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أفزاظ ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ف١ٕٛ ِطجش ػٓ 8319 ثزلُ 21211225 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اثٛاٌؼش زّعاْ ازّع ػّزٚ -  1

زبِع ِطزبر ٚز١ع/ ثٍّه اٌظٍطبٔٗ ػبرع - طفالق:  ثدٙخ ،( ِعػُ غ١ز ظل١ك)  

 ٚؿ١بٔٗ ث١غ ػٓ 9128 ثزلُ 21211212 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ػجعاٌؼبفٟ خّبي ػسبرٗ -  2

ِسّع ازّع ػجعاٌؼبفٟ خّبي/ ثٍّه اٌّع٠ٕٗ ِدٍض ػبرع اٌّسىّٗ اِبَ:  ثدٙخ ،( اٌىّج١ٛرز ػعا ف١ّب)  ِٛث١الد  

 ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 8316 ثزلُ 21211222 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  غغبص اهلل ػغب خ١ع ِزلؾ -  3

١ِطبئ١ً خ١ع ١ِطبئ١ً/  ٍِه ثؼ١ذ ؿ١ٍجٗ ثؼبرع ِبرخزخض ؿ١ع١ٌٗ ثدٛار اٌىؼر:   

 ث١غ زظ١زٖ ػٓ 2496 ثزلُ 21211215 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌزز١ُ ػجع ػغبهلل زّعٜ ػّبظ -  4

/  ٍِه  ػٍٝ اٌظ١ع خبِغ ثدٛار اطّبػ١ً اٌؼ١ص ٔدغ/  اٌزثبة/ ػزق اٌـٛاِؼٗ ٔدٛع:  ثدٙخ ، االٌجبْ الظرار اٌّٛاػٝ أبس ٚرزث١ٗ

اٌزز١ُ ػجع ػغبهلل ازّع ٔبؿز  

 

 ضعِبد ػٓ 8295 ثزلُ 21211211 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٟ ػجعاٌالٖ ػجعاٌزز١ُ ازّع -  5

زظب١ٔٓ ط١ٍّبْ ٠ٛٔض/ ثٍّه اٌـسبثٗ ِظدع ثدٛار- اٌمج١ٍخ اٌسٛا٠ٚغ:  ثدٙخ ، ِسّٛي  

 زظ١زٖ ػٓ 8318 ثزلُ 21211226 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌىز٠ُ خبظ ازّع اٌظب٘ز ػجع ا٠ٛة -  6

اٌىز٠ُ خبظ ازّع اٌظب٘ز ػجع ِسّٛظ/  ٍِه اٌشراػ١ٗ اٌدّؼ١ٗ ثدٛار - ػزق اٌؼ١ص اٚالظ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 8311 ثزلُ 21211226 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع اٌّدع اثٛ ٠س١ٝ ِسّع -  7

ازّع اٌّدع اثٛ ازّع ضبٌع/  ٍِه اٌؼجبة ِزوش ثدٛار اٌّظزدعٖ اٌجالث١غ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 زظ١زح ػٓ 8289 ثزلُ 21211212 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌفضً اثٛ ِسّع ؿجزٞ اٌسظ١ٓ -  8

اٌؼش٠ش ػجع اٌفزبذ ػجع ِسّٛظ/  ثٍّه اٌسز٠خ ػبرع اٌجز٠ع ِىزت ثدٛار طبلٍزخ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١خ  

 ثدٙخ ، رزسٜ ػٓ 8299 ثزلُ 21211213 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع اٌظّبْ اٌؼ١ٍُ ػجع ٔبؿز -  9

ِسّع اٌززّٓ ػجع زظٓ ازّع/  ٍِه ٔبخر ِغؼُ ثدٛار ٔبؿز ػبرع:   

 رزث١خ زظ١زح ػٓ 8312 ثزلُ 21211222 فٝ ل١ع ، 55111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  لبثـ١ــً ؿعلٟ ثبثذ ؿعلٟ -  10

 ؿعلٟ ثبثذ ِسّع/  ٍِه طبلٍزٗ ِزوش ثبٌدال٠ٚخ اٌدال٠ٚخ ِظزؼفٟ غزة اٌٛلف ػبرع - اٌدال٠ٚخ - طبلٍزٗ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ

 لبث١ً

 زظ١زٖ ػٓ 8312 ثزلُ 21211219 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  طالِٗ رِضبْ اطّبػ١ً ِسّع -  11

رِضبْ ػجعاٌزز١ُ طالِٗ/   ثٍّه اٌجٛربخبس ِـٕغ ثدٛار -ػزق االزب٠ٛح:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  

 غالي ِغسٓ ػٓ 8311 ثزلُ 21211226 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػثّبْ ِسّع اطؼع ؿفٛد -  12

ازّع ِسّع رػعٜ ِسّع ٍِه اطؼع ثزٚد عبزٛٔٗ ثدٛار- اٌّظزدعٖ اٌجالث١غ:  ثدٙخ ، طٍٕعر  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 8135 ثزلُ 21211218 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ػٍٝ ِسّع ِسّٛظ -  13

اٌؼبي ػجع ّ٘بَ رضٛاْ/  ٍِه  اٌدٕٗ ر٠بف ِظدع ثدٛار لجٍٝ طبٌُ اٚالظ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 زظ١زٖ ػٓ 8298 ثزلُ 21211216 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع اٌع٠ٓ ٔٛر ػغٟ اػزعاي -  14

لبطُ ظٞػجب ازّع ثٙدذ/ ثٍّه االس٘زٞ اٌّؼٙع ثدٛار - إٌـ١زاد:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  
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 زظ١زٖ ػٓ 8314 ثزلُ 21211226 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ِسّع اٌزز١ُ ػجع ِسّع -  15

ٔبؿز ازّع ِسّع اٌزز١ُ ػجع/ ٍِه اٌجٕش٠ٕٗ ثدٛار اٌـجسٗ ػزة:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 زظ١زٖ ػٓ 8288 ثزلُ 21211219 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ػجعاٌس١ّع ِسّٛظ ِزفذ -  16

ِسّع ازّع ٘بػُ ِسّع/ ثٍّه لجٍٟ طبٌُ اٚالظ- اٌؼجبرٖ عز٠ك ثدٛار:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 8221 ثزلُ 21211214 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌؼ١ٍُ ػجع ازّع اٌؼ١ٍُ ػجع ػز٠ف -  17

زدبة اٌؼ١ٍُ ػجع ازّع اٌؼ١ٍُ ػجع/  ٍِه  ٚاؿً ثٕٝ اٌسز٠ٗ ػبرع:  ثدٙخ ، ٚظل١ك  

 زظ١زٖ ػٓ 8312 ثزلُ 21211223 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زدبسٞ ػجعاٌالٖ ضٍف اطبِٗ -  18

ػٍٟ ػجعإٌبؿز اال١ِٓ ِسّٛظ/ ثٍّه اهلل ضٍف ػبؿُ ِظدع ثدٛار- فبضً زٛف رزػٗ ػبرع - ١ٔعٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 8292 ثزلُ 21211212 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ازّع اٌٛفب اثٛ ِسّع ازّع -  19

ِسّع ازّع اٌٛفب اثٛ ِسّع ازّع/  ٍِه - اٌـسٝ اٌـزف ػبرع- ِسزٚص خش٠زٖ:  ثدٙخ  

 طٍه ِـٕغ ػٓ 8268 ثزلُ 21211214 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اطّبػ١ً ِسّٛظ ضٍف ا١ٌٌٛع -  20

اطّبػ١ً ِسّٛظ ضٍف ضبٌع/ ٍِه اطّبػ١ً اٌؼ١ص ٔدغ اطّبػ١ً اٌؼ١ص ػبرع اِبَ اٌٛلف اثبر:  ثدٙخ ، ِٛاػ١ٓ  

 ، ػزثٝ رزسٜ ػٓ 8314 ثزلُ 21211218 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ١ِطبئ١ً ز١ٍُ ؿفٛد ١ِٕب -  21

١ِطبئ١ً ز١ٍُ ؿفٛد ثٛال/  ٍِه/  خزخض ِبرٜ/ ظ  ؿ١ع١ٌٗ ثدٛار اٌىؼر:  ثدٙخ  

 اظٚاد ث١غ ػٓ 8221 ثزلُ 21211215 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظٓ ػجعاٌزز١ُ ػبػٛر ا٠ٗ -  22

زظٓ زّبظٖ اٌع٠ٓ ٔٛر/ ثٍّه- اٌؼزػ١ٗ اٌدّؼ١ٗ ثدٛار:  ثدٙخ ، ِٕش١ٌٗ  

 ثمبٌخ ِسً ػٓ 8283 ثزلُ 21211216 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زجؼٟ ٔـزٞ ط١ف١ٓ خزخض -  23

 ط١ف١ٓ/ ثٍّه اٌظالَ ظار ِزوش - اٌىؼر - االػعاظ٠خ اٌّعرطخ ثدٛار - ثؼ١ذ ؿ١ٍجخ خظز ػبرع - اٌىؼر - اٌظالَ ظار:  ثدٙخ ،

زجؼٟ ٔـزٞ  

:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 2692 ثزلُ 21211221 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ِسّع رػبظ ٔب٘ع -  24

زظب١ٔٓ ؿبثز خبثز زبرُ/  ٍِه ثبٌٕغب١ِغ ٔمٕك وٛثزٜ ثدٛار إٌغب١ِغ  

 غالي ردبرٖ ػٓ 8223 ثزلُ 21211215 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌظّبْ ِٛطٟ اٌظ١ع ِٛطٟ -  25

ػجعاٌؼش٠ش فإاظ ٔدبٖ/ ثٍّه إٌٛة ػبئٍٗ ِظدع اِبَ - اٌط١بَ:  ثدٙخ ،  

 ، ِغؼُ ِسً ػٓ 8284 ثزلُ 21211216 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع غبٌت خّبي رث١غ -  26

زظٓ طالِخ اػٟاٌز/  ثٍّه اٌظالَ ظار ِزوش - اٌـجسخ ثؼزة اٌجٕش٠ٕخ ثدٛار - اٌـجسخ ػزة - اٌظالَ ظار:  ثدٙخ  

 ، ػالفخ ِسً ػٓ 8294 ثزلُ 21211211 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اطّبػ١ً ػٍٟ ؿبثز ط١ٙز -  27

اٌغٕٟ ػجع ِسّٛظ سوٟ ض١زٞ/ ثٍّه اض١ُّ ِزوش - اٌجسز٠خ اٌسٛا٠ٚغ - ا١ٌّبٖ ِؼزٚع ثدٛار - ثسزٞ اٌسٛا٠ٚغ اض١ُّ:  ثدٙخ  

 زظ١زٖ ػٓ 8281 ثزلُ 21211216 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٟ ازّع ػجعاٌّغٍت رؤ٠بد -  28

