اٌمّى ؾضبؼٜ اٌمّى زبفؼ فبظي -  114  
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48262   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2211  2228-2-2-ج  ًِغفٟ ثىؽٞ يبثؽ ًِغفٟ -  115  

48262   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2212  2213-2-2-ج  ًِغفٟ ثىؽٞ يبثؽ ًِغفٟ -  116  

48262   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2213  2218-2-2-ج  ًِغفٟ ثىؽٞ يبثؽ ًِغفٟ -  117  

53623   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2224  2226-8-21-ج  ازّع اثؽا١ُ٘ فٍٟ ازّع -  118  

53623   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2225  2211-8-21-ج  ازّع اثؽا١ُ٘ فٍٟ ازّع -  119  

53623   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2226  2216-8-21-ج  ازّع اثؽا١ُ٘ فٍٟ ازّع -  120  

23633   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2212  2218-2-11-ج  ِسّٛظ زبِع ازّع -  121  

62632   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2222  2218-12-2-ج  ِسّع ازّع زّعاْ اثزكبَ -  122  

22225   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2222  2212-3-22-ج  فٍٟ قق١ع ِؽؾٚق اقّبء -  123  

32223   ثؽلُ    22121114:  ربؼ٠ص ، 2218  2218-4-4-ج  فف١فٟ فٍٟ فف١فٟ قالِٗ -  124  

32223   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2265  2218-8-22-ج  فف١فٟ فٍٟ فف١فٟ قالِٗ -  125  

41812   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2232  2212-11-13-ج  فجعٖ فجعاٌعا٠ُ ؼث١ـ -  126  

45625   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2242  2212-3-22-ج  فجعاٌؽزّٓ فبؼـ فجعاٌؽز١ُ ٔدبذ -  127  

52186   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2261  2214-12-12-ج  ِسّع زكٓ ازّع فبعّٗ -  128  

52186   ؽلُث    22121112:  ربؼ٠ص ، 2262  2212-12-12-ج  ِسّع زكٓ ازّع فبعّٗ -  129  

45625   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2231  2212-4-24-ج  فجعاٌؽزّٓ فبؼـ فجعاٌؽز١ُ ٔدبذ -  130  

63226   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2238  2212-3-22-ج  ف١ع ِسّع ِسّٛظ ِسّع -  131  

52228   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2232  2212-2-8-ج  ازّع ازّع اثٛاٌسكٓ فٍٟ -  132  

22622   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2222  2212-8-13-ج  اثؽا١ُ٘ ازّع ِجبؼن ِسّع -  133  

64881   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2252  2212-2-32-ج  ِسّع نّؽٚش اثؽا١ُ٘ قبِر -  134  

45625   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2232  2216-5-16-ج  فجعاٌؽزّٓ فبؼـ فجعاٌؽز١ُ ٔدبذ -  135  

43424   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2233  2221-2-15-ج  اثؽا١ُ٘ ِسّع ازّع اثٛاٌسكٓ -  136  

43424   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2234  2226-2-15-ج  اثؽا١ُ٘ ِسّع ازّع اثٛاٌسكٓ -  137  

43424   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2235  2211-2-15-ج  اثؽا١ُ٘ ِسّع ازّع اثٛاٌسكٓ -  138  

43424   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2236  2216-2-15-ج  اثؽا١ُ٘ ِسّع ازّع اثٛاٌسكٓ -  139  

22582   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2241  2212-2-14-ج  فٍٟ ِسّع زبِع ٔبيؽ -  140  

61845   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2256  2213-5-15-ج  ِكقٛظ ازّع فّؽ ازّع -  141  
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61845   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2252  2218-5-15-ج  ِكقٛظ ازّع فّؽ ازّع -  142  

63222   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2244  2214-2-1-ج  ِٛقٝ ِسّع ازّع فجعاٌقؿ٠ؿ -  143  

63222   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2245  2212-2-1-ج  ِٛقٝ ِسّع ازّع فجعاٌقؿ٠ؿ -  144  

