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   أفزاد ليٛد  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٕ٘ذطٝ ِىزت ػٓ 4444 ثزلُ 21211226 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ثخيذ وّبي ػٍٝ ػبدي -  1

 ػجذاٌؼبي ػجذاٌجٛاد ِذّذ/ثٍّه-اٌّجزّغ رّٕيٗ جّؼيٗ ثجٛار طٛ٘بج اطيٛم ػبرع ِؼطب-ِؼطب:  ثجٙخ ، ِٚمبٚالد
 ِىزت ػٓ 4445 ثزلُ 21211211 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػجذاٌذبفع ػجذاٌغٕٝ ِذّذ اطزاء -  2

 ػجذاٌذبفع ػجذاٌغٕٝ ػٛاطف/ثٍّه-طالِْٛ اٌـذيٗ اٌٛدذٖ ػبرع طالِْٛ لزيٗ-طالِْٛ:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد
 اوظظٛاراد ثيغ ػٓ 4451 ثزلُ 21211211 فٝ ليذ ، 15111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  اٌظيذ ِخيّز ِذّذ ادّذ -  3

 ػجذاهلل ػٍٝ رّيُ طٙيز/ثٍّه-ػجذاٌزدّٓ اي ِظجذ ثجٛار اِيٓ لبطُ ػبرع:  ثجٙخ ، ٚفليبد
 ِىزت ػٓ 4459 ثزلُ 21211214 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػجذاٌّجيذ ِذّذ اطّبػيً ِذّذ -  4

 اثٛد٘ت طزاج ِزٖٚ/ثٍّه-اٌجذيذٖ اٌّذرطٗ ثجٛار ػجذاهلل ٔشٌخ:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد
 ٔمً ِمبٚالد ِىزت ػٓ 4443 ثزلُ 21211216 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  يذٝ ػٍٝ ِذّذ ايٙبة -  5
 يذيب ػٍٝ ِذّذ ريٙبَ/ثٍّه-اٌمذيُ طالِْٛ لزٜٚ ِجٍض ثجٛار ػزاثٝ ادّذ ع طالِْٛ-طالِْٛ:  ثجٙخ ، بٌظيبرادث

 اؿالح ٚرػٗ ػٓ 4443 ثزلُ 21211226 فٝ ليذ ، 511.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػجذاٌذبفع اٌظيذ ادّذ ِذّٛد -  6
 ػجذاٌذبفع اٌظيذ ادّذ/ثٍّه-طّب ِٛلف اِبَ ػزاثٝ ادّذ ػبرع:  ثجٙخ ، ٌٍظيبراد اٌّيىبٔيىيٗ ٚاالجشاء اٌّذزوبد ٚؿيبٔٗ

 ِىزت ػٓ 4449 ثزلُ 21211224 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ِٙزاْ ػجذرثٗ ٌطفٝ ِذّذ -  4
 ِؼٛف اثٛاٌؼال ػجذاٌـجٛر/ثٍّه-ِؼٛف اثٛاٌؼال ِظجذ ثجٛار ػزاثٝ ادّذ ػبرع:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد

 غذائيٗ ِٛاد رؼجئٗ ػٓ 4344 ثزلُ 21211213 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  غالة ػّبرٖ ادّذ ػّبرٖ -  9
 ػجذاٌمبدر وّبي ػالء/ثٍّه-اٌظٕززاي ثجٛار دِٚٗ اَ-دِٚٗ اَ:  ثجٙخ ،
 غذائيٗ ِٛاد رؼجئٗ ػٓ 4344 ثزلُ 21211213 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  غالة ػّبرٖ ادّذ ػّبرٖ -  4
 ٌٍغٕبيُ اٌظزيغ اٌطزيك ػٍٝ اٌّمٙٝ ثجٛار دِٚٗ اَ ػٕٛأٗ طيبراد اطبراد وبٚرغ ثيغ ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ،

 2114-12-21 فٝ افززخ ثيزق ػذبرٗ طيذ/ثٍّه دِٚٗ اَ ثمزيٗ
 ارـبالد ِذً ػٓ 4434 ثزلُ 21211214 فٝ ليذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ؿبٌخ ػٍٝ ِذّذ ِذبطٓ -  11

 ِزاد ػجذاٌذىيُ دٍّٝ ادّذ/ثٍّه-ثبٌذظٕٗ اٌذظٕٗ ِذخً اٚي-اٌذظٕخ:  ثجٙخ ، ِذّٛي
 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 4446 ثزلُ 21211211 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ِذّذ ػٍٝ ٔـز ِذّذ -  11
 ػثّبْ ِذّذ ػٍٝ ٔـز/ثٍّه-اٌؼزثيٗ اٌمِٛيٗ ػبرع ِٓ ِزفزع ػش دبرٖ:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً
 رجبرح ِذً ػٓ 4444 ثزلُ 21211211 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ادّذ جبثز ِذّذ ػجذاٌىزيُ -  12

 ادّذ ركٛاْ اِيزٖ/ثٍّه-اٌزدبة دذيمخ اِبَ طالِْٛ-ػزاثٝ ادّذ ع:  ثجٙخ ، وبٚرغ
 رجبرح ِذً ػٓ 4444 ثزلُ 21211211 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ادّذ جبثز ِذّذ ػجذاٌىزيُ -  13

 ِظجً اٌؼّزأيٗ-اٌّزطٍيٓ خبرُ ع ِٓ اٌؼبػز ع 11 ػٕٛأٗ اطبراد رٛريذ ِىزت ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، وبٚرغ
 2116-1-13 فٝ زخافز 46432 ثزلُ اٌجيشٖ غزفخ رجبرٜ ثظجً

 اجٙشٖ ثيغ ػٓ 4454 ثزلُ 21211213 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػٍٝ ػجذاٌالٖ ػجذاٌؼٍٝ ادّذ -  14
 ػٍٝ ػجذاٌالٖ ػجذاٌؼٍٝ ِذّذ/ثٍّه-طّب طٍٕذراد ِطذٓ ثجٛار اٌؼٛوب:  ثجٙخ ، اٌىّجيٛرز ػذا ِب وٙزثبئيٗ

 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 4436 ثزلُ 21211212 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػٍٝ ػجذٖ جّبي دّبدٖ -  15
 ِزػٝ ػطيٗ ٘بػُ ؿجبح/ثٍّه-ركٛاْ ِظجذ ثجٛار طّب جشيزٖ-طّب جشيزح:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الدرار اٌّبػيٗ

:  ثجٙخ ، فيٕٛ ِخجش ػٓ 4466 ثزلُ 21211223 فٝ ليذ ، 3111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ثخيذ لبطُ خٍف ِٕٝ -  16
 ادّذ ِذّذ غزيت طيذ/ثٍّه االػذاديٗ اٌؼزة وَٛ ِذرطٗ اِبَ اٌؼزة وَٛ-اٌؼزة وَٛ
 ػٓ 4455 ثزلُ 21211213 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  دظيٓ ػٍٝ دظيٓ ِذّذ دظيٓ -  14

 دظيٓ ِذّذ دظيٓ/ثٍّه-اٌذيٕٝ اٌّؼٙذ ثجٛار ِؼطب-ِؼطب:  ثجٙخ ، ػِّٛيٗ ِمبٚالد
 ؿبٌْٛ ػٓ 4434 ثزلُ 21211213 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  جزجض ػجذٖ ساخز جّبالد -  19

 ػٕٛدٖ فىزٜ ِّذٚح دٕبْ/ثٍّه-ِجبرن ػبرع ِٓ اٌظؼبدٖ ػبرع إٌّؼيٗ:  ثجٙخ ، داللٗ
 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 4453 ثزلُ 21211212 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػطيٗ ٌّؼٝ جّيً طّبح -  14
 فبَ ٌّؼٝ ػٛلٝ ٘بٔٝ/ثٍّه-االًِ ِذرطٗ اِبَ اٌجذزٜ طّب طبدً اٌظٛيض ػبرع:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً
 اجٙشٖ ثيغ ػٓ 4456 ثزلُ 21211213 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  دظٓ ػٍٝ يٛطف ِذّذ -  21

 دظٓ ػٍٝ يٛطف/ثٍّه-ػجٛر ِظجذ ثجٛار اٌّىزِٗ ِىٗ ػبرع:  ثجٙخ ،( اٌىّجيٛرز ػذا ِب)ِظزؼٍّٗ وٙزثبئيٗ
 رجٙيش ػٓ 4469 ثزلُ 21211223 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ِيخبئيً اطزائيً ػٛلٝ ايّٓ -  21