خجبر رطالْ زّعٞ راغت/ ثٍّه لجٍٟ طبٌُ اٚالظ - االػعاظ٠ٗ االزّعاد ِعرطٗ ثدٛار:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  

 زظ١زح ػٓ 8282 ثزلُ 21211216 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌؼبي ػجع اٌززّٓ ػجع ازّع ػ١ٍخ -  29

 ػجع ِسّع/ ثٍّه - اٌظالَ ظار ِزوش -  لجٍٟ ٠سٟ اٚالظ - اٌؼـبرح ٔدغ - لجٍٟ ٠سٟ اٚالظ - اٌظالَ ظار:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١خ

ازّع اٌظب٘ز  

 ِىزت ػٓ 8316 ثزلُ 21211221 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٕٛظٖ ربٚضزٚص ػعٌٟ اال١ِز -  30

 ثؼ١ذ ؿ١ٍجٗ ػبرع ِٓ ِزفزع ثؼبرع االػعاظ٠ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار اٌىؼر:  ثدٙخ ، ثبٌظ١براد ٚاالزدبر اٌجضبئغ ٚرٛر٠ع ٔمً ِمبٚالد

وٕعٌض ؿ١ٍت وٕعٌض/ ٍِه   
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:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 8293 ثزلُ 21211211 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ارطً ١ٌُٚ اٌّـزٜ ِزٖٚ -  31

خزخض اٌضجغ ػب٠ع/  ٍِه ػٕٛظٖ االٔجب ػبرع ثدٛار اٌىؼر  

 رزث١ٗ ػٓ 9186 ثزلُ 21211216 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ِسّٛظ اطّبػ١ً ػبثع٠ٓ -  32

ط١ٍّبْ ِسّع ػٛلٝ ٍِه اٌززّٓ ػجع ِظدع ثدٛار اٌؼظ١زٜ ٘بػُ ٔدغ - ثسزٜ ٠س١ٝ اٚالظ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

 ِغؼُ ػٓ 8222 ثزلُ 21211211 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌظ١ع ػجعاٌس١ّع اثٛثىز اٌظ١ع -  33

اٌظ١ع ػجعاٌس١ّع ثىزٞ/ثٍّه االضالؽ ِظدع ثدٛار- اٌط١بَ:  ثدٙخ ، ػؼج١ٗ ِبوٛالد  

 ، ض١بعٗ ِؼغً ػٓ 9288 ثزلُ 21211212 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌفبٚٞ ِسّع ِب٘ز ِز٠ُ -  34

ػٍٟ ػج١زفٛسٞ/ ثٍّه اٌؼزػ١ٗ اٌدّؼ١ٗ ػبرع افز٠ىبٔٛ وبف١ٗ ثدٛار:  ثدٙخ  

 زظ١زٖ ػٓ 8286 ثزلُ 21211212 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظٓ ػجبظٖ اٌسبرص ػجع ِسّٛظ -  35

زظٓ ػجبظٖ اٌسزص ػجع/  ٍِه اٌشراسرٖ ثدٛار ٍِه اٌشراسرٖ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ِىزت ػٓ 8296 ثزلُ 21211211 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػجعاٌسبفؼ ػجعاٌس١ّع فٛسٞ ػبظي -  36

ػجعاٌس١ّع فٛسٞ ١٘ثُ/ ثٍّه زبِع ٔدغ -طفالق:  ثدٙخ ، ِسبرٖ ِمبٚالد  

 غ١بر لغغ ث١غ ػٓ 8313 ثزلُ 21211218 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ط١ٍُ ِسّع ؿالذ ١ٌٚع -  37

ط١ٍُ ِسّع ؿالذ ٌغفٝ/   ٍِه اٌجز٠ع ِىزت ثدٛار اٌىؼر:  ثدٙخ ، ثبٌدٍّٗ ِزط١عص ط١براد  

:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 8229 ثزلُ 21211211 فٝ ل١ع ، 15111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع ِسّٛظ فزسٟ ا٠ّٓ -  38

ثز٘بَ اٌؼجع ػع٠ٚٗ/ ٍِه  ؿ١عٔبٜٚ ثدٛار اٌزسز٠ز ػبرع  

 ، ضزظٖ ث١غ ػٓ 8291 ثزلُ 21211211 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػّز ػالَ ؿالذ ِسّٛظ -  39

اطسبق ف١ُٙ اِبي/ ٍِه االػعاظ٠ٗ اٌّعرطٗ ضٍف إٌغب١ِغ:  ثدٙخ  

 ظٜ ِسً ػٓ 8285 ثزلُ 21211212 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع اٌع٠ٓ ٔٛر زّبظ اػزف -  40

ازّع اٌع٠ٓ ٔٛر زّبظ اٌشػ١ُ ٍِه  اٌظالَ ِظزؼفٝ ثدٛار  رضٛاْ اٌس١ّع ػجع ِسّع ػبرع:  ثدٙخ ، افزاذ خٝ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 8222 ثزلُ 21211215 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ثبثذ ِسّع اطززض١ٕب -  41

ثٍٙٛي ِسّع ٘الي ػٕزز/  ثٍّه اٌـس١ٗ اٌٛزعٖ ثدٛار -غزة عٛق اٚالظ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ  

 ِٚٛاظ اطّٕذ ػٓ 9811 ثزلُ 21211211 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ػٍٝ ِسّع ػسبرٗ ِسّٛظ -  42

ػٍٝ ِسّع ػسبرٗ ِسّع/ ٍِه اٌّؼززوٗ االثزعائ١ٗ اٌؼمبر٠ٗ  ثدٛارِعرطٗ اٌؼمبر٠ٗ ػبرع:  ثدٙخ ، ثٕبء  

 ظٜ ِسً ػٓ 8291 ثزلُ 21211211 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِؼجع اثزا١ُ٘ اػزف اثزا١ُ٘ -  43

ِؼجع اثزا١ُ٘ اػزف/  ٍِه فإاظ ِسّع/ ظ/ ػ١بظٖ ثدٛار اٌظٛق ػبرع:  ثدٙخ ، افزاذ خٝ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 8282 ثزلُ 21211212 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ازّع ِسّع ثىزٞ ػـبَ -  44

ِسّع ثىزٞ ٘بٟٔ/  ثٍّه اٌدّٙٛر٠ٗ ػبرع - ثسزٞ اٌجالث١غ:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 8228 ثزلُ 21211211 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّٛظ زظٓ ِسّع ٔدبذ -  45

ػجعٖ ط١ٍّبْ ِسّع ِسّٛظ/ثٍّه اٌجٕعارٞ ثٕدغ اٌززّٓ ِظدع ثدٛار -ٔمٕك:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ  

 ػٓ 8112 ثزلُ 21211212 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اططزْٚ اٌّظ١ر ػجع ؿّٛئ١ً ط١ّز -  46

اٌّالن ػجع ثط١ذ ٌٕعٖ/  ٍِه اسل١ُ ػبرع االػعاظ٠ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار اٌىؼر:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 اظٚاد ػٓ 8226 ثزلُ 21211215 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  لالظ٠ٛص و١ٍت ٚؿفٝ ِٛٔٗ -  47

فبٔٛص طؼ١ع فز٠ع اهلل ػجع/  ٍِه ؿبٌر اٌسح اٚالظ اطّٕذ ِظزٛظع ثسزٜ ػزق ِبسْ ٔدٛع:  ثدٙخ ، ِٕش١ٌٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِالثض ث١غ ػٓ 8313 ثزلُ 21211226 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظٓ ِسّع ِسّع وز٠ّٗ -  48

زظٓ ِسّع ازّع االِدع/  ٍِه زدبج ٠س١ٝ ِظدع ثدٛار اٌط١بَ:  ثدٙخ ، خب٘شٖ  

 ػٓ 8315 ثزلُ 21211226 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  إٌّؼُ ػجع ِسّع اٌسبٜٚ ِسزٚص -  49

إٌّؼُ ػجع ِسّع اٌسبظٜ ضٍف/  ٍِه اٌشراػ١ٗ اٌدّؼ١ٗ ثدٛار لجٍٝ طبٌُ اٚالظ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ زظ١زٖ  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 8224 ثزلُ 21211215 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  خب١٘ٓ ِسّع ػشد طب١ِٗ -  50

خب١٘ٓ ِسّع اٌجعرٞ زبرُ/ ثٍّه إٌـ١زاد- خ١ٕعٞ ٔدغ ِعرطٗ ثدٛار:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ  

  ِىزت ػٓ 8311 ثزلُ 21211219 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  اٌـبظق ِسّع ػجعاٌفزبذ ٠بط١ّٓ -  51

ػجعاٌؼىٛر ٠بط١ٓ ػجعاهلل/ ثٍّه  اٌزسز٠ز ثؼبرع ٔبٚٞ ؿ١ع ثدٛار:  ثدٙخ ، ثبٌظ١براد ٔمً ِمبٚالد  

 رزث١ٗ زظ١زٖ ػٓ 8262 ثزلُ 21211213 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ض١ٍٗ ربِز ِدعٜ و١زٌض -  52

اٌمجبٔٝ ض١ٍٗ ربِز ِدعٜ ٍِه اٌؼز٠ف ػبرع اِبَ - ِظٍُ اٌؼ١ص ػبرع:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ  

:  ثدٙخ ، ِمٟٙ ػٓ 8281 ثزلُ 21211216 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  رٛف١ك ػٍٟ ٔبؿز ازّع -  53

ضٍف ازّع ػجعاٌس١ّع اهلل فزج/ ثٍّه اٌظبظاد ػبرع- اٌززّٓ ِظدع ثدٛار  

 ِىزت ػٓ 8312 ثزلُ 21211226 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  زظٓ اٌالٖ ػجع ِسّع ازّع -  54

ف١ُٙ ػٍٝ ِسّع/  ٍِه اٌدع٠ع اٌّع١ٔٗ ِدٍض ػبرع:  ثدٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد  

 زظ١زٖ ػٓ 8225 ثزلُ 21211215 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِسّع اٌالٖ ػجع ِسّع ٔدالء -  55

ِسّع اٌّغٍت ػجع ِسّع ِسّٛظ ٍِه االثزار ِظدع ثدٛار لجٍٝ طبٌُ اٚالظ:  ثدٙخ ، ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ  

 زظ١زٖ ػٓ 8311 ثزلُ 21211219 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ١٘ىً ِـغفٟ ِسّٛظ ِسّع -  56

١٘ىً ِـغفٟ ِسّع ِسّٛظ/ ثٍّه  ٔمٕك - االػعاظ٠خ اٌّعرطٗ ثدٛار:  ثدٙخ ، ِٛاػٟ ٚث١غ رزث١ٗ  

 ٔمً ِىزت ػٓ 8292 ثزلُ 21211211 فٝ ل١ع ، 25111.111  ، ِبٌٗ رأص ، فزظ ربخز ،  ِدٍغ ٔـزٜ خزخض و١زٌض -  57