42528   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2242  2214-6-22-ج  فجعإٌٛؼ فٛؾٞ فزٛذ ِّعٚذ -  145  

42528   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2248  2212-6-22-ج  فجعإٌٛؼ فٛؾٞ فزٛذ ِّعٚذ -  146  

32163   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2258  2212-2-2-ج  ز١ّع ضبزٟ فجعاٌٙبظٞ -  147  

46182   ثؽلُ    22121118:  ربؼ٠ص ، 2282  2222-2-22-ج  ضّؽأٟ فجعاٌّزدٍٟ ضبٌع -  148  

46182   ثؽلُ    22121118:  ربؼ٠ص ، 2283  2212-2-22-ج  ضّؽأٟ فجعاٌّزدٍٟ ضبٌع -  149  

46182   ثؽلُ    22121118:  ربؼ٠ص ، 2284  2212-2-22-ج  ضّؽأٟ فجعاٌّزدٍٟ ضبٌع -  150  

44485   ثؽلُ    22121118:  ربؼ٠ص ، 2222  2221-12-3-ج  فٍٟ اٌهبغٌٟ ق١ع اٌهبغٌٟ -  151  

44485   ثؽلُ    22121118:  ربؼ٠ص ، 2228  2226-12-3-ج  فٍٟ اٌهبغٌٟ ق١ع اٌهبغٌٟ -  152  

44485   ثؽلُ    22121118:  ربؼ٠ص ، 2222  2211-12-3-ج  فٍٟ اٌهبغٌٟ ق١ع اٌهبغٌٟ -  153  

44485   ثؽلُ    22121118:  ربؼ٠ص ، 2282  2216-12-3-ج  فٍٟ اٌهبغٌٟ ق١ع اٌهبغٌٟ -  154  

52168   ثؽلُ    22121118:  ربؼ٠ص ، 2225  2212-12-14-ج  ظ٠بة ِسّٛظ ٔبظ٠ٗ -  155  

56216   ُثؽل    22121118:  ربؼ٠ص ، 2226  2218-8-6-ج  ٠ٛقف لؽنٟ ٠ٛقف -  156  

42822   ثؽلُ    22121118:  ربؼ٠ص ، 2286  2212-8-1-ج  ؼن١عٞ فجبظٞ فٛؾٞ -  157  

63365   ثؽلُ    22121118:  ربؼ٠ص ، 2281  2212-2-2-ج  اهلل فجع فٍٝ ِسّع فبعّٗ -  158  

42546   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2833  2212-6-12-ج  لؽ٠بلى ؼارت زكٕٟ -  159  

68428   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2821  2218-11-12-ج  عٗ فجعاٌمبظؼ ِسّع عٗ -  160  

52541   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2811  2211-5-16-ج  اهلل فضً ؼِضبْ ِسّٛظ ؼا١ٔب -  161  

52541   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2812  2216-5-16-ج  اهلل فضً ؼِضبْ ِسّٛظ ؼا١ٔب -  162  

22856   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2842  2212-11-2-ج  فجعاٌؽزّٓ رٛف١ك ِسّع ِّعٚذ -  163  

52541   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2813  2222-3-28-ج  اهلل فضً ؼِضبْ ِسّٛظ ؼا١ٔب -  164  

52541   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2814  2214-3-28-ج  اهلل فضً ؼِضبْ ِسّٛظ ؼا١ٔب -  165  

52541   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2815  2212-3-28-ج  اهلل فضً ؼِضبْ ِسّٛظ ؼا١ٔب -  166  

36212   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2823  2212-12-1-ج  زّبظٖ زبِع اهلل فجع ِسّٛظ زكبٟٔ -  167  

34685   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2822  2218-8-12-ج  قق١ع ٚٔبْ قق١ع ِسّع -  168  
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62622   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2822  2218-11-13-ج  ٠ٛقف أزّع فجعاٌؽزّٓ وّبي -  169  

63826   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2845  2216-4-4-ج  زبِع ِسّع ؾوٟ فالء -  170  

42328   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2841  2224-5-11-ج  ازّع ِسّٛظ فجعاٌس١ّع ثك١ٟٛٔ -  171  