 طبٔيٛص طؼيذ طذران ايّٓ/ثٍّه-اٌجذيذٖ ثبٌّٕؼيٗ ِجبرن ػبرع ِٓ إٌّٙذص ػبرع:  ثجٙخ ، ِبوٛالد ٚثيغ
 اجٙشٖ ثيغ ػٓ 4439 ثزلُ 21211213 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػٍٝ ادّذ اٌذيٓ ٔـز ِذّذ -  22

 اٌظيذ ادّذ ػجذاٌخبٌك دظٓ/ثٍّه-ِذفٛظ ؿيذٌيٗ ثجٛار اٌجّٙٛريٗ ػبرع:  ثجٙخ ،( اٌىِٛجيٛرز ِبػذا)وٙزثبئيٗ
 دظيزٖ ػٓ 4462 ثزلُ 21211214 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ِذّذ ػجذاٌٍطيف ػٍٝ اطزاء -  23

 اثٛاٌؼال اٌظيذ جّبي/ثٍّه-اٌفيؼبٜٚ ِمٙٝ اِبَ ػزاثٝ ادّذ ػبرع:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الدرار ِٛاػٝ رزثيٗ
 ٌجيغ ِخشْ ػٓ 4431 ثزلُ 21211212 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ِذّذ ػالَ ِذظٓ ِذّذ -  24

 ػالَ ِذظٓ ػالَ/ثٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ ثجٛار اٌظىظبوٗ-اٌظىظبوٗ:  ثجٙخ ، اٌجمبٌٗ
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 ٌجيغ ِخشْ ػٓ 4431 ثزلُ 21211212 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ِذّذ ػالَ ِذظٓ ِذّذ -  25
 ػطباهلل ادّذ/ثٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ ثجٛار اٌظىظبوٗ ػٕٛأٗ ثالطزيه ػجبػت ثيغ ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، اٌجمبٌٗ
 2121-1-1 فٝ افززخ دظٓ اٌظيذ
 ، ثبٌزجشئٗ ثمبٌٗ ػٓ 4454 ثزلُ 21211216 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ِالن ٌجبْ ِىبرٜ اثزا٘يُ -  26

 ػٛف رثيغ ػجيذ ػبيذٖ/ثٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ ثجٛار اٌذاللٝ-اٌذاللٝ:  ثجٙخ
 دظيزٖ ػٓ 4446 ثزلُ 21211224 فٝ ليذ ، 55111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػجذاٌؼبي دظٓ فزغٍٝ ٔـزح -  24

 ِذّذ دظٓ ِذّذ دظبٔيٓ/ثٍّه-طّب وٙزثبء ِذطٗ ثجٛار اٌغزثٝ اٌظبدً:  ثجٙخ ، ِٛاػٝ ٚثيغ رزثيٗ
 ٚػٍف ردٖ ثيغ ػٓ 4463 ثزلُ 21211214 فٝ ليذ ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ِذّذ ػٍٝ جٛدد ثذٚر -  29

 غبٌت ِذّذ ػٍٝ فإاد/ثٍّه-اٌزً ِذرطٗ اِبَ اٌشٚوٝ رً لزيٗ-اٌشٚن رً:  ثجٙخ ،
 جب٘شٖ ِٛثٍيبد ثيغ ػٓ 5646 ثزلُ 21211221 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػٍٝ ِذّذ ادّذ ٕ٘بء -  24

 ػجذاٌجٛاد طيذ ِذّذ/ثٍّه-ثذٜٚ ادّذ ِٛلف ثجٛار اٌّذِز-اٌّذِز:  ثجٙخ ،
 جب٘شٖ ِٛثٍيبد ثيغ ػٓ 5646 ثزلُ 21211221 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػٍٝ ِذّذ ادّذ ٕ٘بء -  31

 2111-3-1 فٝ افززخ دبِذ ػجذاٌجٛاد طيذ ثٍّه اٌّذِز ثٕبديٗ اطّٕذ ِظزٛدع ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ،
 ثيغ ػٓ 4465 ثزلُ 21211221 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ِذّذ ػجذاٌظب٘ز ادّذ ِذّٛد -  31

 طبٌّبْ ِذّذ ػجذاٌظب٘ز ادّذ/ثٍّه-طالِْٛ ِشٌمبْ خٍف طالِْٛ-طالِْٛ:  ثجٙخ ، ٚثطبريبد طيبراد اطبراد
 ، ثبٌزجشئٗ ثمبٌٗ ػٓ 9114 ثزلُ 21211212 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ادّذ ػٍٝ جّبي ػٍٝ -  32

 ِذّذ ادّذ ػٍٝ جّبي/ثٍّه-ثّؼطب االػظُ اٌجذز ػبرع ِؼطب-ِؼطب:  ثجٙخ
 ، ثبٌزجشئٗ ثمبٌٗ ػٓ 9114 ثزلُ 21211212 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ادّذ ػٍٝ جّبي ػٍٝ -  33

 افززخ ثٕبء ِٛاد ٚرجبرٖ اطّٕذ ثيغ ٔؼبم ػٓ ِذّذ ادّذ ػٍٝ جّبي/ ثٍّه- االػظُ اٌجذز ػبرع ػٕٛأٗ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ
 2116-12-1 فٝ
 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 4441 ثزلُ 21211223 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  طؼيذ طؼيذػجذاٌغفبر ايّٓ -  34

 ػجذاٌغفبر طؼيذ ِذّٛد/ثٍّه-فزاج دظٓ ِذً اِبَ اٌذظبِذٖ-اٌذظبِذح:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الدرار ِٛاػٝ
 ِمبٚالد ػٓ 4452 ثزلُ 21211212 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  رّيُ ػجذاٌذّيذ رّيُ ِذّٛد -  35

 ِذّذ ادّذ ػطيٗ ِذبطٓ/ثٍّه-يٛطف ِخجش ثجٛار اٌجّٙٛريٗ ػبرع ِٓ يٛطف دبرٖ:  ثجٙخ ، ػِّٛيٗ
 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 4442 ثزلُ 21211215 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  اٌظيذ ػجذٖ جّبي ِزفذ -  36
 ِذّذ طٍيّبْ خٍف جّبي/ثٍّه-اٌّىزِٗ ِىٗ ػبرع ِٓ اثزا٘يُ اهلل ٔجٝ ػبرع:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً
 ٔمً ِىزت ػٓ 4464 ثزلُ 21211221 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػٍٝ خٍيفٗ ِذّذ خٍيفٗ -  34

 ػٍٝ ادّذ ِذّذ ِذّذ/ثٍّه-اٌىٛثزٜ ثجٛار االرثؼيٓ:  ثجٙخ ، اٌغيز ٚطيبراد طيبرارٗ ػٍٝ ثلبئغ
 ِالثض ثيغ ػٓ 4441 ثزلُ 21211224 فٝ ليذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ثطيخ يٛطف ٔجبح اثزا٘يُ -  39

 جٛرجٝ دٕباهلل ػبدي/ثٍّه-ثمطز دبرٖ اٌؼٙذاء ػبرع:  ثجٙخ ، ِٚفزٚػبد جب٘شٖ
 ػٓ 4451 ثزلُ 21211211 فٝ ليذ ، 3111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ٚاٌذٖ ثٛاليٗ رثيؼٝ ادّذ ِذّذ اطبِٗ اطز -  34

 ادّذ ِذّذ اطبِٗ/ثٍّه-٘بػُ جّبي ِخجش ثجٛار ِؼطب-ِؼطب:  ثجٙخ ، ٚطٍغ غذائيٗ ِٛاد ٚرٛسيغ رؼجئٗ
 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 4441 ثزلُ 21211215 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  خبٌذ ػجذاٌمبدر اٌظيذ ِٕٝ -  41
 اٌظيذ ِذّذ اٌظيذ ايّٓ/ثٍّه-طالِْٛ لزيٗ ثٕه ثجٛار طالِْٛ لزيٗ-طالِْٛ:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً
 دٚاجٓ ِشرػٗ ػٓ 4454 ثزلُ 21211214 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد زربج ،  خٍيفٗ اثزا٘يُ اٌظيذ ايّٓ -  41

 االسرق خٍيفٗ اثزا٘يُ اٌظيذ/ثٍّه-االرثؼيٓ ِذرطٗ غزة االرثؼيٓ لزيٗ:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب اٌجيق الٔزبج
 ثيغ ِشرػٗ ػٓ 4461 ثزلُ 21211214 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ٌٛلب فٍزبؤٚص ػجذاٌؼبفٝ فبَ -  42