ػف١ك ١ِٕز ٚخ١ٗ/  ٍِه االػعاظ٠ٗ اٌىؼر ِعرطٗ ثدٛار اٌىؼر:  ثدٙخ ، ثبٌظ١براد  

   ــــــــــــــــــــــ  

ػزوبد ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌغج١ٗ اٌّظزٍشِبدٚ اٌزد١ًّ ِٚظزسضزاد االظ٠ٚٗ ٚث١غ ردبرٖ  ،  ػزوخ   ٚػزوبٖ اٌؼش٠ش ػجع إٌّؼُ ػجع ِسّٛظ ػزوٗ -  1

 اٚ ِـٍسٗ ٌٙب ٠ىْٛ اْ ٌٍؼزوٗ ٠ٚدٛس اٌّشارع ِٚظزٍشِبد اٌج١غز٠ٗ ٚاٌّظزٍشِبد ٚاالظ٠ٚٗ ٚاالوظظٛاراد اٌغج١ٗ ٚاالػؼبة

 فٝ اٚ ِـز فٝ غزضٙب رسم١ك ػٍٝ رؼبٚٔٙب لع اٌزٝ اٚ ثبػّبٌٙب ػج١ٙٗ اػّال رشاٚي اٌزٝ ا١ٌٙئبد فٝ اٌٛخٖٛ ِٓ ٚخٗ ثبٜ رؼززن

 اٌززاض١ؾ وبفٗ ػٍٝ اٌسـٛي اٌؼزوٗ ٚػٍٝ ثٙب رٍسمٙب اٚ رؼزز٠ٙب اٚ اٌظٍفٗ ا١ٌٙئبد فٝ رٕعِح اْ ٌٍؼزوٗ ٠دٛس وّب- اٌطبرج

 ردبرٖ ػٓ ، 8269 ثزلُ 21211214 فٝ ،ل١عد 222211.111   ِبٌٙب ،رأص  1 اٌمبْٔٛ الزىبَ ٚفمب ٔؼبعٙب ٌّجبػزٖ اٌالسِٗ

 اٌج١غز٠ٗ ٚاٌّظزٍشِبد ٚاالظ٠ٚٗ ٚاالوظظٛاراد اٌغج١ٗ ٚاالػؼبة اٌغج١ٗ ٚاٌّظزٍشِبد اٌزد١ًّ ِٚظزسضزاد االظ٠ٚٗ ٚث١غ

 ػج١ٙٗ اػّال رشاٚي اٌزٝ ا١ٌٙئبد فٝ اٌٛخٖٛ ِٓ ٚخٗ ثبٜ رؼززن اٚ ِـٍسٗ ٌٙب ٠ىْٛ اْ ٌٍؼزوٗ ٠ٚدٛس اٌّشارع ِٚظزٍشِبد

 رؼزز٠ٙب اٚ اٌظٍفٗ ا١ٌٙئبد فٝ رٕعِح اْ ٌٍؼزوٗ ٠دٛس وّب- اٌطبرج فٝ اٚ ِـز فٝ غزضٙب رسم١ك ػٍٝ رؼبٚٔٙب لع اٌزٝ اٚ ثبػّبٌٙب

 زٍّٝ ػبرع:  ثدٙخ ، 1 اٌمبْٔٛ الزىبَ ٚفمب ٔؼبعٙب ٌّجبػزٖ اٌالسِٗ اٌززاض١ؾ وبفٗ ػٍٝ اٌسـٛي اٌؼزوٗ ٚػٍٝ ثٙب رٍسمٙب اٚ

ػٍٝ اثٛ ِـغفٝ اٌظ١ع اٌزز١ُ ػجع/ ٍِه اٌؼز٠ف  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفزاظ اٌزدبرٜ اٌظدً رؼع٠الد     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؼغت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211213 ربر٠ص ٚفٝ ،   8121:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػٍٝ زٕفٝ ػٍٝ زٕفٝ   - 1

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح رزن اٌّذوٛر  

 رزن  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211214 ربر٠ص ٚفٝ ،   3184:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ٟػٍ ازّع ضٍف خ١ٙبْ   - 2

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ  

 ػغت/ِسٛ رُ   21211214 ربر٠ص ٚفٝ ،   2929:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  إٌّغٍت ػجع ِسّع ر٠بف زظٓ   - 3

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً  

 رزن  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211215 ربر٠ص ٚفٝ ،   688:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  زظ١ٓ ػجعاٌؼبي ػجعاٌٛازع   - 4

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211215 ربر٠ص ٚفٝ ،   2454:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ط١ٍّبْ اٌؼجع اٌمظ رِٚبٔٝ   - 5

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211218 ربر٠ص ٚفٝ ،   9924:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ِسّع ازّع اٌضجغ ِٕبي   - 6

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح رزن اٌّذوٛر  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211218 ربر٠ص ٚفٝ ،   9921:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ِسّع ازّع اٌضجغ ز١ّعح   - 7

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح رزن اٌّذوٛر  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211211 ربر٠ص ٚفٝ ،   9842:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػثّبْ ػّٕعٜ ض١بِٝ ٔٛارٖ   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211211 ربر٠ص ٚفٝ ،   9651:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ؿع٠ك اٌٛفب اثٛ ضٍف ازّع   - 9

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

 ػغت/ِسٛ رُ   21211211 ربر٠ص ٚفٝ ،   8121:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػّزاْ ِسّع ِسّٛظ فزسٟ ٚائً   - 10

ٔٙبئ١ب اٌزدبرح اٌّذوٛررزن  اٌظدً  

 رزن  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211211 ربر٠ص ٚفٝ ،   5234:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  زجؼٝ زٕب زّبَ اػزف   - 11

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211211 ربر٠ص ٚفٝ ،   8114:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  زظٓ ِسّع ر٠بف وٛثز   - 12

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

 رزن  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211211 ربر٠ص ٚفٝ ،   9122:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػٍٝ ِسّع اطؼع ٔٙب   - 13

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ  

 ػغت/ِسٛ رُ   21211213 ربر٠ص ٚفٝ ،   6991:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػٍٝ ِسّٛظ ززثٝ إٌبؿز ػجع   - 14

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211216 ربر٠ص ٚفٝ ،   3221:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػّز ػجعاٌسف١ؼ ِسّع زظٓ   - 15

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن   

 اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211216 ربر٠ص ٚفٝ ،   8192:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  خّؼٗ ِسّٛظ زؼّذ ٠ظزٞ   - 16

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن   

 ػغت/ِسٛ رُ   21211216 ربر٠ص ٚفٝ ،   8198:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ٠ٛٔض ػٍٝ ِسّٛظ اٌززّٓ ػجع   - 17

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً  

 ػغت/ِسٛ رُ   21211216 ربر٠ص ٚفٝ ،   2114:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػٕٛظٖ ربٚضزٚص ثبثذ اٌّظ١ر ػجع   - 18

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211216 ربر٠ص ٚفٝ ،   9253:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػجعاٌمبظر ِٙعٜ رػبظ زٕبْ   - 19

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211216 ربر٠ص ٚفٝ ،   3266:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  رػٛاْ خبظ فٛسٞ ِٕزـز   - 20

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

 رزن  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211216 ربر٠ص ٚفٝ ،   9682:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اثٛثىز ِسّع ازّع ٔب٘ع   - 21

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211216 ربر٠ص ٚفٝ ،   4952:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  الالظ٠ٛص رارت ٔؼ١ُ ػٕٛظٖ   - 22

ٔٙبئ١ب ػٕٗ االطزغٕبء  

 رُ   21211216 ربر٠ص ٚفٝ ،   6542:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌع٠ٓ وّبي اطّبػ١ً اٌفزبذ ػجع اهلل ػجع   - 23

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً ػغت/ِسٛ  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211212 ربر٠ص ٚفٝ ،   9288:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ِسّٛظ ػٍٝ ِسّع اطالَ   - 24

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

 اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211218 ربر٠ص ٚفٝ ،   4929:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ِـغفٝ ِسّع راضٝ ثط١زٗ   - 25

ٔٙبئ١ب ػٕٗ االطزغٕبء   

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211218 ربر٠ص ٚفٝ ،   9512:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػثّبْ ِسفٛػ ػثّبْ ازّع   - 26

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

 ػغت/ِسٛ رُ   21211221 ربر٠ص ٚفٝ ،   9186:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ِسّع ِسّٛظ اطّبػ١ً ػبثع٠ٓ   - 27

ٔٙبئ١ب ػٕٗ االطزغٕبء  اٌظدً  

 ػغت/ِسٛ رُ   21211223 ربر٠ص ٚفٝ ،   8133:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػٛف ػثّبْ ػجعاٌؼبفٟ خّبي   - 28

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً  

 رزن  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211224 ربر٠ص ٚفٝ ،   8165:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ِدٍغ ػغب ط١ٍُ ػّبظ   - 29

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ  

  اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211224 ربر٠ص ٚفٝ ،   2163:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  ػجعٖ رٛف١ك اػزف اثبٔٛة   - 30

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  

 اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211224 ربر٠ص ٚفٝ ،   5488:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌضٜٛ ازّع وبًِ ِـغفٝ   - 31

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌظدً ػغت/ِسٛ رُ   21211224 ربر٠ص ٚفٝ ،   5488:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  اٌضٜٛ ازّع وبًِ ِـغفٝ   - 32

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن   

 ػغت/ِسٛ رُ   21211226 ربر٠ص ٚفٝ ،   9351:  ثزلُ ل١عٖ طجك  ،  فزظ ربخز  ،  رسق ِسّع ػجعاٌّسظٓ ؿفبء   - 33

ٔٙبئ١ب اٌزدبرٖ رزن  اٌظدً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي رأص     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211213 ، ربر٠ص ٚفٟ  6832 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اٌظ١ع ثط١ذ زبِع ػغ١بد -  1

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

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211214 ، ربر٠ص ٚفٟ  2361 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّع ػجعاٌد١ًٍ ٌغفٝ خؼفز -  2

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

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211216 ، ربر٠ص ٚفٟ  5142 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّٛظ ازّع رػعٜ ١ِزفذ -  3

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

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211218 ، ربر٠ص ٚفٟ  9491 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػثّبْ ِسفٛػ ػثّبْ ٔبظ٠ٗ -  4

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

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211211 ، ربر٠ص ٚفٟ  2212 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػٍٝ ِسّع زظٓ زظبَ -  5

خ١ٕٗ  351111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211211 ، ربر٠ص ٚفٟ  3382 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اٌج١ِٟٛ ػٍٟ اٌج١ِٟٛ ازالَ -  6

خ١ٕٗ  351111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211212 ، ربر٠ص ٚفٟ  6686 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ٠ٛطف ثزطَٛ ػٛلٝ ٠ٛٔبْ -  7

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

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211212 ، ربر٠ص ٚفٟ  4929 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِـغفٝ ِسّع راضٝ ثط١زٗ -  8