42328   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2842  2222-5-11-ج  ازّع ِسّٛظ فجعاٌس١ّع ثك١ٟٛٔ -  172  

42328   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2843  2214-5-11-ج  ازّع ِسّٛظ فجعاٌس١ّع ثك١ٟٛٔ -  173  

42328   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2844  2212-5-11-ج  ازّع ِسّٛظ فجعاٌس١ّع ثك١ٟٛٔ -  174  

52228   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2832  2215-4-16-ج  اثؽا١ُ٘ فجعاٌفزبذ ِب٘ؽ -  175  

44224   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2842  2218-11-26-ج  ِسّع ِسّع فجعاٌقبعٟ ٔقّٗ -  176  

32252   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2822  2211-4-3-ج  ق١ٍّبْ ٌّقٟ ا١ِؽٖ -  177  

32252   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2821  2216-4-3-ج  ق١ٍّبْ ٌّقٟ ا١ِؽٖ -  178  

62232   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2836  2212-3-12-ج  زبِع اقّبف١ً ِسّٛظ وبًِ -  179  

22522   ثؽلُ    22121112:  ربؼ٠ص ، 2818  2212-2-24-ج  ض١ًٍ زعاظ فج١ع ٠ٛقف -  180  

56523   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2882  2218-6-21-ج  فٍٟ ِسّٛظ زكٓ ِسّٛظ -  181  

54216   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2862  2222-4-12-ج  وٍسٟ فًؽاْ ا١ِٓ ؼخت -  182  

54216   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2862  2222-4-12-ج  وٍسٟ فًؽاْ ا١ِٓ ؼخت -  183  

54216   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2861  2212-4-12-ج  وٍسٟ فًؽاْ ا١ِٓ ؼخت -  184  

54216   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2862  2212-4-12-ج  وٍسٟ فًؽاْ ا١ِٓ ؼخت -  185  

61612   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2822  2216-12-6-ج  زك١ٓ ِؽغٕٝ زبِع ازّع -  186  

56818   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2886  2218-2-1-ج  ظؼظ٠ؽ ق١ٍّبْ زّبظٖ زبرُ -  187  

22212   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2864  2212-12-22-ج  ِسّع ِسّٛظ اٌغب٘ؽ فجعاٌجبؼٞ -  188  

22212   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2865  2212-12-22-ج  ِسّع ِسّٛظ اٌغب٘ؽ فجعاٌجبؼٞ -  189  

41122   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2852  2218-2-28-ج  فٍٝ زكٓ يبثؽ فجعاٌىؽ٠ُ -  190  

62226   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2822  2218-12-15-ج  اثؽا١ُ٘ فؿ٠ؿ ٔد١ت فؿ٠ؿ -  191  

41226   ُثؽل    22121122:  ربؼ٠ص ، 2862  2212-4-12-ج  ِسّع زكب١ٔٓ ؼِؿٞ فجعاٌكالَ -  192  

33416   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2821  2212-12-25-ج  زّؿاٚٞ زّعٞ ؾوؽ٠ب -  193  

41122   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2856  2212-4-22-ج  فٍٟ زكٓ يبثؽ فجعاٌىؽ٠ُ -  194  

65264   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2855  2212-11-22-ج  ازّع ِسّع فجعاٌؽاؾق ِؽٖٚ -  195  
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22212   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2866  2214-11-2-ج  ِسّع اٌغب٘ؽِسّٛظ فجعاٌجبؼٞ -  196  

22212   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2862  2212-11-26-ج  ِسّع اٌغب٘ؽِسّٛظ فجعاٌجبؼٞ -  197  

43622   لُثؽ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2823  2216-3-28-ج  ثعٚٞ فجعاٌقؾ١ُ ق١ٙؽ -  198  

42824   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2226  2224-1-25-ج  زكٓ ثى١ؽ فجعاًٌجٛؼ زّع٠ٗ -  199  

42824   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2222  2222-1-25-ج  زكٓ ثى١ؽ فجعاًٌجٛؼ زّع٠ٗ -  200  