 رثيً ػجذاٌؼٙيذ ػجيت رثيً/ثٍّه-لذاص ٔجغ دِٚٗ اَ-دِٚٗ اَ:  ثجٙخ ، دٚاجٓ
 رجبرٖ ػٓ 4442 ثزلُ 21211224 فٝ ليذ ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  اثزا٘يُ طيذ ِـطفٝ اٌذيٓ ػش -  43

 ثخيذ ػثّبْ ِذّذ فزج/ثٍّه-دِٚٗ اَ وٛثزٜ لجٍٝ دِٚٗ اَ-دِٚٗ اَ:  ثجٙخ ،( ػبدر) ٚفبوٙٗ خلزٚاد
 ثجٙخ ، ؿيذٌيٗ ػٓ 4464 ثزلُ 21211223 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ثىز دظيٓ ػبطف ادّذ -  44
 ِذّذ ِذّٛد ِزٌٛٝ/ثٍّه-اٌجٍذ غزة اٌّؼٍك اٌزيبيٕٗ-اٌّؼٍك اٌزيبيٕخ: 

 ِىزت ػٓ 4444 ثزلُ 21211224 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  يٛطف ػطيٗ دٍّٝ ػذٌٝ -  45
 ػجبيجٝ ِٕيز ٔؼيُ ٚديذ/ثٍّه-وزطزيٓ اٌذوزٛرٖ ؿيذٌيٗ ثجٛار اٌجذزٜ طّب طبدً اٌّؼش ػبرع:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد

 رؼغيً ٚرػٗ ػٓ 4444 ثزلُ 21211211 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ثذيز رٚثيً ػيظٝ ثٕيبِيٓ -  46
 ثذيز رٚثيً ػيظٝ/ثٍّه-االلجبم ِذرطٗ ثجٛار غزيت وَٛ-غزيت وَٛ:  ثجٙخ ، ِٕظٛجبد

 ِىزجٗ ػٓ 4445 ثزلُ 21211224 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  يٛٔض خٍيفٗ اثزا٘يُ دظيٓ -  44
 طٍطبْ طيذ دظبْ/ثٍّه-ٌٍظيبدٗ رِٚب ِىزت ثجٛار دِٚٗ اَ ؿٍيجٗ جظز اٌظبدً:  ثجٙخ ،( اٌّظزٕذاد رـٛيز ِبػذا) ٚخزدٚاد

 ثخيذ
 سيذ غيبر ثيغ ػٓ 4441 ثزلُ 21211215 فٝ ليذ ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  جزيض ٌجيت ػبدي دٕب -  49

 جزيض ٌجيت ػبدي/ثٍّه-اٌش٘زاء طزيك اٌغزثٝ طّب طبدً:  ثجٙخ ، غيبر ٚلطغ
 دظيزٖ ػٓ 4461 ثزلُ 21211214 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػجذاٌؼبي ِذّذ ػجذاٌؼبي دٛريٗ -  44

 ػٍٝ ِذّذ ايٙبة/ثٍّه-طالِْٛ اٌزيبكٝ إٌبدٜ ثذزٜ طالِْٛ لزيٗ-طالِْٛ:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الدرار اٌّٛاػٝ ٌززثيٗ
 يذيٝ
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 دظيزٖ ػٓ 4449 ثزلُ 21211211 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ػٍٝ ِذّذ ػجذاٌؼبوز ادّذ -  51
 ػجذاٌؼبي رِلبْ ػيذ/ثٍّه-اٌذظٕٗ اٌّمبثز ِظجذ ثجٛار اٌذظٕٗ لزيٗ-اٌذظٕخ:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الدرار ِٛاػٝ رزثيٗ
 دظيزٖ ػٓ 3994 ثزلُ 21211221 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  يٛٔض رػٛاْ لجيؾ طٕيٗ -  51

 يٛٔض رػٛاْ اِيٓ طيذ/ثٍّه-اٌجٕشيٕٗ ثجٛار اٌذبِق وَٛ-اٌذبِق وَٛ:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الدرار اٌّٛاػٝ ٌززثيٗ
 دظيزٖ ػٓ 3994 ثزلُ 21211221 فٝ ليذ ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  يٛٔض رػٛاْ لجيؾ طٕيٗ -  52

 ِذً ٔؼبم ػٓ رػٛاْ لجيؾ طيذ/ثٍّه اٌذبِق وَٛ ثٕبديٗ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  ٙخثج ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الدرار اٌّٛاػٝ ٌززثيٗ
 2112-2-3 فٝ افززخ ٚثطبريبد اطبراد ثيغ
 ، ثبٌزجشئٗ ثمبٌٗ ػٓ 4464 ثزلُ 21211223 فٝ ليذ ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  دظٓ اٌظيذ فزذٝ ِذّذ -  53

 اٌشٔبرٝ دظٓ اٌظيذ أٛر/ثٍّه-ػجذاٌذفيع ادّذ ِخجش ثجٛار ِب٘ز ادّذ ػبرع:  ثجٙخ
 طٛثز ػٓ 4444 ثزلُ 21211214 فٝ ليذ ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  ِذّٛد ِذّذ ػجذاٌؼبطٝ طيذ -  54

 ِـجخ ِذّٛد ِذّذ ػجذاٌؼبطٝ/ثٍّه-اٌؼزلٝ اٌخٌٛٝ ٔجغ اٌّؼٍك اٌزيبيٕٗ-اٌّؼٍك اٌزيبيٕخ:  ثجٙخ ، ِبروذ
 ِظزٍشِبد ثيغ ػٓ 4444 ثزلُ 21211224 فٝ ليذ ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزد ربجز ،  اطىٕذر ػذٌٝ ػّبد ِيٕب -  55

 اطىٕذر ػذٌٝ ػّبد أذرٚ/ثٍّه-ٌجيت اٌذوزٛر ؿيذٌيٗ ثجٛار اٌجيغ ع ِٓ اٌؼٙذاء ع:  ثجٙخ ، طجيٗ
   ــــــــــــــــــــــ  
   ػزوبد ليٛد  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   أفزاد اٌزجبرٜ اٌظجً رؼذيالد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼطت - اٌّذٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
  اٌظجً ػطت/ذِٛ رُ   21211212 ربريخ ٚفٝ ،   4461:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  اٌؼبي ػجذ ادّذ اٌظيذ جّبي   - 1

 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ
  اٌظجً ػطت/ِذٛ رُ   21211214 ربريخ ٚفٝ ،   5244:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  أذراٚص دجيت فزذٝ طٙيز   - 2

 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ
  اٌظجً ػطت/ِذٛ رُ   21211211 ربريخ ٚفٝ ،   9131:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  ػّيزٖ دظٓ ػّزاْ دىّذ   - 3

 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ
 اٌغٝ  اٌظجً ػطت/ِذٛ رُ   21211212 ربريخ ٚفٝ ،   9534:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  ػٍٝ خٍيفٗ ِذّذ خٍيفٗ   - 4

 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٚرزن اٌزئيظٝ اٌّذً الٌغبء اٌميذ ٘ذا
  اٌظجً ػطت/ِذٛ رُ   21211212 ربريخ ٚفٝ ،   5342:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  ػطيخ جزيض فٛسٜ ػيبد   - 5

 ٌٍٛفبٖ اٌميذ ٘ذا اٌغٝ
 اٌغٝ  اٌظجً ػطت/ِذٛ رُ   21211212 ربريخ ٚفٝ ،   9534:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  ػٍٝ خٍيفٗ ِذّذ خٍيفٗ   - 6

 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا
 ػطت/ِذٛ رُ   21211213 ربريخ ٚفٝ ،   5434:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  ِذّذ ػجذاٌزديُ طؼذ ػشاٌذيٓ   - 4

 اٌفزع ٚاٌغبء ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً
 ػطت/ِذٛ رُ   21211213 ربريخ ٚفٝ ،   5434:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  ِذّذ اٌزديُ ػجذ طؼذ اٌذيٓ ػش   - 9

 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً
  اٌظجً ػطت/ِذٛ رُ   21211216 ربريخ ٚفٝ ،   4344:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  غالة ػّبرٖ ادّذ ػّبرٖ   - 4

 االؿً ثمبء ِغ 2121-2-16 ثزبريخ 146 رلُ ربػيز ثطٍت اٌّذً ٘ذا اٌغٝ
  اٌظجً ػطت/ِذٛ رُ   21211216 ربريخ ٚفٝ ،   9594:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  ِٙزاْ ػطيٗ ِٙزاْ ػٍٝ   - 11

 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ
 اٌغٝ  اٌظجً ػطت/ِذٛ رُ   21211216 ربريخ ٚفٝ ،   9441:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  دظيٓ طيذ ثىز طيذ   - 11
 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا
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 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ
  اٌظجً ػطت/ِذٛ رُ   21211214 ربريخ ٚفٝ ،   4154:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  اٌظيذ اٌظيذ ِذّٛد ِـطفٝ   - 13