خ١ٕٗ  111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211212 ، ربر٠ص ٚفٟ  4952 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  الالظ٠ٛص رارت ٔؼ١ُ ػٕٛظٖ -  9

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

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211212 ، ربر٠ص ٚفٟ  5419 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّع ػجعاٌسى١ُ ِسّٛظ زظٕٝ -  10

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

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211219 ، ربر٠ص ٚفٟ  9186 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّع ِسّٛظ اطّبػ١ً ػبثع٠ٓ -  11

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

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211219 ، ربر٠ص ٚفٟ  9186 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسّع ِسّٛظ اطّبػ١ً ػبثع٠ٓ -  12

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

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211218 ، ربر٠ص ٚفٟ  2195 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػبثع٠ٓ ظطٛلٝ اٌظ١ع ِسّٛظ -  13

خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211221 ، ربر٠ص ٚفٟ  2382 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ١ِطبئ١ً ِٛر٠ض ٚخ١ٗ رِٛبص -  14

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

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211223 ، ربر٠ص ٚفٟ  8112 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اططزْٚ اٌّظ١ر ػجع ؿّٛئ١ً ط١ّز -  15

خ١ٕٗ  15111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211223 ، ربر٠ص ٚفٟ  8112 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  اططزْٚ اٌّظ١ر ػجع ؿّٛئ١ً ط١ّز -  16

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

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211224 ، ربر٠ص ٚفٟ  6812 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ػبسر ػ١ٙع ٘عٔٝ فبظٜ -  17

خ١ٕٗ  35111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز   

،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211225 ، ربر٠ص ٚفٟ  9823 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  ِسفٛػ زظبْ ػجٛظ ِـغفٟ -  18

خ١ٕٗ  35111.111، ِبٌٗ رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ  21211222 ، ربر٠ص ٚفٟ  5426 ثزلُ ل١عٖ طجك ،، فزظ ربخز  زظ١ٓ اٌّغزثٝ زظٓ ػبِز -  19

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌـزأػ١ز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211213 ربر٠ص ٚفٟ 8262    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ض١ٍٗ ربِز ِدعٜ و١زٌض -  1

اٌمجبٔٝ ض١ٍٗ ربِز ِدعٜ ٍِه اٌؼز٠ف ػبرع اِبَ - ِظٍُ اٌؼ١ص ػبرع ،     

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211214 ربر٠ص ٚفٟ 8221    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌؼ١ٍُ ػجع ازّع اٌؼ١ٍُ ػجع ػز٠ف -  2

زدبة اٌؼ١ٍُ ػجع ازّع اٌؼ١ٍُ ػجع/  ٍِه  ٚاؿً ثٕٝ اٌسز٠ٗ ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211214 ربر٠ص ٚفٟ 8268    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اطّبػ١ً ِسّٛظ ضٍف ا١ٌٌٛع -  3

اطّبػ١ً ِسّٛظ ضٍف ضبٌع/ ٍِه اطّبػ١ً اٌؼ١ص ٔدغ اطّبػ١ً اٌؼ١ص ػبرع اِبَ اٌٛلف اثبر ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211215 ربر٠ص ٚفٟ 8221    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، زظٓ ػجعاٌزز١ُ ػبػٛر ا٠ٗ -  4

زظٓ زّبظٖ اٌع٠ٓ ٔٛر/ ثٍّه- اٌؼزػ١ٗ اٌدّؼ١ٗ ثدٛار ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211215 ربر٠ص ٚفٟ 8225    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع اٌالٖ ػجع ِسّع ٔدالء -  5

ِسّع اٌّغٍت ػجع ِسّع ِسّٛظ ٍِه االثزار ِظدع ثدٛار لجٍٝ طبٌُ اٚالظ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211215 ربر٠ص ٚفٟ 8222    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ثبثذ ِسّع اطززض١ٕب -  6

ثٍٙٛي ِسّع ٘الي ػٕزز/  ثٍّه اٌـس١ٗ اٌٛزعٖ ثدٛار -غزة عٛق اٚالظ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211215 ربر٠ص ٚفٟ 2496    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌزز١ُ ػجع ػغبهلل زّعٜ ػّبظ -  7

اٌزز١ُ ػجع ػغبهلل ازّع ٔبؿز/  ٍِه  ػٍٝ اٌظ١ع خبِغ ثدٛار اطّبػ١ً اٌؼ١ص ٔدغ/  اٌزثبة/ ػزق اٌـٛاِؼٗ ٔدٛع ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211215 ربر٠ص ٚفٟ 8226    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، لالظ٠ٛص و١ٍت ٚؿفٝ ِٛٔٗ -  8

فبٔٛص طؼ١ع فز٠ع اهلل ػجع/  ٍِه ؿبٌر اٌسح اٚالظ اطّٕذ ِظزٛظع ثسزٜ ػزق ِبسْ ٔدٛع ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211215 ربر٠ص ٚفٟ 8224    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، خب١٘ٓ ِسّع ػشد طب١ِٗ -  9

خب١٘ٓ ِسّع اٌجعرٞ زبرُ/ ثٍّه إٌـ١زاد- خ١ٕعٞ ٔدغ ِعرطٗ ثدٛار ،:   اٌـزأػ١ز  



 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،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211215 ربر٠ص ٚفٟ 2496    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػجعاٌزز١ُ اهلل ػغب زّعٞ ػّبظ -  10

اٌزز١ُ ػجع ػغبهلل ازّع ٔبؿز/  ٍِه  ػٍٝ اٌظ١ع خبِغ ثدٛار اطّبػ١ً اٌؼ١ص ٔدغ/  اٌزثبة/ ػزق اٌـٛاِؼٗ ٔدٛع ،:   اٌـزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211215 ربر٠ص ٚفٟ 8223    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌظّبْ ِٛطٟ اٌظ١ع ِٛطٟ -  11

ػجعاٌؼش٠ش فإاظ ٔدبٖ/ ثٍّه إٌٛة ػبئٍٗ ِظدع اِبَ - اٌط١بَ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211218 ربر٠ص ٚفٟ 9491    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػثّبْ ِسفٛػ ػثّبْ ٔبظ٠ٗ -  12

رٛف١ك ِسّع ثىز ٔؼبَ ا/  ٍِه إٌّز ؿ١ع١ٌٗ ثدٛار  االعبٌٚٗ ثؼزة اٌؼزلٝ اٌؼجٛر ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 8293    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ارطً ١ٌُٚ اٌّـزٜ ِزٖٚ -  13

خزخض اٌضجغ ػب٠ع/  ٍِه ػٕٛظٖ االٔجب ػبرع ثدٛار اٌىؼر ،:   اٌـزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 8228    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّٛظ زظٓ ِسّع ٔدبذ -  14

ػجعٖ ط١ٍّبْ ِسّع ِسّٛظ/ثٍّه اٌجٕعارٞ ثٕدغ اٌززّٓ ِظدع ثدٛار -ٔمٕك ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 8294    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اطّبػ١ً ػٍٟ ؿبثز ط١ٙز -  15

 ػجع ِسّٛظ سوٟ ض١زٞ/ ثٍّه اض١ُّ ِزوش - اٌجسز٠خ اٌسٛا٠ٚغ - ا١ٌّبٖ ِؼزٚع ثدٛار - ثسزٞ اٌسٛا٠ٚغ اض١ُّ ،:   اٌـزأػ١ز

ٌغٕٟا  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 9811    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػٍٟ ِسّع ػسبرٗ ِسّٛظ -  16

ػٍٝ ِسّع ػسبرٗ ِسّع/ ٍِه اٌّؼززوٗ االثزعائ١ٗ اٌؼمبر٠ٗ  ثدٛارِعرطٗ اٌؼمبر٠ٗ ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 8229    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ِسّٛظ فزسٟ ا٠ّٓ -  17

ثز٘بَ اٌؼجع ػع٠ٚٗ/ ٍِه  ؿ١عٔبٜٚ ثدٛار اٌزسز٠ز ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 8291    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػّز ػالَ ؿالذ ِسّٛظ -  18

اطسبق ف١ُٙ اِبي/ ٍِه االػعاظ٠ٗ اٌّعرطٗ ضٍف إٌغب١ِغ ،:   اٌـزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 8222    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌظ١ع ػجعاٌس١ّع اثٛثىز اٌظ١ع -  19

اٌظ١ع ػجعاٌس١ّع ثىزٞ/ثٍّه االضالؽ ِظدع ثدٛار- اٌط١بَ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 8291    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِؼجع اثزا١ُ٘ اػزف اثزا١ُ٘ -  20

ِؼجع اثزا١ُ٘ اػزف/  ٍِه فإاظ ِسّع/ ظ/ ػ١بظٖ ثدٛار اٌظٛق ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 9811    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػٍٝ ِسّع ػسبرٗ ِسّٛظ -  21

ػٍٝ ِسّع ػسبرٗ ِسّع/ ٍِه اٌّؼززوٗ االثزعائ١ٗ اٌؼمبر٠ٗ  ثدٛارِعرطٗ اٌؼمبر٠ٗ ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 8292    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِدٍغ ٔـزٜ خزخض و١زٌض -  22

ػف١ك ١ِٕز ٚخ١ٗ/  ٍِه االػعاظ٠ٗ اٌىؼر ِعرطٗ ثدٛار اٌىؼر ،:   اٌـزأػ١ز   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 8296    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػجعاٌسبفؼ ػجعاٌس١ّع فٛسٞ ػبظي -  23

ػجعاٌس١ّع فٛسٞ ١٘ثُ/ ثٍّه زبِع ٔدغ -طفالق ،:   اٌـزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 2828    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع اثٛاٌّدع ػؼجبْ ِسّٛظ -  24

اٌّدع اثٛ ػؼجبْ ٘ؼبَ/ ثٍّه اٌّعراص ِدّغ ثدٛار اٌسبخز ٠س١ٝ اٚالظ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 8295    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػٍٟ ػجعاٌالٖ ػجعاٌزز١ُ ازّع -  25

زظب١ٔٓ ط١ٍّبْ ٠ٛٔض/ ثٍّه اٌـسبثٗ ِظدع ثدٛار- اٌمج١ٍخ اٌسٛا٠ٚغ ،:   اٌـزأػ١ز  

: اٌـزأػ١ز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 9819    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع زظٓ اٌظجغ اظُ٘ -  26

ِسّع زظٓ اٌظجغ/  ثٍّه ثسزٞ ٠س١ٟ اٚالظ- اٌّؼب٠ص - اٌجٕش٠ٓ ِسغٗ ثدٛار ،    



 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

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 4952    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، الالظ٠ٛص رارت ٔؼ١ُ ػٕٛظٖ -  27

خٛرخ١ٛص ػ١ٙع ثط١ذ/ ثٍّه ثسزٞ اٌجالث١غ- خزخض ِبرٞ و١ٕظٗ ثدٛار ،:   اٌـزأػ١ز  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 8112    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اططزْٚ اٌّظ١ر ػجع ؿّٛئ١ً ط١ّز -  28