42824   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2228  2214-1-25-ج  زكٓ ثى١ؽ فجعاًٌجٛؼ زّع٠ٗ -  201  

42824   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2222  2212-1-25-ج  زكٓ ثى١ؽ فجعاًٌجٛؼ زّع٠ٗ -  202  

62662   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2225  2218-11-25-ج  فجعاهلل ِسّع فجعاهلل ِسّع -  203  

62622   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2825  2212-2-12-ج  ؼضٛاْ ِسّع ِسّٛظ عٍقذ -  204  

52525   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2822  2216-1-31-ج  ِٛقٟ ازّع ِٛقٟ -  205  

62824   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2222  2212-3-12-ج  زك١ٓ ِسّع فجعاٌس١ّع ٘بٌٗ -  206  

52525   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2223  2212-4-5-ج  ثؽربْ ١ًٔف ٚ٘جٗ ؼِٚبٟٔ -  207  

62242   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2826  2218-2-16-ج  ض١ًٍ قق١ع فغ١ٗ ٕ٘ع -  208  

42125   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2211  2223-3-8-ج  فج١ع ازّع زكٓ ِسّع -  209  

42125   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2212  2228-3-8-ج  فج١ع ازّع زكٓ ِسّع -  210  

42125   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2213  2213-3-8-ج  فج١ع ازّع زكٓ ّعِس -  211  

42125   ثؽلُ    22121121:  ربؼ٠ص ، 2214  2218-3-8-ج  فج١ع ازّع زكٓ ِسّع -  212  

52524   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2252  2212-12-22-ج  زفٕٟ فجعاًٌبظق الجبي -  213  

32222   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2231  2215-11-14-ج  ِسّع ٔؾ١ؽ ِسّع زكٕٟ -  214  

68142   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2255  2218-11-4-ج  فجعاٌس١ّع قق١ع ظ٠بة فجعاٌفزبذ -  215  

48883   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2251  2212-2-4-ج  الالظ٠ٛـ فغ١ٗ ا٠ٛة ِالن -  216  

68558   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2242  2218-11-12-ج  فثّبْ ِسّٛظ فج١ع اثٛاٌسدبج -  217  

62563   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2232  2218-11-6-ج  زى١ُ ظوؽاْ ِسكٓ خٛؾ٠ف -  218  

68228   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2244  2218-12-2-ج  ِسّٛظ اٌع٠ٓ ِسٝ ِسّع ٚائً -  219  

51616   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 8225  2225-2-22-ج  ثعؼاْ ِسّٛظ اثٛاٌفضً ِسبقٓ -  220  

51616   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 8226  2212-2-22-ج  ثعؼاْ ِسّٛظ اثٛاٌفضً ِسبقٓ -  221  

51616   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 8222  2215-2-22-ج  ثعؼاْ ِسّٛظ اثٛاٌفضً ِسبقٓ -  222  
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52224   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 8222  2225-12-25-ج  زكٓ اثٛاٌؽٞ ِسّع خّبي -  223  

52224   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 8221  2212-12-25-ج  زكٓ اثٛاٌؽٞ ِسّع خّبي -  224  

52224   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 8222  2215-12-25-ج  زكٓ اثٛاٌؽٞ ِسّع خّبي -  225  

:  ربؼ٠ص ، 8222  2225-12-25-ج  اثٛاٌؽٞ ِسّع خّبي ًٌبزجٗ ٚاٌسك١ٓ اٌسكٓ ِأوٛالد اٌٝ اٌزدبؼٞ االقُ رقع٠ً -  226

52224   ثؽلُ    22121125  

:  ربؼ٠ص ، 8221  2212-12-25-ج  اثٛاٌؽٞ ِسّع خّبي ًٌبزجٗ ٚاٌسك١ٓ اٌسكٓ ِأوٛالد اٌٝ اٌزدبؼٞ االقُ رقع٠ً -  227