 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ
  اٌظجً ػطت/ِذٛ رُ   21211214 ربريخ ٚفٝ ،   9165:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  ػجذاهلل ادّذ طيذ ػجذاهلل   - 14

 اٌزئيظٝ اٌّذً الٌغبء اٌميذ ٘ذا اٌغٝ
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 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ
 ػطت/ِذٛ رُ   21211226 ربريخ ٚفٝ ،   4144:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  ثىز ادّذ طبٌّبْ ػجذاٌزدّٓ   - 22

 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً
 ػطت/ِذٛ رُ   21211224 ربريخ ٚفٝ ،   4543:  ثزلُ ليذٖ طجك  ،  فزد ربجز  ،  يٛطف اٌذيٓ ػّض دظيٓ طيذ   - 23

 ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي رأص 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211214 ، ربريخ ٚفي  6139 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  ثزٔبثب فخزٜ دىّذ أذراٚص -  1

  جٕيٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز
 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211216 ، ربريخ ٚفي  4314 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  وبًِ ٌطفٝ ىزَِ طبِز -  2

  جٕيٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز
 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211214 ، ربريخ ٚفي  9414 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  ادّذ فزغٍٝ فزاج ؿفبء -  3

  جٕيٗ  44111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز
 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211211 ، ربريخ ٚفي  21 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  ارِبٔيٛص ثطزص فّٙٝ طّيز -  4

  جٕيٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز
 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211216 ، ربريخ ٚفي  4344 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  غالة ػّبرٖ ادّذ ػّبرٖ -  5

  جٕيٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز
 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211214 ، ربريخ ٚفي  4299 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  ػثّبْ اٌظيذ ػجذاٌزديُ اٌظيذ -  6

  جٕيٗ  21111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز
 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211214 ، ربريخ ٚفي  9154 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  ِذّذ ػجذاٌذّيذ اثٛثىز ِذّذ -  4

  جٕيٗ  511111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز
،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211214 ، ربريخ ٚفي  6142 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  ِيخبئيً لٛؽ اثٛ ػشيش ِبجذ -  9

  جٕيٗ  111111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز ٚؿف
 رأص رؼذيً رُ  21211219 ، ربريخ ٚفي  6332 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  فزغٍٝ طٍيّبْ ػجذاٌذّيذ ٔبجٝ ِٕـٛر -  4

  جٕيٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز ٚؿف،  اٌّبي
،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211214 ، ربريخ ٚفي  9142 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  غجزيبي ػٕٛدٖ غجزيبي ػذبرٗ -  11

  جٕيٗ  11111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز ٚؿف
 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211214 ، ربريخ ٚفي  9545 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  جزيض فّٙٝ ؿفيبْ يًاِ -  11

  جٕيٗ  44111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز
 اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211214 ، ربريخ ٚفي  9545 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  اليٛجذ/ثجؼٍٙب اٌزجبريٗ اٌظّٗ رؼذيً -  12
  جٕيٗ  44111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز ٚؿف، 

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211214 ، ربريخ ٚفي  4664 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  ِذّذ خٍف خٍيفٗ ِذّذ -  13
  جٕيٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211224 ، ربريخ ٚفي  5434 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  دظيٓ ادّذ خٍف ادّذ -  14
  جٕيٗ  25111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211224 ، ربريخ ٚفي  4999 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  خالف اثزا٘يُ ػّز ػال -  15
  جٕيٗ  211111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز

،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211225 ، ربريخ ٚفي  9312 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  طذران ثجبٜٚ ػجذاٌـجٛر رزيشٖ -  16
  جٕيٗ  52111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز ٚؿف
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 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211226 ، ربريخ ٚفي  4144 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  ػذبرٗ ػطيٗ ػذبرٗ ػفبف -  14
  جٕيٗ  44111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز

،  اٌّبي رأص رؼذيً رُ  21211226 ، ربريخ ٚفي  4244 ثزلُ ليذٖ طجك ،، فزد ربجز  ِذّذ ػجذاٌؼشيش ػجذاٌجٛاد ػٍٝ -  19
  جٕيٗ  21111.111، ِبٌٗ رأص ٌيـجخ اٌّبي رأص رؼذيً:   اٌزأػيز ٚؿف

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211212 ربريخ ٚفي 9114    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ادّذ ػٍٝ جّبي ػٍٝ -  1
 ِذّذ ادّذ ػٍٝ جّبي/ثٍّه-ثّؼطب االػظُ اٌجذز ػبرع ِؼطب-ِؼطب ،
:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211212 ربريخ ٚفي 9114    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ادّذ ػٍٝ جّبي ػٍٝ -  2
 فٝ افززخ ثٕبء ِٛاد ٚرجبرٖ اطّٕذ ثيغ ٔؼبم ػٓ ِذّذ ادّذ ػٍٝ جّبي/ ثٍّه- االػظُ اٌجذز ػبرع ػٕٛأٗ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،
1-12-2116 
 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211212 ربريخ ٚفي 4431    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّذ ػالَ ِذظٓ ِذّذ -  3

 ػالَ ِذظٓ ػالَ/ثٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ ثجٛار اٌظىظبوٗ-اٌظىظبوٗ ،:   اٌـزأػيز
 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211212 ربريخ ٚفي 4431    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّذ ػالَ ِذظٓ ِذّذ -  4

 اٌظيذ ػطباهلل ادّذ/ثٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ ثجٛار اٌظىظبوٗ ػٕٛأٗ ثالطزيه ػجبػت ثيغ ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأػيز
 2121-1-1 فٝ افززخ دظٓ

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211212 ربريخ ٚفي 4431    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّذ ػالَ ِذظٓ ِذّذ -  5
 ػالَ ِذظٓ ػالَ/ثٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ ثجٛار اٌظىظبوٗ ػٕٛأٗ اٌجمبٌٗ ٌجيغ ِخشْ ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأػيز

:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211212 ربريخ ٚفي 9114    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ادّذ ػٍٝ جّبي ػٍٝ -  6
 ادّذ ػٍٝ جّبي/ثٍّه-ثّؼطب االػظُ اٌجذز ػبرع ِؼطب ػٕٛأٗ ثبٌزجشئٗ ثمبٌٗ ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً افززبح ،
:   زاٌـزأػي ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211212 ربريخ ٚفي 4436    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ػجذٖ جّبي دّبدٖ -  4
 ِزػٝ ػطيٗ ٘بػُ ؿجبح/ثٍّه-ركٛاْ ِظجذ ثجٛار طّب جشيزٖ-طّب جشيزح ،
 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211213 ربريخ ٚفي 4434    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، جزجض ػجذٖ ساخز جّبالد -  9

 ػٕٛدٖ فىزٜ ِّذٚح دٕبْ/ثٍّه-ِجبرن ػبرع ِٓ اٌظؼبدٖ ػبرع إٌّؼيٗ ،:   اٌـزأػيز
 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211213 ربريخ ٚفي 4439    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ادّذ اٌذيٓ ٔـز ِذّذ -  4

 اٌظيذ ادّذ ػجذاٌخبٌك دظٓ/ثٍّه-ِذفٛظ ؿيذٌيٗ ثجٛار اٌجّٙٛريٗ ػبرع ،:   اٌـزأػيز
 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211213 ربريخ ٚفي 4344    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، غالة ػّبرٖ ادّذ ػّبرٖ -  11

 ػجذاٌمبدر وّبي ػالء/ثٍّه-اٌظٕززاي ثجٛار دِٚٗ اَ ػٕٛأٗ غذائيٗ ِٛاد رؼجئٗ ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأػيز
 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211213 ربريخ ٚفي 4344    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، غالة ػّبرٖ ادّذ ػّبرٖ -  11

 ػجذاٌمبدر وّبي ػالء/ثٍّه-اٌظٕززاي ثجٛار دِٚٗ اَ-دِٚٗ اَ ،:   اٌـزأػيز
 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211213 ربريخ ٚفي 4344    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، غالة ػّبرٖ ادّذ ػّبرٖ -  12

 ٌٍغٕبيُ اٌظزيغ اٌطزيك ػٍٝ اٌّمٙٝ ثجٛار دِٚٗ اَ ػٕٛأٗ طيبراد اطبراد وبٚرغ ثيغ ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأػيز
  2114-12-21 فٝ افززخ ثيزق ػذبرٗ طيذ/ثٍّه دِٚٗ اَ ثمزيٗ