اٌّالن ػجع ثط١ذ ٌٕعٖ/  ٍِه اسل١ُ ػبرع االػعاظ٠ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار اٌىؼر ،:   اٌـزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 5419    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ػجعاٌسى١ُ ِسّٛظ زظٕٝ -  29

ِسّع ط١ٍُ زظٓ/  ٍِه اٌىٌٛٗ ،:   اٌـزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 8292    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ازّع اٌٛفب اثٛ ِسّع ازّع -  30

ِسّع ازّع اٌٛفب اثٛ ِسّع ازّع/  ٍِه - اٌـسٝ اٌـزف ػبرع- ِسزٚص خش٠زٖ ،:   اٌـزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 4929    ثزلُ عٖل١ طجك  ، فزظ ربخز ، ِـغفٝ ِسّع راضٝ ثط١زٗ -  31

اغب ػٍٝ اٌظمغٝ راطُ ٍِه اٌٛزعٖ ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 4929    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِـغفٝ ِسّع راضٝ ثط١زٗ -  32

ض١ف اثٛ ِزٌٛٝ فزغً/  ٍِه اٌدشائز ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 4952    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، الالظ٠ٛص رارت ٔؼ١ُ ػٕٛظٖ -  33

ػجعاٌّظ١ر اٌمّؾ ػ١بظ اثٛاٌّىبرَ ٍِه اٌىؼر ثؼ١ذ ؿ١ٍجٗ ػبرع12 ،:   اٌـزأػ١ز  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 8112    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اططزْٚ اٌّظ١ر ػجع ؿّٛئ١ً ط١ّز -  34

اٌّالن ػجع ثط١ذ ٌٕعٖ/  ٍِه اسل١ُ ػبرع االػعاظ٠ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار اٌىؼر ،:   اٌـزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211213 ربر٠ص ٚفٟ 8299    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع اٌظّبْ اٌؼ١ٍُ ػجع ٔبؿز -  35

ِسّع اٌززّٓ ػجع زظٓ ازّع/  ٍِه ٔبخر ِغؼُ ثدٛار ٔبؿز ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211216 ربر٠ص ٚفٟ 8281    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػٍٟ ازّع ػجعاٌّغٍت رؤ٠بد -  36

خجبر رطالْ زّعٞ راغت/ ثٍّه لجٍٟ طبٌُ اٚالظ - االػعاظ٠ٗ االزّعاد ِعرطٗ ثدٛار ،:   اٌـزأػ١ز  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211216 ربر٠ص ٚفٟ 8282    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌؼبي ػجع اٌززّٓ ػجع ازّع ػ١ٍخ -  37

 اٌظب٘ز ػجع ِسّع/ ثٍّه - اٌظالَ ظار ِزوش -  لجٍٟ ٠سٟ اٚالظ - اٌؼـبرح ٔدغ - لجٍٟ ٠سٟ اٚالظ - اٌظالَ ظار ،:   اٌـزأػ١ز ٚؿف

 ازّع

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211216 ربر٠ص ٚفٟ 8298    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع اٌع٠ٓ ٔٛر ػغٟ اػزعاي -  38

لبطُ ػجبظٞ ازّع ثٙدذ/ ثٍّه االس٘زٞ اٌّؼٙع ثدٛار - إٌـ١زاد ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211216 ربر٠ص ٚفٟ 8283    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، زجؼٟ ٔـزٞ ط١ف١ٓ خزخض -  39

 ط١ف١ٓ/ ثٍّه اٌظالَ ظار ِزوش - اٌىؼر - االػعاظ٠خ اٌّعرطخ ثدٛار - ثؼ١ذ ؿ١ٍجخ خظز ػبرع - اٌىؼر - اٌظالَ ظار ،:   اٌـزأػ١ز

زجؼٟ ٔـزٞ  

: اٌـزأػ١ز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211216 ربر٠ص ٚفٟ 8284    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع غبٌت خّبي رث١غ -  40

زظٓ طالِخ اٌزاػٟ/  ثٍّه اٌظالَ ظار ِزوش - اٌـجسخ ثؼزة اٌجٕش٠ٕخ ثدٛار - اٌـجسخ ػزة - اٌظالَ ظار ،    

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211216 ربر٠ص ٚفٟ 9186    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ِسّٛظ اطّبػ١ً ػبثع٠ٓ -  41

ط١ٍّبْ ِسّع ػٛلٝ ٍِه اٌززّٓ ػجع ِظدع ثدٛار اٌؼظ١زٜ ٘بػُ ٔدغ - ثسزٜ ٠س١ٝ اٚالظ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211216 ربر٠ص ٚفٟ 9186    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ِسّٛظ اطّبػ١ً ػبثع٠ٓ -  42

ط١ٍّبْ ِسّع ػٛلٝ ٍِه اٌززّٓ ػجع ِظدع ثدٛار اٌؼظ١زٜ ٘بػُ ٔدغ - ثسزٜ ٠س١ٝ اٚالظ ،:   اٌـزأػ١ز  

: اٌـزأػ١ز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211216 ربر٠ص ٚفٟ 8281    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، رٛف١ك ػٍٟ ٔبؿز ازّع -  43

ضٍف ازّع ػجعاٌس١ّع اهلل فزج/ ثٍّه اٌظبظاد ػبرع- اٌززّٓ ِظدع ثدٛار ،    



 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

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 8285    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع اٌع٠ٓ ٔٛر زّبظ اػزف -  44

ازّع اٌع٠ٓ ٔٛر زّبظ اٌشػ١ُ ٍِه  اٌظالَ ِظزؼفٝ ثدٛار  رضٛاْ اٌس١ّع ػجع ِسّع ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 9288    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌفبٜٚ ِسّع ِب٘ز ِز٠ُ -  45

ػٍٟ ػج١زفٛسٞ/ ثٍّه اٌؼزػ١ٗ اٌدّؼ١ٗ ػبرع افز٠ىبٔٛ وبف١ٗ ثدٛار/ ثؼٕٛاْ اضز رائ١ظٟ ِسً افززبذ  ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 9128    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ػجعاٌؼبفٟ خّبي ػسبرٗ -  46

ِسّع ازّع ػجعاٌؼبفٟ خّبي/ ثٍّه ع٠ٕٗاٌّ ِدٍض ػبرع اٌّسىّٗ اِبَ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 8286    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، زظٓ ػجبظٖ اٌسبرص ػجع ِسّٛظ -  47

زظٓ ػجبظٖ اٌسزص ػجع/  ٍِه اٌشراسرٖ ثدٛار ٍِه اٌشراسرٖ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 9288    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌفبٚٞ ِسّع ِب٘ز ِز٠ُ -  48

ػٍٟ ػج١زفٛسٞ/ ثٍّه اٌؼزػ١ٗ اٌدّؼ١ٗ ػبرع افز٠ىبٔٛ وبف١ٗ ثدٛار ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 9128    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ػجعاٌؼبفٝ خّبي ػسبرٗ -  49

ِسّع ازّع ػجعاٌؼبفٟ خّبي/ ثٍّه اٌّع٠ٕٗ ِدٍض ػبرع اٌّسىّٗ اِبَ/ ثؼٕٛاْ اضز رائ١ظٟ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 8289    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌفضً اثٛ ِسّع ؿجزٞ اٌسظ١ٓ -  50

اٌؼش٠ش ػجع اٌفزبذ ػجع ِسّٛظ/  ثٍّه اٌسز٠خ ػبرع اٌجز٠ع ِىزت ثدٛار طبلٍزخ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211212 ربر٠ص ٚفٟ 8282    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ِسّع ثىزٞ ػـبَ -  51

ِسّع ثىزٞ ٘بٟٔ/  ثٍّه اٌدّٙٛر٠ٗ ػبرع - ثسزٞ اٌجالث١غ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211219 ربر٠ص ٚفٟ 8312    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، طالِٗ رِضبْ اطّبػ١ً ِسّع -  52

رِضبْ ػجعاٌزز١ُ طالِٗ/   ثٍّه اٌجٛربخبس ِـٕغ ثدٛار -ػزق االزب٠ٛح ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211219 ربر٠ص ٚفٟ 9186    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ِسّٛظ اطّبػ١ً ػبثع٠ٓ -  53

ط١ٍّبْ ِسّع ػٛلٝ ٍِه اٌززّٓ ػجع ِظدع ثدٛار اٌؼظ١زٜ ٘بػُ ٔدغ - ثسزٜ ٠س١ٝ اٚالظ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211219 ربر٠ص ٚفٟ 8288    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ػجعاٌس١ّع ِسّٛظ ِزفذ -  54

ِسّع ازّع ٘بػُ ِسّع/ ثٍّه لجٍٟ طبٌُ اٚالظ- اٌؼجبرٖ عز٠ك ثدٛار ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211219 ربر٠ص ٚفٟ 9186    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ِسّٛظ اطّبػ١ً ػبثع٠ٓ -  55

ِسّع ِسّٛظ اثزا١ُ٘ ضبٌع/  ٍِه اٌّع١ٔٗ ِدٍض ثدٛار اٌدع٠ع اٌّع١ٔٗ ِدٍض ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211219 ربر٠ص ٚفٟ 8311    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌـبظق ِسّع ػجعاٌفزبذ ٠بط١ّٓ -  56

ػجعاٌؼىٛر ٠بط١ٓ ػجعاهلل/ ثٍّه  اٌزسز٠ز ثؼبرع ٔبٚٞ ؿ١ع ثدٛار ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211219 ربر٠ص ٚفٟ 8311    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ١٘ىً ِـغفٟ ِسّٛظ ِسّع -  57

١٘ىً ِـغفٟ ِسّع ِسّٛظ/ ثٍّه  ٔمٕك - االػعاظ٠خ اٌّعرطٗ ثدٛار ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211218 ربر٠ص ٚفٟ 8314    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ١ِطبئ١ً ز١ٍُ ؿفٛد ١ِٕب -  58

١ِطبئ١ً ز١ٍُ ؿفٛد ثٛال/  ٍِه/  خزخض ِبرٜ/ ظ  ؿ١ع١ٌٗ ثدٛار اٌىؼر ،:   اٌـزأػ١ز   

: اٌـزأػ١ز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211218 ربر٠ص ٚفٟ 8313    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ط١ٍُ ِسّع ؿالذ ١ٌٚع -  59

ط١ٍُ ِسّع ؿالذ ٌغفٝ/   ٍِه اٌجز٠ع ِىزت ثدٛار اٌىؼر ،    

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211218 ربر٠ص ٚفٟ 8135    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ػٍٝ ِسّع ِسّٛظ -  60

اٌؼبي ػجع ّ٘بَ رضٛاْ/  ٍِه  اٌدٕٗ ر٠بف ِظدع ثدٛار لجٍٝ طبٌُ اٚالظ ،:   اٌـزأػ١ز   



 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

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211221 ربر٠ص ٚفٟ 8316    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػٕٛظٖ ربٚضزٚص ػعٌٟ اال١ِز -  61