52224   ثؽلُ    22121125  

:  ربؼ٠ص ، 8222  2215-12-25-ج  اثٛاٌؽٞ ِسّع خّبي ًٌبزجٗ ٚاٌسك١ٓ اٌسكٓ ِأوٛالد اٌٝ اٌزدبؼٞ االقُ رقع٠ً -  228

52224   ثؽلُ    22121125  

62832   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2222  2212-3-11-ج  فجعاٌؽزّٓ اٌكّبْ ِسّع ؼث١ـ -  229  

62262   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2281  2218-12-22-ج  ِسّع لعؼٞ ق١ع ِسّع -  230  

62683   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2223  2213-11-32-ج  اٌكّبْ ؼضب ِسّٛظ لعؼ٠ٗ -  231  

62683   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2224  2218-11-32-ج  اٌكّبْ ؼضب ِسّٛظ لعؼ٠ٗ -  232  

68522   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 8212  2218-11-21-ج  اثٛؼزبة اًٌبظق ؼِضبْ ِسّع -  233  

15254   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2222  2216-8-6-ج  ًِغفٟ ِسّع ِسّٛظ -  234  

42222   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2226  2215-2-22-ج  فٍٟ فؿة فجعاٌالٖ خٛظٖ -  235  

62832   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2223  2212-3-11-ج  ازّع فجعاٌؽزّٓ ازّع فٍٝ -  236  

58636   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2222  2212-1-2-ج  ِهؽلٝ قالِٗ ٔدٜٛ -  237  

58636   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2282  2215-1-2-ج  ِهؽلٝ قالِٗ ٔدٜٛ -  238  

42564   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 8224  2218-11-16-ج  اٌؿِؽ زك١ٓ ِسّع اٌع٠ٓ وّبي رٛز١عٖ -  239  

56255   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2221  2213-4-2-ج  ِسّع زكٓ زك١ٓ ضبٌع -  240  

56255   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2222  2218-4-2-ج  ِسّع زكٓ زك١ٓ ضبٌع -  241  

15254   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 8223  2212-12-5-ج  ًِغفٟ ِسّع ِسّٛظ -  242  

62832   ثؽلُ    22121125:  ربؼ٠ص ، 2221  2212-2-15-ج  فجعاٌؽزّٓ اٌكّبْ ِسّع ؼث١ـ -  243  

63252   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8222  2212-5-3-ج  ا٠ٛة ِٛقٝ فىؽٜ فغ١ٗ -  244  

38123   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8234  2211-8-26-ج  لع٠ف قبثب فؽ٠بي -  245  

38123   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8235  2216-8-26ج  لع٠ف قبثب فؽ٠بي -  246  

42382   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8223  2224-5-13-ج  ٔبفـ زبِع فؽج زٕبْ -  247  

42382   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8224  2222-5-13-ج  ٔبفـ زبِع فؽج زٕبْ -  248  
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42382   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8225  2214-5-13-ج  ٔبفـ زبِع فؽج زٕبْ -  249  

42382   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8226  2212-5-13-ج  ٔبفـ زبِع فؽج زٕبْ -  250  

66261   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8262  2218-4-2-ج  فٍٝ ض١ٍفٗ ِسّع ٔقّٗ -  251  

42238   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8243  2223-8-12-ج  فٍٟ ِسّٛظ ًِٟغف ازّع -  252  

42238   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8244  2228-8-12-ج  فٍٟ ِسّٛظ ًِغفٟ ازّع -  253  

42238   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8245  2213-8-12-ج  فٍٟ ِسّٛظ ًِغفٟ ازّع -  254  

42238   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8245  2218-8-12-ج  فٍٟ ِسّٛظ ًِغفٟ ازّع -  255  

42238   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8246  2218-8-12-ج  فٍٟ ِسّٛظ ًِغفٟ ازّع -  256  

41225   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8211  2212-12-12-ج  فٍٝ ازّع ِسّع فجعاهلل -  257  

62863   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8214  2212-1-8-ج  ِسّع ض١ؽٜ ِسّع ثٙبء -  258  

66241   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8212  2218-2-2-ج  فجعاٌىؽ٠ُ فجعاٌفزبذ فجعاٌؽاؾق ِسّع -  259  