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211214 ربريخ ٚفي 4434    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ؿبٌخ ػٍٝ ِذّذ ِذبطٓ -  13
 ِزاد ػجذاٌذىيُ دٍّٝ ادّذ/ثٍّه-ثبٌذظٕٗ اٌذظٕٗ ِذخً اٚي-اٌذظٕخ ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211214 ربريخ ٚفي 6139    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ثزٔبثب فخزٜ دىّذ أذراٚص -  14
 االؿً ثمبء ِغ ِٚفزٚػبد ِٚاليب ِخذاد اويبص رـٕيغ ٚرػٗ ٔؼبم ػٓ االخز اٌزئيظٝ اٌّذً اٌغبء ،:   اٌـزأػيز

:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211215 ربريخ ٚفي 4441    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، جزيض ٌجيت ػبدي دٕب -  15
 جزيض ٌجيت ػبدي/ثٍّه-اٌش٘زاء طزيك اٌغزثٝ طّب طبدً ،

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211215 ربريخ ٚفي 4442    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، اٌظيذ ػجذٖ جّبي ِزفذ -  16
 ِذّذ طٍيّبْ خٍف جّبي/ثٍّه-اٌّىزِٗ ِىٗ ػبرع ِٓ اثزا٘يُ اهلل ٔجٝ ػبرع ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211215 ربريخ ٚفي 4441    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، خبٌذ ػجذاٌمبدر اٌظيذ ِٕٝ -  14
 اٌظيذ ّذِذ اٌظيذ ايّٓ/ثٍّه-طالِْٛ لزيٗ ثٕه ثجٛار طالِْٛ لزيٗ-طالِْٛ ،:   اٌـزأػيز

:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211216 ربريخ ٚفي 4443    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، يذٝ ػٍٝ ِذّذ ايٙبة -  19
 يذيب ػٍٝ ِذّذ ريٙبَ/ثٍّه-اٌمذيُ طالِْٛ لزٜٚ ِجٍض ثجٛار ػزاثٝ ادّذ ع طالِْٛ-طالِْٛ ،

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211214 ربريخ ٚفي 4444    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّٛد ِذّذ ػجذاٌؼبطٝ طيذ -  14
 ِـجخ ِذّٛد ِذّذ ػجذاٌؼبطٝ/ثٍّه-اٌؼزلٝ اٌخٌٛٝ ٔجغ اٌّؼٍك اٌزيبيٕٗ-اٌّؼٍك اٌزيبيٕخ ،:   اٌـزأػيز

:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211211 ربريخ ٚفي 4446    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّذ ػٍٝ ٔـز ِذّذ -  21
 ػثّبْ ِذّذ ػٍٝ ٔـز/ثٍّه-اٌؼزثيٗ اٌمِٛيٗ ػبرع ِٓ ِزفزع ػش دبرٖ ،

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211211 ربريخ ٚفي 4444    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ادّذ جبثز ِذّذ ػجذاٌىزيُ -  21
 ادّذ ركٛاْ اِيزٖ/ثٍّه-اٌزدبة دذيمخ اِبَ طالِْٛ-ػزاثٝ ادّذ ع ،:   اٌـزأػيز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211211 ربريخ ٚفي 4444    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ادّذ جبثز ِذّذ ػجذاٌىزيُ -  22
 ِظجً اٌؼّزأيٗ-اٌّزطٍيٓ خبرُ ع ِٓ اٌؼبػز ع 11 ػٕٛأٗ اطبراد رٛريذ ِىزت ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأػيز
 2116-1-13 فٝ افززخ 46432 ثزلُ اٌجيشٖ غزفخ رجبرٜ ثظجً

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211211 ربريخ ٚفي 4445    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػجذاٌذبفع ػجذاٌغٕٝ ِذّذ اطزاء -  23
 ػجذاٌذبفع ػجذاٌغٕٝ ػٛاطف/ثٍّه-طالِْٛ اٌـذيٗ اٌٛدذٖ ػبرع طالِْٛ لزيٗ-طالِْٛ ،:   اٌـزأػيز ٚؿف

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211211 ربريخ ٚفي 4449    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ِذّذ ػجذاٌؼبوز ادّذ -  24
 ػجذاٌؼبي رِلبْ ػيذ/ثٍّه-اٌذظٕٗ اٌّمبثز ِظجذ ثجٛار اٌذظٕٗ لزيٗ-اٌذظٕخ ،:   اٌـزأػيز

 رؼذيً رُ 21211211 بريخر ٚفي 4451    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ٚاٌذٖ ثٛاليٗ رثيؼٝ ادّذ ِذّذ اطبِٗ اطز -  25
 ادّذ ِذّذ اطبِٗ/ثٍّه-٘بػُ جّبي ِخجش ثجٛار ِؼطب-ِؼطب ،:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211211 ربريخ ٚفي 4444    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ثذيز رٚثيً ػيظٝ ثٕيبِيٓ -  26
 ثذيز رٚثيً ػيظٝ/ثٍّه-االلجبم ِذرطٗ ثجٛار غزيت وَٛ-غزيت وَٛ ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211211 ربريخ ٚفي 4451    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، اٌظيذ ِخيّز ِذّذ ادّذ -  24
 ػجذاهلل ػٍٝ رّيُ طٙيز/ثٍّه-ػجذاٌزدّٓ اي ِظجذ ثجٛار اِيٓ لبطُ ػبرع ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211212 ربريخ ٚفي 4453    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػطيٗ ٌّؼٝ جّيً طّبح -  29
 فبَ ٌّؼٝ ػٛلٝ ٘بٔٝ/ثٍّه-االًِ ِذرطٗ اِبَ اٌجذزٜ طّب طبدً اٌظٛيض ػبرع ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211212 ربريخ ٚفي 4452    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، رّيُ ػجذاٌذّيذ رّيُ ِذّٛد -  24
 ِذّذ ادّذ ػطيٗ ِذبطٓ/ثٍّه-يٛطف ِخجش ثجٛار اٌجّٙٛريٗ ػبرع ِٓ يٛطف دبرٖ ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211213 ربريخ ٚفي 4455    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، دظيٓ ػٍٝ دظيٓ ِذّذ دظيٓ -  31
 دظيٓ ِذّذ دظيٓ/ثٍّه-اٌذيٕٝ اٌّؼٙذ ثجٛار ِؼطب-ِؼطب ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211213 ربريخ ٚفي 4454    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ػجذاٌالٖ ػجذاٌؼٍٝ ادّذ -  31
 ػٍٝ ػجذاٌالٖ ػجذاٌؼٍٝ ِذّذ/ثٍّه-طّب طٍٕذراد ِطذٓ ثجٛار اٌؼٛوب ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211213 ربريخ ٚفي 4456    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، دظٓ ػٍٝ يٛطف ِذّذ -  32
 دظٓ ػٍٝ يٛطف/ثٍّه-ػجٛر ِظجذ ثجٛار اٌّىزِٗ ِىٗ ػبرع ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211216 ربريخ ٚفي 4344    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، غالة ػّبرٖ ادّذ ػّبرٖ -  33
 االؿً ثمبء ِغ 2121-2-3 ثزبريخ 154 ثزلُ ٚاٌّٛدع االخز اٌزئيظٝ اٌّذً اٌغبء ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211216 ربريخ ٚفي 4344    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، غالة ػّبرٖ ادّذ ػّبرٖ -  34
 ػجذاٌمبدر وّبي ػالء/ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼذيً-2    اٌظٕززاي ثجٛار دِٚٗ اَ/ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذيً -1 ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211216 ربريخ ٚفي 4454    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِالن ٌجبْ ِىبرٜ ثزا٘يُا -  35
 ػٛف رثيغ ػجيذ ػبيذٖ/ثٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ ثجٛار اٌذاللٝ-اٌذاللٝ ،:   اٌـزأػيز

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211214 ربريخ ٚفي 9442    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػجذاٌزدّٓ ػجذاٌؼبي ػجذاٌفزبح ػجذٖ -  36
 ػجذاٌؼبي ػجذاٌفزبح ِذّٛد/ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼذيً ،:   اٌـزأػيز ٚؿف