وٕعٌض ؿ١ٍت وٕعٌض/ ٍِه  ثؼ١ذ ؿ١ٍجٗ ػبرع ِٓ ِزفزع ثؼبرع االػعاظ٠ٗ ٌّعرطٗا ثدٛار اٌىؼر ،:   اٌـزأػ١ز   

: اٌـزأػ١ز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211221 ربر٠ص ٚفٟ 2692    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ِسّع رػبظ ٔب٘ع -  62

زظب١ٔٓ ؿبثز خبثز زبرُ/  ٍِه ثبٌٕغب١ِغ ٔمٕك وٛثزٜ ثدٛار إٌغب١ِغ ،     

: اٌـزأػ١ز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211221 ربر٠ص ٚفٟ 2692    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ِسّع رػبظ ٔب٘ع -  63

زظب١ٔٓ ؿبثز خبثز زبرُ/  ٍِه ثبٌٕغب١ِغ ٔمٕك وٛثزٜ ثدٛار إٌغب١ِغ ،    

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211223 ربر٠ص ٚفٟ 8312    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، زدبسٞ ػجعاٌالٖ ضٍف اطبِٗ -  64

ػٍٟ ػجعإٌبؿز اال١ِٓ ِسّٛظ/ ثٍّه اهلل ضٍف ػبؿُ ِظدع ثدٛار- فبضً زٛف رزػٗ ػبرع - ١ٔعٖ ،:   اٌـزأػ١ز  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211223 ربر٠ص ٚفٟ 8112    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اططزْٚ اٌّظ١ر ػجع ؿّٛئ١ً ط١ّز -  65

ِسّٛظ ػٍٝ ِسّع ٍِه االس٘ز ثدٛار رضٛاْ اٌس١ّع ػجع ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز ٚؿف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211223 ربر٠ص ٚفٟ 8112    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اططزْٚ اٌّظ١ر ػجع ؿّٛئ١ً ط١ّز -  66

اٌّالن ػجع ثط١ذ ٌٕعٖ/  ٍِه اسل١ُ ػبرع االػعاظ٠ٗ اٌّعرطٗ ثدٛار اٌىؼر ،:   اٌـزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211224 ربر٠ص ٚفٟ 8252    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػبسر ػ١ٙع ٘عٟٔ اال١ِز -  67

اطسك خزخض ػٕٛظٖ/ثٍّه اٌّالن و١ٕظٗ ثدٛار- اٌىؼر ،:   اٌـزأػ١ز   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211225 ربر٠ص ٚفٟ 4912    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، إٌؼ١ُ ػجع ٘بػُ اٌظزبر ػجع اٌس١ٍُ ػجع -  68

٘بػُ اٌظزبر ػجع اٌفزبذ ػجع/  ٍِه فبٚخٍٝ اٌشراػ١ٗ اٌدّؼ١ٗ ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211225 ربر٠ص ٚفٟ 8319    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اثٛاٌؼش زّعاْ ازّع ػّزٚ -  69

زبِع ِطزبر ٚز١ع/ ثٍّه ظٍطبٔٗاٌ ػبرع - طفالق ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211226 ربر٠ص ٚفٟ 8313    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، زظٓ ِسّع ِسّع وز٠ّٗ -  70

زظٓ ِسّع ازّع االِدع/  ٍِه زدبج ٠س١ٝ ِظدع ثدٛار اٌط١بَ ،:   اٌـزأػ١ز   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211226 ربر٠ص ٚفٟ 8315    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، إٌّؼُ ػجع ِسّع اٌسبٜٚ ِسزٚص -  71

إٌّؼُ ػجع ِسّع اٌسبظٜ ضٍف/  ٍِه اٌشراػ١ٗ اٌدّؼ١ٗ ثدٛار لجٍٝ طبٌُ اٚالظ ،:   اٌـزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211226 ربر٠ص ٚفٟ 8312    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، زظٓ اٌالٖ ػجع ِسّع ازّع -  72

ف١ُٙ ػٍٝ ِسّع/  ٍِه اٌدع٠ع اٌّع١ٔٗ ِدٍض ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211226 ربر٠ص ٚفٟ 8314    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ِسّع اٌزز١ُ ػجع ِسّع -  73

ٔبؿز ازّع ِسّع اٌزز١ُ ػجع/ ٍِه اٌجٕش٠ٕٗ ثدٛار اٌـجسٗ ػزة ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211226 ربر٠ص ٚفٟ 8268    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اطّبػ١ً ِسّٛظ ضٍف ا١ٌٌٛع -  74

اٌّمـٛظ ػجع ازّع ِسّٛظ/  ٍِه ثدؼٍٗ اٌٍّه رؼع٠ً ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211226 ربر٠ص ٚفٟ 8311    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػثّبْ ِسّع اطؼع ؿفٛد -  75

ازّع ِسّع رػعٜ ِسّع ٍِه اطؼع ثزٚد عبزٛٔٗ ثدٛار- اٌّظزدعٖ اٌجالث١غ ،:   اٌـزأػ١ز   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211226 ربر٠ص ٚفٟ 8318    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌىز٠ُ خبظ ازّع اٌظب٘ز ػجع ا٠ٛة -  76

اٌىز٠ُ خبظ ازّع اٌظب٘ز ػجع ِسّٛظ/  ٍِه اٌشراػ١ٗ اٌدّؼ١ٗ ثدٛار - ػزق اٌؼ١ص اٚالظ ،:   اٌـزأػ١ز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211226 ربر٠ص ٚفٟ 8311    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع اٌّدع اثٛ ٠س١ٝ ِسّع -  77

ازّع اٌّدع اثٛ ازّع ضبٌع/  ٍِه اٌؼجبة ِزوش ثدٛار اٌّظزدعٖ اٌجالث١غ ،:   اٌـزأػ١ز  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211222 ربر٠ص ٚفٟ 8312    ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، لبثـ١ــً ؿعلٟ ثبثذ ؿعلٟ -  78

لبث١ً ؿعلٟ ثبثذ ِسّع/  ٍِه طبلٍزٗ ِزوش ثبٌدال٠ٚخ اٌدال٠ٚخ ِظزؼفٟ غزة اٌٛلف ػبرع - اٌدال٠ٚخ - طبلٍزٗ ،:   اٌـزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211222 ربر٠ص ٚفٟ 8316    ثزلُ ٖل١ع طجك  ، فزظ ربخز ، غغبص اهلل ػغب خ١ع ِزلؾ -  79

١ِطبئ١ً خ١ع ١ِطبئ١ً/  ٍِه ثؼ١ذ ؿ١ٍجٗ ثؼبرع ِبرخزخض ؿ١ع١ٌٗ ثدٛار اٌىؼر ،:   اٌـزأػ١ز   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌؼبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌزأػ١ز ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211213ُ ربر٠ص ٚفٟ 9423   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّٛظ ؿبثز ضٍف رفؼذ -  1

اٌّٛاػٝ أبس ٚث١غ رزث١ٗ  

 ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 8191   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، رِٛبص طب٠ٚزص خٛظٖ ؿجسٝ -  2

ِٚدّعاد فزاش ث١غ:  اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 5138   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌٍغ١ف ػجع اٌزز١ُ ػجع خبظ ِٕٝ -  3

اٌٝ ٔـف ثٍعٜ ِطجش:  اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 5419   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ػجعاٌسى١ُ ِسّٛظ زظٕٝ -  4

غالي ِغسٓ:  اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 4929   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِـغفٝ ِسّع راضٝ ثط١زٗ -  5

ثبٌزدشئٗ ثمبٌٗ:  اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 4929   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِـغفٝ ِسّع راضٝ ثط١زٗ -  6

ارـبالد ِزوش:  اٌزأػ١ز  

: اٌزأػ١ز ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 4952   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، الالظ٠ٛص رارت ٔؼ١ُ ػٕٛظٖ -  7

زعا٠ع   

:  اٌزأػ١ز ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 9819   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع زظٓ اٌظجغ اظُ٘ -  8

 ِمٙٝ

: اٌزأػ١ز ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 4952   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، الالظ٠ٛص رارت ٔؼ١ُ ػٕٛظٖ -  9

ثبٌظ١براد ٔمً ِىزت   

 ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211219ُ ربر٠ص ٚفٟ 9186   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ِسّٛظ اطّبػ١ً ػبثع٠ٓ -  10

ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ:  اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211219ُ ربر٠ص ٚفٟ 9186   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ِسّٛظ اطّبػ١ً ػبثع٠ٓ -  11

ٚفبوٙٗ ضضزٚاد:  اٌزأػ١ز  

،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211223ُ ربر٠ص ٚفٟ 8112   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اططزْٚ اٌّظ١ر ػجع ؿّٛئ١ً ط١ّز -  12

ِٛاػٝ ٚث١غ رزث١ٗ:  اٌزأػ١ز ٚؿف  

،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211223ُ ربر٠ص ٚفٟ 8112   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اططزْٚ اٌّظ١ر ػجع ؿّٛئ١ً ط١ّز -  13

ػزثٝ رزسٜ:  اٌزأػ١ز ٚؿف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211225ُ ربر٠ص ٚفٟ 4912   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، إٌؼ١ُ ػجع ٘بػُ اٌظزبر ػجع اٌس١ٍُ ػجع -  14

ضضزٚاد ث١غ:  اٌزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211222ُ ربر٠ص ٚفٟ 9563   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ١ِطبئ١ً ثؼزٜ ١ِٕت ١ِطبئ١ً -  15

ثبٌظ١براد ٔمً ِىزت:  اٌزأػ١ز  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؼزوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 8222   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌظ١ع ػجعاٌس١ّع اثٛثىز اٌظ١ع -  1

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211216ُ ربر٠ص ٚفٟ 8281   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، رٛف١ك ػٍٟ ٔبؿز ازّع -  2

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211219ُ ٠صربر ٚفٟ 8311   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ١٘ىً ِـغفٟ ِسّٛظ ِسّع -  3

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211218ُ ربر٠ص ٚفٟ 8135   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ػٍٝ ِسّع ِسّٛظ -  4

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211222ُ ربر٠ص ٚفٟ 8312   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، لبثـ١ــً ؿعلٟ ثبثذ ؿعلٟ -  5

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211216ُ ربر٠ص ٚفٟ 9186   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ِسّٛظ اطّبػ١ً ػبثع٠ٓ -  6

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211219ُ ربر٠ص ٚفٟ 8311   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌـبظق ِسّع ػجعاٌفزبذ ٠بط١ّٓ -  7

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211226ُ ربر٠ص ٚفٟ 8313   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، زظٓ ِسّع ِسّع وز٠ّٗ -  8

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211215ُ ربر٠ص ٚفٟ 8225   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع اٌالٖ ػجع ِسّع ٔدالء -  9