52212   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8228  2225-12-12-ج  ِسّع زكٓ ِق١ٓ ٔب٘ع -  260  

52212   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8222  2212-12-12-ج  ِسّع زكٓ ِق١ٓ ٔب٘ع -  261  

52212   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8232  2215-12-12-ج  ِسّع زكٓ ِق١ٓ ٔب٘ع -  262  

36622   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8213  2218-3-28-ج  اظَ قالِٗ فجعاٌس١ٍُ ِبخعٖ -  263  

28222   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8262  2222-2-12-ج  ِطزبؼ قٕٛقٟ قق١ع -  264  

28222   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8261  2214-2-12-ج  ِطزبؼ قٕٛقٟ قق١ع -  265  

28222   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8262  2212-2-12-ج  ِطزبؼ قٕٛقٟ قق١ع -  266  

62322   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8252  2211-3-5-ج  فٍٝ فجعاهلل خبثؽ فبعّٗ -  267  

62322   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8258  2216-3-5-ج  فٍٝ فجعاهلل خبثؽ فبعّٗ -  268  

58326   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8222  2212-12-11-ج  ظؼغبَ ِسّع ز١ّع ِٕٝ -  269  

22426   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8231  2215-4-12-ج  فف١فٟ ِسّع أٛؼ يجسٟ -  270  

62622   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8218  2212-2-26-ج  زكب١ٔٓ اثؽا١ُ٘ ض١ٍفٗ ِسّٛظ -  271  

53224   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8263  2226-12-31-ج  ِسّع اثٛاٌّدع اثؽا١ُ٘ -  272  

53224   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8264  2211-12-31-ج  ِسّع اثٛاٌّدع اثؽا١ُ٘ -  273  

53224   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8265  2216-12-31-ج  ِسّع اثٛاٌّدع اثؽا١ُ٘ -  274  

61826   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8223  2213-3-13-ج  ٘بنُ ازّع ِسّع اٌع٠ٓ فالء -  275  
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61826   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8224  2218-3-13-ج  ٘بنُ ازّع ِسّع اٌع٠ٓ فالء -  276  

58322   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8221  2212-12-11-ج  ازّع ازّع اٌفزبذ فجع اٌسف١ؼ فجع -  277  

22162   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8222  2212-4-13-ج  فٍٟ نسبد فجعاًٌجٛؼ ِسّع -  278  

42282   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8225  2212-1-16-ج  اقّبف١ً ازّع ِسّٛظ -  279  

22262   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8224  2212-4-2-ج  فجعاٌّد١ع اثٛا١ٌكؽ ازّع ؾ٠ٕت -  280  

   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8225  2223-12-24 ززٝ قبؼٜ 2218-12-24-ج  اقّبف١ً فٍٝ ِسّع قٛقٓ -  281

52213 

42122   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8284  2223-2-22-ج  اًٌغ١ؽ ِسّع ثط١ذ ِسّع -  282  

42122   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8285  2228-2-22-ج  اًٌغ١ؽ ِسّع ثط١ذ ِسّع -  283  

42122   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8286  2213-2-22-ج  اًٌغ١ؽ ِسّع ثط١ذ ِسّع -  284  

42122   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8282  2218-2-22-ج  اًٌغ١ؽ ِسّع ثط١ذ ِسّع -  285  

48622   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8223  2218-12-2-ج  ظؼ٠بـ ا٠ٛة خؽخف ثؽٚد -  286  

62551   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8114  2212-2-16-ج  ازّع فٌٛ فجعٖ ١ٌٚع -  287  

35211   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8222  2212-1-4-ج  ًغفِٟ ازّع اٌضٛٞ ضبٌع.  ظ -  288  

35422   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 8123  2212-3-12-ج  فجعإٌّقُ ِسّع فجعاٌؽاؾق اِبي -  289  

66282   ثؽلُ    22121128:  ربؼ٠ص ، 8126  2218-2-15-ج  ازّع قالَ فٍٟ ٔدبد -  290  

22282   ثؽلُ    22121128:  ربؼ٠ص ، 8138  2224-12-2 ززٝ قبؼٜ 2212-12-2-ج  عب٘ؽ ؾغٍٛي ققع ٔدبح -  291  