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211214 ربريخ ٚفي 4454    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، خٍيفٗ اثزا٘يُ اٌظيذ ايّٓ -  34
 االسرق خٍيفٗ اثزا٘يُ اٌظيذ/ثٍّه-االرثؼيٓ ِذرطٗ غزة االرثؼيٓ لزيٗ ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211214 ربريخ ٚفي 4461    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ٌٛلب فٍزبؤٚص ػجذاٌؼبفٝ فبَ -  39
 رثيً ػجذاٌؼٙيذ ػجيت رثيً/ثٍّه-لذاص ٔجغ دِٚٗ اَ-دِٚٗ اَ ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211214 ربريخ ٚفي 4461    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػجذاٌؼبي ِذّذ ػجذاٌؼبي دٛريٗ -  34
 يذيٝ ػٍٝ ِذّذ ايٙبة/ثٍّه-طالِْٛ اٌزيبكٝ إٌبدٜ ثذزٜ طالِْٛ لزيٗ-طالِْٛ ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211214 ربريخ ٚفي 4462    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّذ ػجذاٌٍطيف ػٍٝ اطزاء -  41
 اثٛاٌؼال اٌظيذ جّبي/ثٍّه-اٌفيؼبٜٚ ِمٙٝ اِبَ ػزاثٝ ادّذ ػبرع ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211214 ربريخ ٚفي 4459    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػجذاٌّجيذ ِذّذ اطّبػيً ِذّذ -  41
 ٛد٘تاث طزاج ِزٖٚ/ثٍّه-اٌجذيذٖ اٌّذرطٗ ثجٛار ػجذاهلل ٔشٌخ ،:   اٌـزأػيز

 رؼذيً رُ 21211219 ربريخ ٚفي 4611    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػّيزٖ ِذّذ ادّذ اثٛإٌـز ِذّذ اطّبػيً -  42
 اطّبػيً/ ثٍّه االجزّبػٝ االطىبْ اٌغزدلٗ ثٕبديٗ ثٍذٜ ِخجش ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ
 االدّز ثبٌجذز اٌزجبريٗ اٌغزفٗ ِٓ ِشاٌٚٗ ػٙبدٖ ػٍٝ ثٕبء جٕيٗ اٌف 1111 ٚلذرٖ ِبي ثزاص ادّذ اثٛإٌـز ِذّذ

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211214 ربريخ ٚفي 4463    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّذ ػٍٝ جٛدد ثذٚر -  43
 غبٌت ِذّذ ػٍٝ فإاد/ثٍّه-اٌزً ِذرطٗ اِبَ اٌشٚوٝ رً لزيٗ-اٌشٚن رً ،:   اٌـزأػيز

:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211221 ربريخ ٚفي 4464    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ خٍيفٗ ِذّذ خٍيفٗ -  44
 ػٍٝ ادّذ ِذّذ ِذّذ/ثٍّه-اٌىٛثزٜ ثجٛار االرثؼيٓ ،

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211221 ربريخ ٚفي 4465    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّذ ػجذاٌظب٘ز ادّذ ِذّٛد -  45
 طبٌّبْ ِذّذ ػجذاٌظب٘ز ادّذ/ثٍّه-طالِْٛ ِشٌمبْ خٍف طالِْٛ-طالِْٛ ،:   اٌـزأػيز

:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211221 ربريخ ٚفي 3994    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، رػٛاْ لجيـٝ طٕيٗ -  46
 طيذ/ثٍّه-اٌجٕشيٕٗ ثجٛار اٌذبِق وَٛ ػٕٛأٗ ٚثيؼٙب االٌجبْ الدرار اٌّٛاػٝ ٌززثيٗ دظيزٖ ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً افززبح ،

 رػٛاْ اِيٓ
:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211221 ربريخ ٚفي 5646    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ِذّذ ادّذ ٕ٘بء -  44

 ػجذاٌجٛاد طيذ ِذّذ/ثٍّه-ثذٜٚ ادّذ ِٛلف ثجٛار اٌّذِز ػٕٛأٗ جب٘شٖ ِٛثٍيبد ثيغ ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً افززبح ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211221 ربريخ ٚفي 5646    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ِذّذ ادّذ ٕ٘بء -  49
 2111-3-1 فٝ افززخ دبِذ ػجذاٌجٛاد طيذ ثٍّه اٌّذِز ثٕبديٗ اطّٕذ ِظزٛدع ٔؼبم ػٓ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،

:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211221 ربريخ ٚفي 5646    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ِذّذ ادّذ ٕ٘بء -  44
 ػجذاٌجٛاد طيذ ِذّذ/ثٍّه-ثذٜٚ ادّذ ِٛلف ثجٛار اٌّذِز-اٌّذِز ،

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211221 يخربر ٚفي 3994    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، يٛٔض رػٛاْ لجيؾ طٕيٗ -  51
 يٛٔض رػٛاْ اِيٓ طيذ/ثٍّه-اٌجٕشيٕٗ ثجٛار اٌذبِق وَٛ-اٌذبِق وَٛ ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211221 ربريخ ٚفي 3994    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، يٛٔض رػٛاْ لجيؾ طٕيٗ -  51
-3 فٝ افززخ ٚثطبريبد اطبراد ثيغ ِذً ٔؼبم ػٓ رػٛاْ لجيؾ طيذ/ثٍّه اٌذبِق وَٛ ثٕبديٗ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأػيز

2-2112 
 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211223 ربريخ ٚفي 4464    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، دظٓ اٌظيذ فزذٝ ِذّذ -  52

 اٌشٔبرٝ دظٓ اٌظيذ أٛر/ثٍّه-ػجذاٌذفيع ادّذ ِخجش ثجٛار ِب٘ز ادّذ ػبرع ،:   اٌـزأػيز
 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211223 ربريخ ٚفي 4469    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِيخبئيً اطزائيً ػٛلٝ ايّٓ -  53

 طبٔيٛص طؼيذ طذران ايّٓ/ثٍّه-اٌجذيذٖ ثبٌّٕؼيٗ ِجبرن ػبرع ِٓ إٌّٙذص ػبرع ،:   اٌـزأػيز
:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211223 ربريخ ٚفي 4466    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ثخيذ لبطُ خٍف ِٕٝ -  54

 ادّذ ِذّذ غزيت طيذ/ثٍّه االػذاديٗ اٌؼزة وَٛ ِذرطٗ اِبَ اٌؼزة وَٛ-اٌؼزة وَٛ ،
 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211223 ربريخ ٚفي 4441    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، طؼيذ طؼيذػجذاٌغفبر ايّٓ -  55

 ػجذاٌغفبر طؼيذ ِذّٛد/ثٍّه-فزاج دظٓ ِذً اِبَ اٌذظبِذٖ-اٌذظبِذح ،:   اٌـزأػيز
 ،:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211223 ربريخ ٚفي 4214    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ٌّؼٝ جّيً ػشد -  56
 دٕب فخزٜ ػيبد طبِخ/ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼذيً-2        اٌجيغ ػبرع ِٓ ِزفزع اٌجشائز ػبرع/ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذيً-1

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211223 ربريخ ٚفي 4464    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ثىز دظيٓ ػبطف ادّذ -  54
 ِذّذ ِذّٛد ِزٌٛٝ/ثٍّه-اٌجٍذ غزة اٌّؼٍك اٌزيبيٕٗ-اٌّؼٍك اٌزيبيٕخ ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211224 ربريخ ٚفي 4441    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ثطيخ يٛطف ٔجبح اثزا٘يُ -  59
 جٛرجٝ دٕباهلل ػبدي/ثٍّه-ثمطز دبرٖ اٌؼٙذاء ػبرع ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211224 ربريخ ٚفي 4442    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، اثزا٘يُ طيذ ِـطفٝ اٌذيٓ ػش -  54
 ثخيذ ػثّبْ ِذّذ فزج/ثٍّه-دِٚٗ اَ وٛثزٜ لجٍٝ دِٚٗ اَ-دِٚٗ اَ ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211226 ربريخ ٚفي 9411    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٛاْ ادّذ ػبطف ػّز -  61
 ِذّذ ادّذ ِذّذ اثزا٘يُ/ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼذيً ،:   اٌـزأػيز

:   اٌـزأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211226 ربريخ ٚفي 4444    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ثخيذ وّبي ػٍٝ ػبدي -  61
 ػجذاٌؼبي ػجذاٌجٛاد ِذّذ/ثٍّه-اٌّجزّغ رّٕيٗ جّؼيٗ ثجٛار طٛ٘بج اطيٛم ػبرع ِؼطب-ِؼطب ،