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211216ُ ربر٠ص ٚفٟ 8284   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع غبٌت خّبي رث١غ -  10

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 9128   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ػجعاٌؼبفٟ خّبي ػسبرٗ -  11

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211214ُ ربر٠ص ٚفٟ 8268   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اطّبػ١ً ِسّٛظ ضٍف ا١ٌٌٛع -  12

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211226ُ ربر٠ص ٚفٟ 8311   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػثّبْ ِسّع اطؼع ؿفٛد -  13

ضبؽ: اٌزأػ١ز  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211216ُ ربر٠ص ٚفٟ 8281   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػٍٟ ازّع ػجعاٌّغٍت رؤ٠بد -  14

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211219ُ ربر٠ص ٚفٟ 8312   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، طالِٗ رِضبْ اطّبػ١ً ِسّع -  15

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 8293   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ارطً ١ٌُٚ اٌّـزٜ ِزٖٚ -  16

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 8285   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع اٌع٠ٓ ٔٛر زّبظ اػزف -  17

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 9288   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌفبٚٞ ِسّع ِب٘ز ِز٠ُ -  18

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211226ُ ربر٠ص ٚفٟ 8318   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌىز٠ُ خبظ ازّع اٌظب٘ز ػجع ا٠ٛة -  19

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211213ُ ربر٠ص ٚفٟ 8262   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ض١ٍٗ ربِز ِدعٜ و١زٌض -  20

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211215ُ ربر٠ص ٚفٟ 8224   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، خب١٘ٓ ِسّع ػشد طب١ِٗ -  21

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 8228   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّٛظ زظٓ ِسّع ٔدبذ -  22

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211225ُ ربر٠ص ٚفٟ 8319   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اثٛاٌؼش زّعاْ ازّع ػّزٚ -  23

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211226ُ ربر٠ص ٚفٟ 8315   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، إٌّؼُ ػجع ِسّع اٌسبٜٚ ِسزٚص -  24

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211215ُ ربر٠ص ٚفٟ 8223   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌظّبْ ِٛطٟ اٌظ١ع ِٛطٟ -  25

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211216ُ ربر٠ص ٚفٟ 8282   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌؼبي ػجع اٌززّٓ ػجع ازّع ػ١ٍخ -  26

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211219ُ ربر٠ص ٚفٟ 8288   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ػجعاٌس١ّع ِسّٛظ ِزفذ -  27

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211215ُ ربر٠ص ٚفٟ 8222   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ثبثذ ِسّع اطززض١ٕب -  28

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 8296   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػجعاٌسبفؼ ػجعاٌس١ّع فٛسٞ ػبظي -  29

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211221ُ ربر٠ص ٚفٟ 2692   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ِسّع رػبظ ٔب٘ع -  30

ضبؽ: اٌزأػ١ز  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 8229   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ِسّٛظ فزسٟ ا٠ّٓ -  31

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٛعٔ رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 8291   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػّز ػالَ ؿالذ ِسّٛظ -  32

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 8295   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػٍٟ ػجعاٌالٖ ػجعاٌزز١ُ ازّع -  33

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211223ُ ربر٠ص ٚفٟ 8312   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، زدبسٞ ػجعاٌالٖ ضٍف اطبِٗ -  34

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211226ُ ربر٠ص ٚفٟ 8314   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ِسّع اٌزز١ُ ػجع ِسّع -  35

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211222ُ ربر٠ص ٚفٟ 8316   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، غغبص اهلل ػغب خ١ع ِزلؾ -  36

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 8292   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع ازّع اٌٛفب اثٛ ِسّع ازّع -  37

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211216ُ ربر٠ص ٚفٟ 8283   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، زجؼٟ ٔـزٞ ط١ف١ٓ خزخض -  38

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 8289   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌفضً اثٛ ِسّع ؿجزٞ اٌسظ١ٓ -  39

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 8292   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِدٍغ ٔـزٜ خزخض و١زٌض -  40

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 8282   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع ِسّع ثىزٞ ػـبَ -  41

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 8286   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، زظٓ ػجبظٖ اٌسبرص ػجع ِسّٛظ -  42

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211212ُ ربر٠ص ٚفٟ 8112   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اططزْٚ اٌّظ١ر ػجع ؿّٛئ١ً ط١ّز -  43

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211221ُ ربر٠ص ٚفٟ 8316   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػٕٛظٖ ربٚضزٚص ػعٌٟ اال١ِز -  44

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211214ُ ربر٠ص ٚفٟ 8221   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌؼ١ٍُ ػجع ازّع اٌؼ١ٍُ ػجع ػز٠ف -  45

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211215ُ ربر٠ص ٚفٟ 8221   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، زظٓ ػجعاٌزز١ُ ػبػٛر ا٠ٗ -  46

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 8291   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِؼجع اثزا١ُ٘ اػزف اثزا١ُ٘ -  47

ضبؽ: اٌزأػ١ز  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 8294   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اطّبػ١ً ػٍٟ ؿبثز ط١ٙز -  48

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211226ُ ربر٠ص ٚفٟ 8311   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع اٌّدع اثٛ ٠س١ٝ ِسّع -  49

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211226ُ ربر٠ص ٚفٟ 8312   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، زظٓ اٌالٖ ػجع ِسّع ازّع -  50

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211215ُ ربر٠ص ٚفٟ 2496   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، اٌزز١ُ ػجع ػغبهلل زّعٜ ػّبظ -  51

ضبؽ: اٌزأػ١ز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211216ُ ربر٠ص ٚفٟ 8298   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ِسّع اٌع٠ٓ ٔٛر ػغٟ اػزعاي -  52

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211218ُ ربر٠ص ٚفٟ 8313   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ط١ٍُ ِسّع ؿالذ ١ٌٚع -  53

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211215ُ ربر٠ص ٚفٟ 8226   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، لالظ٠ٛص و١ٍت ٚؿفٝ ِٛٔٗ -  54

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211211ُ ربر٠ص ٚفٟ 9811   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ػٍٝ ِسّع ػسبرٗ ِسّٛظ -  55

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211213ُ ربر٠ص ٚفٟ 8299   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ازّع اٌظّبْ اٌؼ١ٍُ ػجع ٔبؿز -  56

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

 ٚؿف،  اٌؼزوخ ٔٛع رؼع٠ً ر21211218ُ ربر٠ص ٚفٟ 8314   ثزلُ ل١عٖ طجك  ، فزظ ربخز ، ١ِطبئ١ً ز١ٍُ ؿفٛد ١ِٕب -  57

ضبؽ: اٌزأػ١ز  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌظّخ االطُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ٌٍزضبَ االضالؽ ٚرػٗ: اٌٝ 8211 ثزلُ اٌّم١عح اٌؼزوخ اطُ ثزؼع٠ً اٌزأػ١ز ر21211224ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  1    

ثبٌظ١براد ٌٍٕمً اٌزِٚبٔٝ ِىزت: اٌٝ 9563 ثزلُ اٌّم١عح اٌؼزوخ اطُ ثزؼع٠ً اٌزأػ١ز ر21211222ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  2    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األػطبؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ػزوبد اٌزدبرٜ اٌظدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؼغت - اٌّسٛ      

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي رأص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼع٠ً رُ 21211224،   ربر٠ص ٚفٟ 482، ثزلُ ل١ع٘ب طجك ،  ثظ١غخ رٛؿ١خ ٚػزوبٖ ػٛف ِسّع ؿع٠ك رافذ ازّع  ػزوٗ -  1

خ١ٕٗ  3251111.111، ِبٌٙب رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف،  اٌّبي رأص   

   ربر٠ص ٚفٟ 482، ثزلُ ل١ع٘ب طجك ،  ثظ١غخ رٛؿ١خ(  ٚػزوبٖ ػٛف ِسّع ؿع٠ك رافذ ازّع)  اٌّؼع٠ٕٗ ٌٍّٕزدبد ِـز -  2

خ١ٕٗ  3251111.111، ِبٌٙب رأص ١ٌـجر اٌّبي رأص رؼع٠ً:   اٌزأػ١ز ٚؿف،  اٌّبي رأص رؼع٠ً رُ 21211224،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

: اٌـزأػ١ز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 4486    ثزلُ ل١ع٘ب طجك  ، ِظبّ٘خ ػزوخ ، َ-َ-ع ِـز ثٕه -  1

طبثمب اٌؼز٠ف زٍّٝ)  26ٛ١ٌٛ٠ ػبرع ،   ) 

 ػبرع ،:   اٌـزأػ١ز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21211211 ربر٠ص ٚفٟ 4486    ثزلُ ل١ع٘ب طجك  ، ِظبّ٘خ ػزوخ ، ال٠ٛخع -  2

طبثمب اٌؼز٠ف زٍّٝ)  26ٛ١ٌٛ٠ ) 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌؼبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌطبِبد) ٚاطزطزاج ٚاطزغالي اٌزؼع٠ٓ ضبِبد ػٓ اٌزٕم١ت  ثظ١غخ رٛؿ١خ ، ٚػز٠ىٗ ػثّبْ اٌس١ّع ػجع ػ١ع ِسّٛظ ػزوخ -  1

 ربر٠ص ٚفٟ 6232   ثزلُ ل١ع٘ب طجك  ، إٌؼبط ٌّشاٌٚخ اٌالسِخ اٌززاض١ؾ وبفخ ػٍٝ اٌسـٛي اٌؼزوخ ٚػٍٝ(  اٌّؼع١ٔٗ

ثظ١غخ رٛؿ١خ:  اٌزأػ١ز ٚؿف،  إٌؼبط رؼع٠ً ر21211213ُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؼزوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌظّخ االطُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األػطبؽ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌزط١ّٗ اٌدٙبد اِبَ ٚاٌّظإ١ٌٗ ٚاٌزٛل١غ االظارٖ زك ٚزعٖ ٌٗ  ػز٠ه ٚ ِع٠ز  ثظ١غخ رٛؿ١خ  ػثّبْ ِسّٛظ زظٓ اٌع٠ٓ ػالء -  1

482   ثزلُ    21211224:  ربر٠ص ، ِٕفزظا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌزط١ّٗ اٌدٙبد اِبَ ٚاٌّظإ١ٌٗ ٚاٌزٛل١غ االظارٖ زك ٚزعٖ ٌٗ  ػز٠ه ٚ ِع٠ز  ثظ١غخ رٛؿ١خ  ػثّبْ ِسّٛظ زظٓ اٌع٠ٓ ػالء -  2

482   ثزلُ    21211224:  ربر٠ص ، ِٕفزظا  

 اٌزط١ّٗ اٌدٙبد اِبَ ٚاٌّظإ١ٌٗ ٚاٌزٛل١غ االظارٖ زك ٚزعٖ ٌٗ  ػز٠ه ٚ ِع٠ز  ثظ١غخ رٛؿ١خ  ػٛف ِسّع ؿع٠ك رافذ ازّع -  3