62516   ثؽلُ    22121128:  ربؼ٠ص ، 8145  2218-2-22-ج  فجعاٌمبظؼ ِسّع فٍٟ ٔد١ٗ -  292  

43422   ثؽلُ    22121128:  ربؼ٠ص ، 8116  2216-1-24-ج  ف١ٍجف رِٛبـ ف١ٍ١ت -  293  

66284   ثؽلُ    22121128:  ربؼ٠ص ، 8125  2218-2-15-ج  ف١ع نىؽٞ ِسّع ِع٠سٗ -  294  

   ثؽلُ    22121128:  ربؼ٠ص ، 8146  2223-5-14 ززٝ قبؼٜ 2218-5-14-ج  ازّع ِسّع فجعاٌقؿ٠ؿ انؽف -  295

42482 

46324   ثؽلُ    22121128:  ربؼ٠ص ، 8128  2222-2-14-ج  فجعاٌسبفؼ ِسّٛظ خّقٗ -  296  

46324   ثؽلُ    22121128:  ربؼ٠ص ، 8122  2222-2-14-ج  فجعاٌسبفؼ ِسّٛظ خّقٗ -  297  

46324   ثؽلُ    22121128:  ربؼ٠ص ، 8132  2212-2-14-ج  فجعاٌسبفؼ ِسّٛظ خّقٗ -  298  

46324   ثؽلُ    22121128:  ربؼ٠ص ، 8131  2212-2-14-ج  فجعاٌسبفؼ ِسّٛظ خّقٗ -  299  

68525   ثؽلُ    22121128:  ربؼ٠ص ، 8112  2218-11-22-ج  ثبنب ِسّع وّبي عازّ -  300  

   ــــــــــــــــــــــ  
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نؽوبد ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

11222   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2483  2216-8-6-ج  اًٌّؽ٠ٗ ٚاٌزمغ١ؽ اٌكىؽ نؽوٗ -  1  

11222   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2483  2216-8-6-ج  ال٠ٛخع -  2  

 ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2483  2216-8-6-ج  اًٌّؽ٠خ اٌزىب١ٍِٗ ٚإًٌبفبد اٌكىؽ نؽوخ/  اٌٝ اٌهؽوخ اقُ رقع٠ً -  3

  11222  

41266   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2858  2212-12-1-ج  ٚنؽوبٖ اثٛاٌسدبج ِسّع انؽف -  4  

41266   ثؽلُ    22121122:  ربؼ٠ص ، 2858  2212-12-1-ج  ٚنؽوبٖ اثٛاٌسدبج ِسّع انؽف -  5  

54226   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2262  2222-4-21-ج  ٚنؽوبئٙب فجعاٌقبي عب٠ـ قٕبء نؽوٗ -  6  

54226   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2261  2212-4-21-ج  ٚنؽوبئٙب فجعاٌقبي عب٠ـ قٕبء نؽوٗ -  7  

54226   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2262  2212-4-21-ج  ٚنؽوبئٙب فجعاٌقبي عب٠ـ قٕبء نؽوٗ -  8  

61226   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2233  2213-2-5-ج  ٚنؽوبئٙب ازّع ِسّع ققع زّع٠ٗ نؽوخ -  9  

61226   ثؽلُ    22121124:  ربؼ٠ص ، 2234  2218-2-5-ج  ٚنؽوبئٙب ازّع ِسّع ققع زّع٠ٗ نؽوخ -  10  

63212   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8215  2214-3-15-ج  ٚنؽوبٖ إٌجٝ فجع ازّع ِسّع -  11  

63212   ثؽلُ    22121126:  ربؼ٠ص ، 8216  2212-3-15-ج  ٚنؽوبٖ إٌجٝ فجع ازّع ِسّع -  12  

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ؼ٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افؽاظ ث١ـ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽوبد ؼ٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽوبد ث١ـ    

    ــــــــــــــــــــــ  