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211226 ربريخ ٚفي 4443    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػجذاٌذبفع اٌظيذ ادّذ ِذّٛد -  62
 ػجذاٌذبفع اٌظيذ ادّذ/ثٍّه-طّب ِٛلف اِبَ ػزاثٝ ادّذ ػبرع ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211224 ربريخ ٚفي 4449    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِٙزاْ ػجذرثٗ ٌطفٝ ِذّذ -  63
 ِؼٛف اثٛاٌؼال ػجذاٌـجٛر/ثٍّه-ِؼٛف اثٛاٌؼال ِظجذ ثجٛار ػزاثٝ ادّذ ػبرع ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211224 ربريخ ٚفي 4444    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، اطىٕذر ػذٌٝ ػّبد ِيٕب -  64
 اطىٕذر ػذٌٝ ػّبد أذرٚ/ثٍّه-ٌجيت اٌذوزٛر ؿيذٌيٗ ثجٛار اٌجيغ ع ِٓ اٌؼٙذاء ع ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211224 ربريخ ٚفي 4449    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ِذّذ ػجذاٌؼبوز ادّذ -  65
 ؿبٌخ ػٍٝ ِذّذ ػجذاٌؼبوز/ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼذيً ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211224 ربريخ ٚفي 4446    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػجذاٌؼبي دظٓ فزغٍٝ ٔـزح -  66
 ِذّذ دظٓ ِذّذ دظبٔيٓ/ثٍّه-طّب وٙزثبء ِذطٗ ثجٛار اٌغزثٝ اٌظبدً ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211224 ربريخ ٚفي 4444    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، يٛطف ػطيٗ دٍّٝ ػذٌٝ -  64
 ػجبيجٝ ِٕيز ٔؼيُ ٚديذ/ثٍّه-وزطزيٓ اٌذوزٛرٖ ؿيذٌيٗ ثجٛار اٌجذزٜ طّب طبدً اٌّؼش ػبرع ،:   اٌـزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 21211224 ربريخ ٚفي 4445    ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، يٛٔض خٍيفٗ اثزا٘يُ دظيٓ -  69
 ثخيذ طٍطبْ طيذ دظبْ/ثٍّه-ٌٍظيبدٗ رِٚب ِىزت ثجٛار دِٚٗ اَ ؿٍيجٗ جظز اٌظبدً ،:   اٌـزأػيز

   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌؼبم  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼزوخ ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211213ُ ربريخ ٚفي 4434   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، جزجض ػجذٖ ساخز جّبالد -  1

 خبؽ: اٌزأػيز
 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211212ُ ربريخ ٚفي 4453   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػطيٗ ٌّؼٝ جّيً طّبح -  2

 خبؽ: اٌزأػيز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211223ُ ربريخ ٚفي 4469   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِيخبئيً اطزائيً ػٛلٝ ايّٓ -  3
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211215ُ ربريخ ٚفي 4441   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، خبٌذ ػجذاٌمبدر اٌظيذ ِٕٝ -  4
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211211ُ ربريخ ٚفي 4444   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ثذيز رٚثيً ػيظٝ ثٕيبِيٓ -  5
 خبؽ: اٌزأػيز

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211224ُ ربريخ ٚفي 4442   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، اثزا٘يُ طيذ ِـطفٝ اٌذيٓ ػش -  6
 خبؽ: اٌزأػيز ٚؿف

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211213ُ ربريخ ٚفي 4439   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ادّذ اٌذيٓ ٔـز ِذّذ -  4
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211214ُ ربريخ ٚفي 4434   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ؿبٌخ ػٍٝ ِذّذ ِذبطٓ -  9
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211212ُ ربريخ ٚفي 4452   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، رّيُ ػجذاٌذّيذ رّيُ ِذّٛد -  4
 خبؽ: اٌزأػيز

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211214ُ ربريخ ٚفي 4459   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػجذاٌّجيذ ِذّذ اطّبػيً ِذّذ -  11
 خبؽ: اٌزأػيز ٚؿف

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211214ُ ربريخ ٚفي 4461   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػجذاٌؼبي ِذّذ ػجذاٌؼبي دٛريٗ -  11
 خبؽ: اٌزأػيز ٚؿف

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211221ُ ربريخ ٚفي 4464   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ خٍيفٗ ِذّذ خٍيفٗ -  12
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211221ُ ربريخ ٚفي 5646   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ِذّذ ادّذ ٕ٘بء -  13
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211213ُ ربريخ ٚفي 4344   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، غالة ػّبرٖ ادّذ ػّبرٖ -  14
 خبؽ: اٌزأػيز

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211213ُ ربريخ ٚفي 4455   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، دظيٓ ػٍٝ دظيٓ ِذّذ دظيٓ -  15
 خبؽ: اٌزأػيز ٚؿف

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211223ُ ربريخ ٚفي 4441   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، طؼيذ طؼيذػجذاٌغفبر ايّٓ -  16
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211211ُ ربريخ ٚفي 4446   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّذ ػٍٝ ٔـز ِذّذ -  14
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211211ُ ربريخ ٚفي 4444   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ادّذ جبثز ِذّذ ػجذاٌىزيُ -  19
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211221ُ ربريخ ٚفي 3994   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، يٛٔض رػٛاْ لجيؾ طٕيٗ -  14
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211214ُ ربريخ ٚفي 4444   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّٛد ِذّذ ػجذاٌؼبطٝ طيذ -  21
 خبؽ: اٌزأػيز

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211211ُ ربريخ ٚفي 4445   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػجذاٌذبفع ػجذاٌغٕٝ ِذّذ اطزاء -  21
 خبؽ: اٌزأػيز ٚؿف

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211224ُ ربريخ ٚفي 4449   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِٙزاْ ػجذرثٗ ٌطفٝ ِذّذ -  22
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211216ُ ربريخ ٚفي 4454   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِالن ٌجبْ ِىبرٜ اثزا٘يُ -  23
 خبؽ: اٌزأػيز

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211226ُ ربريخ ٚفي 4443   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػجذاٌذبفع اٌظيذ ادّذ ِذّٛد -  24
 خبؽ: اٌزأػيز ٚؿف

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211214ُ ربريخ ٚفي 4454   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، خٍيفٗ اثزا٘يُ اٌظيذ ايّٓ -  25
 خبؽ: اٌزأػيز

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211221ُ ربريخ ٚفي 4465   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّذ ػجذاٌظب٘ز ادّذ ِذّٛد -  26
 خبؽ: اٌزأػيز ٚؿف

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211224ُ ربريخ ٚفي 4441   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ثطيخ يٛطف ٔجبح اثزا٘يُ -  24
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211212ُ ربريخ ٚفي 4431   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّذ ػالَ ِذظٓ ِذّذ -  29
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211213ُ ربريخ ٚفي 4456   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، دظٓ ػٍٝ يٛطف ِذّذ -  24
 خبؽ: اٌزأػيز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211216ُ ربريخ ٚفي 4443   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، يذٝ ػٍٝ ِذّذ ايٙبة -  31
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211211ُ ربريخ ٚفي 4451   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، اٌظيذ ِخيّز ِذّذ ادّذ -  31
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211223ُ ربريخ ٚفي 4466   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ثخيذ لبطُ خٍف ِٕٝ -  32
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211212ُ ربريخ ٚفي 4436   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ػجذٖ جّبي دّبدٖ -  33
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211215ُ ربريخ ٚفي 4441   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، جزيض ٌجيت ػبدي دٕب -  34
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211211ُ ربريخ ٚفي 4449   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ِذّذ ػجذاٌؼبوز ادّذ -  35
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211214ُ ربريخ ٚفي 4462   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّذ ػجذاٌٍطيف ػٍٝ اطزاء -  36
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211214ُ ربريخ ٚفي 4463   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ِذّذ ػٍٝ جٛدد ثذٚر -  34
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211224ُ ربريخ ٚفي 4445   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، يٛٔض خٍيفٗ اثزا٘يُ دظيٓ -  39
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211214ُ ربريخ ٚفي 4461   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ٌٛلب فٍزبؤٚص ػجذاٌؼبفٝ فبَ -  34
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211224ُ ربريخ ٚفي 4446   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػجذاٌؼبي دظٓ فزغٍٝ ٔـزح -  41
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211224ُ ربريخ ٚفي 4444   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، يٛطف ػطيٗ دٍّٝ ػذٌٝ -  41
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211212ُ ربريخ ٚفي 9114   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ادّذ ػٍٝ جّبي ػٍٝ -  42
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211213ُ ربريخ ٚفي 4454   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ػٍٝ ػجذاٌالٖ ػجذاٌؼٍٝ ادّذ -  43
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211223ُ ربريخ ٚفي 4464   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ثىز دظيٓ ػبطف ادّذ -  44
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211223ُ ربريخ ٚفي 4464   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، دظٓ اٌظيذ فزذٝ ِذّذ -  45
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211215ُ ربريخ ٚفي 4442   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، اٌظيذ ػجذٖ جّبي ِزفذ -  46
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٔٛع رؼذيً ر21211211ُ ربريخ ٚفي 4451   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ٚاٌذٖ ثٛاليٗ رثيؼٝ ادّذ ِذّذ اطبِٗ اطز -  44
 خبؽ: اٌزأػيز ٚؿف،  اٌؼزوخ