482   ثزلُ    21211224:  ربر٠ص ، ِٕفزظا  

 اٌزط١ّٗ اٌدٙبد اِبَ ٚاٌّظإ١ٌٗ ٚاٌزٛل١غ االظارٖ زك ٚزعٖ ٌٗ  ػز٠ه ٚ ِع٠ز  ثظ١غخ رٛؿ١خ  ػٛف ِسّع ؿع٠ك رافذ ازّع -  4

482   ثزلُ    21211224:  ربر٠ص ، ِٕفزظا  

    21211224:  ربر٠ص ، ضزٚج----------------------  ػز٠ه ٚ ِع٠ز  ثظ١غخ رٛؿ١خ  ػثّبْ ِسّٛظ زظٓ اٌع٠ٓ ػالء -  5

482   ثزلُ  

    21211224:  بر٠صر ، ضزٚج----------------------  ػز٠ه ٚ ِع٠ز  ثظ١غخ رٛؿ١خ  ػثّبْ ِسّٛظ زظٓ اٌع٠ٓ ػالء -  6

482   ثزلُ  

    21211224:  ربر٠ص ، ضزٚج----------------------  ػز٠ه ٚ ِع٠ز  ثظ١غخ رٛؿ١خ  ػٛف ِسّع ؿع٠ك رافذ ازّع -  7

482   ثزلُ  

    21211224:  ربر٠ص ، ضزٚج----------------------  ػز٠ه ٚ ِع٠ز  ثظ١غخ رٛؿ١خ  ػٛف ِسّع ؿع٠ك رافذ ازّع -  8

482   ثزلُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افزاظ ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

6183   ثزلُ    21211212:  ربر٠ص ، 112  2125/12/24 ززٝ طبرٜ  زظٓ ػٍٝ ِسّٛظ ِزفذ -  1  

4928   ثزلُ    21211212:  ربر٠ص ، 111  2119/15/13 ززٝ طبرٜ  ػٍٝ ازّع إٌّؼُ ػجع ِسّع -  2  

4928   ثزلُ    21211212:  ربر٠ص ، 111  2123/15/13 ززٝ طبرٜ  ػٍٝ ازّع إٌّؼُ ػجع ِسّع -  3  

3611   ثزلُ    21211214:  ربر٠ص ، 124  2124/19/15 ززٝ طبرٜ  رضٛاْ ػٍٝ اٌجبطظ ػجع ِسّع -  4  

1635   ثزلُ    21211214:  ربر٠ص ، 118  2124/11/15 ززٟ طبرٞ  ازّع ػجعاٌدبثز فٛسٞ ِسّع -  5  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

5862   ثزلُ    21211215:  ربر٠ص ، 136  2123/12/25 ززٟ طبرٞ  ط١ٍّبْ اٌدبثز ػجع سوز٠ب اًِ -  6  

688   ثزلُ    21211215:  ربر٠ص ، 131    زظ١ٓ ػجعاٌؼبي ػجعاٌٛازع -  7  

688   ثزلُ    21211215:  ربر٠ص ، 132    زظ١ٓ ػجعاٌؼبي ػجعاٌٛازع -  8  

688   ثزلُ    21211215:  ربر٠ص ، 133    زظ١ٓ ػجعاٌؼبي ػجعاٌٛازع -  9  

5142   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 138  2124/16/15 ززٟ طبرٞ  ِسّٛظ ازّع رػعٜ ١ِزفذ -  10  

6142   ثزلُ    21211218:  ربر٠ص ، 144  2124/15/15 ززٟ طبرٞ  ثغزص اٌمّؾ ثزاػب ثغزص سوز٠ب -  11  

4426   ثزلُ    21211211:  ربر٠ص ، 161  2122/14/11 ززٝ طبرٜ  ِسّٛظ ِسّع زظ١ٓ طؼبظ -  12  

4426   ثزلُ    21211211:  ربر٠ص ، 161  2124/13/28 ززٝ طبرٜ  ِسّٛظ ِسّع زظ١ٓ طؼبظ -  13  

4929   ثزلُ    21211212:  ربر٠ص ، 168    ِـغفٝ ِسّع راضٝ ثط١زٗ -  14  

4929   ثزلُ    21211212:  ربر٠ص ، 169    ِـغفٝ ِسّع راضٝ ثط١زٗ -  15  

5164   ثزلُ    21211213:  ربر٠ص ، 122  2124/12/29 ززٝ طبرٜ  ػٍٝ اثٛػّزٖ ػجعٖ ػالء -  16  

3214   ثزلُ    21211213:  ربر٠ص ، 126  2125/11/18 ززٝ طبرٜ  عٍت ِسّٛظ ػجعاٌس١ّع ِسّٛظ -  17  

3266   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 195    رػٛاْ خبظ فٛسٞ ِٕزـز -  18  

3266   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 196    رػٛاْ خبظ فٛسٞ ِٕزـز -  19  

4454   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 194  2122/13/24 ززٝ طبرٜ  اٌٌّٛٝ ػجع اٌسبفؼ ػجع ِسّع ط١ٙز -  20  

3221   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 181    ػّز ػجعاٌسف١ؼ ِسّع زظٓ -  21  

3221   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 181    ػّز ػجعاٌسف١ؼ ِسّع زظٓ -  22  

3221   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 182    ػّز ػجعاٌسف١ؼ ِسّع زظٓ -  23  

5426   ثزلُ    21211212:  ربر٠ص ، 211  2121/11/21 ززٝ طبرٜ  زظ١ٓ اٌّغزثٝ زظٓ ػبِز -  24  

6184   ثزلُ    21211219:  ربر٠ص ، 216  2124/18/13 ززٝ طبرٜ  ثمغز اثزا١ُ٘ لع٠ض ربظرص -  25  

4856   ثزلُ    21211218:  ربر٠ص ، 212    زا١ُ٘اث طعران سوٝ ث١ٙح -  26  

5168   ثزلُ    21211218:  ربر٠ص ، 213  2118/19/19 طبرٜ  عب١ٔٛص ط١ف١ٓ خجزائ١ً خ١ٙبْ -  27  

5168   ثزلُ    21211218:  ربر٠ص ، 214  2124/19/19 طبرٜ  عب١ٔٛص ط١ف١ٓ خجزائ١ً خ١ٙبْ -  28  

4131   ثزلُ    21211225:  ربر٠ص ، 232  2118/16/18 ززٝ طبرٜ  ازّع ػٍٝ ِـغفٝ إٌبؿز ػجع -  29  

4131   ثزلُ    21211225:  ربر٠ص ، 239  2124/16/18 ززٝ طبرٜ  ازّع ػٍٝ ِـغفٝ إٌبؿز ػجع -  30  

4912   ثزلُ    21211225:  ربر٠ص ، 232  2119/13/15 ززٝ طبرٜ  إٌؼ١ُ ػجع ٘بػُ اٌظزبر ػجع اٌس١ٍُ ػجع -  31  

4912   ثزلُ    21211225:  ربر٠ص ، 233  2123/13/15 ززٝ طبرٜ  إٌؼ١ُ ػجع ٘بػُ اٌظزبر ػجع اٌس١ٍُ ػجع -  32  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

4131   ثزلُ    21211225:  ربر٠ص ، 235    ازّع ػٍٟ ِـغفٟ إٌبؿز ػجع -  33  

4131   ثزلُ    21211225:  ربر٠ص ، 236    ازّع ػٍٟ ِـغفٟ إٌبؿز ػجع -  34  

6134   ثزلُ    21211226:  ربر٠ص ، 246  2124/12/12 ززٝ طبرٜ  ط١ٍُ اٌظ١ع لبػٛظ ِسّع -  35  

3242   ثزلُ    21211222:  ربر٠ص ، 249  2125/15/22 ززٝ طبرٜ  ِسّع زظ١ٓ  ِسّع ػجعٖ -  36  

3242   ثزلُ    21211222:  ربر٠ص ، 249  2125/15/22 ززٝ طبرٜ  ِسّع زظ١ٓ اٌعوز ػجعٖ -  37  

6193   ثزلُ    21211222:  ربر٠ص ، 252  2125/12/16 ززٝ طبرٜ  ِؼٛف رٚفبئ١ً رِٚبٔٝ ٚائً -  38  

5841   ثزلُ    21211222:  ربر٠ص ، 248  2123/11/22 ززٝ طبرٜ  اٌٛازع ػجع ِسّع زبِع اٌفزبذ ػجع -  39  

   ــــــــــــــــــــــ  

ػزوبد ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2858   ثزلُ    21211213:  ربر٠ص ، 115  2122/14/26 ززٝ طبرٜ  ٚػزوبٖ ؿبثز ِسّع راػع ١ٌٍٗ ػزوٗ -  1  

3229   ثزلُ    21211214:  ربر٠ص ، 121  2125/12/14 ززٝ طبرٜ  رىال غجزا١ٔٛص اظ٠ت ٚرثٗ -  2  

3228   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 132  2125/12/15 زبٜ طبرٜ  ٚػزوبئٙب ِسّٛظ ٘بػُ ٘عٞ ػزوٗ -  3  

3228   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 132  2125/12/15 زبٜ طبرٜ  اٌغج١ٗ اٌّظزٍشِبد ٌزٛر٠ع اٌسٕبٜٚ ػزوٗ -  4  

  2125/12/15 زبٜ طبرٜ(   اٌغج١ٗ ٚاٌّظزٍشِبد االخٙشٖ ٌزٛر٠ع اٌسٕبٜٚ ػزوٗ)  ٚػزوبئٙب ِسّٛظ ٘بػُ ٘عٞ ػزوٗ -  5

3228   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 132  

3228   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 132  2125/12/15 زبٜ طبرٜ  ٚػزوبئٙب ِسّٛظ ٘بػُ ٘عٞ ػزوٗ -  6  

3228   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 132  2125/12/15 زبٜ طبرٜ  اٌغج١ٗ اٌّظزٍشِبد ٌزٛر٠ع اٌسٕبٜٚ ػزوٗ -  7  

  2125/12/15 زبٜ طبرٜ(   اٌغج١ٗ ٚاٌّظزٍشِبد االخٙشٖ ٌزٛر٠ع اٌسٕبٜٚ ػزوٗ)  ٚػزوبئٙب ِسّٛظ ٘بػُ ٘عٞ ػزوٗ -  8

3228   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 132  

   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 141  2112/18/19ززٝ طبرٜ  ػٍٝ ازّع اطّبػ١ً ٚػز٠ىٗ ػٍٝ ازّع اهلل ػجع ػزوٗ -  9

4658 

   ثزلُ    21211216:  ربر٠ص ، 142  2122/18/19ززٝ طبرٜ  ػٍٝ ازّع اطّبػ١ً ٚػز٠ىٗ ػٍٝ ازّع اهلل ػجع ػزوٗ -  10

4658 

   ــــــــــــــــــــــ  

افزاظ ر٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افزاظ ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ػزوبد ر٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ػزوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