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211226ُ ربريخ ٚفي 4444   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، ثخيذ وّبي ػٍٝ ػبدي -  49
 خبؽ: اٌزأػيز

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼذيً ر21211224ُ ربريخ ٚفي 4444   ثزلُ ليذٖ طجك  ، فزد ربجز ، اطىٕذر ػذٌٝ ػّبد ِيٕب -  44
 خبؽ: اٌزأػيز

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌظّخ االطُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   اليٛجذ/ثجؼٍٙب اٌزجبريٗ اٌظّٗ رؼذيً: اٌٝ 9545 ثزلُ اٌّميذح اٌؼزوخ اطُ ثزؼذيً اٌزأػيز ر21211223ُ:  ربريخ فٝ  ،  -  1
 ٌجيغ اٌيظز/ثجؼٍٙب اٌزجبريٗ اٌظّٗ رٛكيخ: اٌٝ 4999 ثزلُ اٌّميذح اٌؼزوخ اطُ ثزؼذيً اٌزأػيز ر21211223ُ:  ربريخ فٝ  ،  -  2

   اٌظيبراد ٚاطبراد اٌجطبريبد
   ــــــــــــــــــــــ  
   األػخبؽ  
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛد  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األدىبَ  
   ــــــــــــــــــــــ  

 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ػزوبد اٌزجبرٜ اٌظجً رؼذيالد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼطت - اٌّذٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي رأص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌؼبم  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌؼزوخ ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌظّخ االطُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األػخبؽ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األدىبَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   افزاد رجذيذاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 4461   ثزلُ    21211212:  ربريخ ، 153  2111-12-6-ج  اٌؼبي ػجذ ادّذ اٌظيذ جّبي -  1
 4461   ثزلُ    21211212:  ربريخ ، 154  2115-12-6-ج  اٌؼبي ػجذ ادّذ اٌظيذ جّبي -  2
 5913   ثزلُ    21211213:  ربريخ ، 154  2116-1-2-ج  ػجذاٌزدّٓ ادّذ دٕفٝ خبٌذ -  3
 4541   ثزلُ    21211214:  ربريخ ، 162  2121-2-24-ج  ػٍٝ ِذّذ ِذّذ ػـبَ -  4
 6664   ثزلُ    21211211:  ربريخ ، 149  2121-1-14-ج  ّ٘بَ ِذّذ دظٓ ؿبثز -  5
 5434   ثزلُ    21211211:  ربريخ ، 191  2114-4-11-ج  ِذّذ ػجذاٌزديُ طؼذ ػشاٌذيٓ -  6
 5434   ثزلُ    21211211:  ربريخ ، 191  2116-4-29-ج  ِذّذ اٌزديُ ػجذ طؼذ اٌذيٓ ػش -  4
 6419   ثزلُ    21211212:  ربريخ ، 196  2121-2-26-ج  الالديٛص ػطيٗ لٍذص ِّذٚح -  9
 5646   ثزلُ    21211213:  ربريخ ، 199  2115-3-4-ج  ػٍٝ ِذّذ ادّذ ٕ٘بء -  4

 5646   ثزلُ    21211213:  ربريخ ، 194  2121-3-4-ج  ػٍٝ ِذّذ ادّذ ٕ٘بء -  11
 5635   ثزلُ    21211216:  ربريخ ، 143  2121-2-9-ج  ِذّذ اٌظب٘ز ػجذ اٌظيذ طبرق -  11
 5632   ثزلُ    21211221:  ربريخ ، 221  2121-1-24-ج  ادّذ اٌّؼطٝ ػجذ اٌٍطيف ػجذ اِبي -  12
 4214   ثزلُ    21211223:  ربريخ ، 223  2119-9-24-ج  ٌّؼٝ جّيً ػشد -  13
 4214   ثزلُ    21211223:  ربريخ ، 224  2113-9-24-ج  ٌّؼٝ جّيً ػشد -  14
 4214   ثزلُ    21211223:  ربريخ ، 225  2119-9-24-ج  ٌّؼٝ جّيً ػشد -  15
 1425   ثزلُ    21211224:  ربريخ ، 239  2113-11-16-ج  اٌذبفع ػجذ اٌظيذ ادّذ -  16
 1425   ثزلُ    21211224:  ربريخ ، 234  2119-11-16-ج  اٌذبفع ػجذ اٌظيذ ادّذ -  14
 1425   ثزلُ    21211224:  ربريخ ، 241  2113-11-16-ج  اٌذبفع ػجذ اٌظيذ ادّذ -  19
 1425   ثزلُ    21211224:  ربريخ ، 241  2119-11-16-ج  اٌذبفع ػجذ اٌظيذ ادّذ -  14
 4525   ثزلُ    21211224:  ربريخ ، 233  2121-2-14-ج  ادّذ ِذّذ اٌزديُ ػجذ جّبي -  21
 5424   ثزلُ    21211225:  ربريخ ، 244  2115-4-24-ج  ؿٍيت جبداهلل ٌّؼٝ فٛويٗ -  21
 6545   ثزلُ    21211225:  ربريخ ، 242  2114-4-11-ج  اثزا٘يُ دٚص راػذ فيفٝ -  22
 4144   ثزلُ    21211225:  ربريخ ، 245  2119-1-13-ج  اٌالٖ ػجذ ِذّٛد ٕ٘ذيٗ -  23
 6614   ثزلُ    21211226:  ربريخ ، 244  2114-11-24-ج  ػٍٝ فزغٍٝ ػشاٌؼزة ؿبثز -  24
 6554   ثزلُ    21211226:  ربريخ ، 249  2114-6-25-ج  لشِبْ ثخيذ ٚ٘يت ٔجيً -  25
   ــــــــــــــــــــــ  
   ػزوبد رجذيذاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 4534   ثزلُ    21211212:  ربريخ ، 144  2121-2-29-ج  ٚػزوبرٙب خٍيً اٌذّيذ ػجذ طٍٜٛ ػزوٗ -  1
 211   ثزلُ    21211216:  ربريخ ، 144  2119-4-24-ج  ٚػزوبٖ اٌّظيخ ػجذ ريبف وبًِ ػزوخ -  2
:  ربريخ ، 144  2119-4-24-ج  ٚػزوبٖ اٌّظيخ ػجذ ريبف وبًِ ِٚإِٓ اٌّظيخ ػجذ ريبف وبًِ ٚرثٗ ػزوخ -  3

 211   ثزلُ    21211216
 211   ثزلُ    21211216:  ربريخ ، 144  2119-4-24-ج  ٚػزوبٖ اٌّظيخ ػجذ ريبف وبًِ ػزوخ -  4
:  ربريخ ، 144  2119-4-24-ج  ٚػزوبٖ اٌّظيخ ػجذ ريبف وبًِ ِٚإِٓ اٌّظيخ ػجذ ريبف وبًِ ٚرثٗ ػزوخ -  5

 211   ثزلُ    21211216
 941   ثزلُ    21211214:  ربريخ ، 149  2114-6-25-ج  ٚػزوبٖ خٍيفٗ فزغٍٝ ادّذ ػزوٗ -  6
   ثزلُ    21211214:  ربريخ ، 149  2114-6-25-ج  ٚػزيىٗ خٍيفٗ فزغٍٝ ادّذ إٌبؿز ػجذ/ ػزوٗ اٌؼزوٗ اطُ رؼذيً -  4

941 
 941   ثزلُ    21211214:  ربريخ ، 149  2114-6-25-ج  ِذّذ ػٍٝ ِذّذ/ ػزوٗ -  9
 941   ثزلُ    21211214:  ربريخ ، 144  2114-6-25-ج  ٚػزوبٖ خٍيفٗ فزغٍٝ ادّذ ػزوٗ -  4

   ثزلُ    21211214:  ربريخ ، 144  2114-6-25-ج  ٚػزيىٗ خٍيفٗ فزغٍٝ ادّذ إٌبؿز ػجذ/ ػزوٗ اٌؼزوٗ اطُ رؼذيً -  11
941 
 941   ثزلُ    21211214:  ربريخ ، 144  2114-6-25-ج  ِذّذ ػٍٝ ِذّذ/ ػزوٗ -  11
 5334   ثزلُ    21211226:  ربريخ ، 246  2119-4-22-ج  ٚػزوبٖ ػطيٗ ٘يُاثزا يبطز -  12
   ــــــــــــــــــــــ  
   افزاد ر٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 افزاد ثيغ 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ػزوبد ر٘ٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ػزوبد ثيغ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 

  


