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

   أفراظ ل١ٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 21101112 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ضرنَٛ ِسّع ِسّع اٌطؼ١ع اضّبء -  1

 ٔب٘ع/ٍِه اٌسراػٝ اٌزط١ٍف ثٕه غبرع غىر وفر:  ثدٙخ ، اٌىزبث١خ االظٚاد ٌزدبرح ِىزجٗ ػٓ 60191 ثرلُ

 غؼجبْ إٌبظٜ ِسّع

 ثرلُ 21101116 فٝ ل١ع ، 1151111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ضبٌُ ِسّع ضهبة ؾالذ -  2

 اٌؼٛٔٝ ضبٌُ ِسّع ضهبة/ ٍِه اٌؼِّٛٝ اٌػبرع اٌمع٠ّٗ خّدرح:  ثدٙخ ، ض١براد غ١بر لهغ ػٓ 60122

 21101116 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ػجعاٌرزّٓ ػجعإٌجٝ ػجعاٌرزّٓ ضؼبظ -  3

 اثرا١ُ٘ ِسّع ِسّٛظ/ٍِه اٌثٛرح غبرع/15 ثٕٙب ثٕعر اٌٛنٕٝ اٌسرش:  ثدٙخ ، ار١ٍ١ٗ ػٓ 60129 ثرلُ

 ػجعاٌدٛاظ

 ثرلُ 21101110 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ِسّع ازّع ػجعاٌؼس٠س اِبٔٝ -  4

 اثرا١ُ٘ ضبٌع/ٍِه غىر وفر ضالِٗ ؾ١ٍت وفر نر٠ك رخت وفر:  ثدٙخ ، زالثٗ ِٛاغٝ زظ١رح ػٓ 60121

 ض١ٍُ اثرا١ُ٘

 ثرلُ 21101123 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ػهٖٛ اٌسط١ٕٝ اثرا١ُ٘ اٌط١ع -  5

 اٌسع٠ع اٌطىٗ ضٍف االرسبظاٌؼرثٝ اثٛضؼعٖ ِطدع اِبَ وفراٌدسار:  ثدٙخ ، ظٚاخٓ ِسرػٗ ػٓ 60109

 ػهٖٛ اٌسط١ٕٝ اثرا١ُ٘ ٚرثٗ/ٍِه

 21101116 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ػّبرٖ ازّع ِسّٛظ زطٓ ِسطٓ -  6

 زعٚظ فٝ 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 فمرح 10 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚرؿع٠ر اضز١راظ ِىزت ػٓ 60120 ثرلُ

 ازّع ِسّٛظ زطٓ/  ٍِه غىر وفر اٌسِر١ٔٚٗ:  ثدٙخ ، ٌعٌه إٌّظّٗ ٚاٌٍٛائر اٌمراراد

 ثرلُ 21101123 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ظ٠بة ػراثٝ ِسّٛظ ازّع -  2

 ازّع/ٍِه وفرغىر ِروس االرـ اٌعٚر-ث١ٕٓ اٌثب٠ٛٔٗ اٌّعرضٗ غبرع:  ثدٙخ ، ِفرٚغبد ث١غ ػٓ 60105

 ظ٠بة ِسّٛظ

 ثرلُ 21101120 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ِؿهفٝ ِسّٛظ زٍّٝ ١ٔر١ِٓ -  9

 ض١ع رخت خٛظٖ/  ٍِه ثٕٙب ثٕعر اٌجٍع ٚضم وبًِ ِؿهفٝ غبرع ثٕٙب:  ثدٙخ ، أزع٠ٗ خٍٛظ ردبرح ػٓ 60212

 ازّع

 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  اٌرفبػٝ ػجعاٌس١ّع ِسّع ػجعاٌرؤف ور٠ُ -  0

 ٌه<ي إٌّظّخ ٚاٌٍٛائر اٌمراراد زعٚظ فٝ ٚرؿع٠ر ٚاضز١راظ ػبِٗ ِمبٚالد ػٓ 60162 ثرلُ 21101119

 ػجعاٌؼس٠س ِسّع ا٠ّٓ/ ٍِه ل١ٍٛث١خ ثٕٙب اٌطجبع ١ِٕٗ:  ثدٙخ ، 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36/فمرح 10 اٌّدّٛػخ ػعا ف١ّب

 اٌرفبػٝ

 21101121 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ػجعاهلل ِزٌٛٝ ِسّع ِزٌٛٝ اٌع٠ٓ ػّبظ -  11

 وّبي ِرٖٚ/  ثٍّه اٌدالء غبرع 12 غىر وفر:  ثدٙخ ، ٚوبض١ذ وٙرثبئ١ٗ أخٙسح إؾالذ ػٓ 60190 ثرلُ

 اثرا١ُ٘ ٘الي

 ثرلُ 21101131 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ػجعاٌس١ّع اٌػسبد زبِع ٘بٔٝ -  11

 ِسّٛظ رٚز١ٗ/  ٍِه ثٕٙب اٌؼِّٛٝ اٌػبرع 1 اٌمع٠ّٗ خّدرح:  ثدٙخ ، ض١براد غ١بر لهغ ث١غ ػٓ 60215

 ِسّع

 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  اثرا١ُ٘ ِؿهفٝ اٌؼرثٝ ِسّع ػجعاٌغٕٝ -  12

 اٌّع٠ر٠خ غبرع3/ثٕٙب ثٕعر ثٕٙب:  ثدٙخ ، ثبٌدٍّٗ ٚغبٜ ٚضدبئر ظضبْ ردبرح ػٓ 60192 ثرلُ 21101121

 ضبٌُ رغبظ ِسّع/ ٍِه

 62056 ثرلُ 21101129 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  اٌط١ع وّبي ِّعٚذ -  13

 ِؼٛـ ػجعاٌؼس٠س ِؿهفٝ/ٍِه غىر وفر اٌىجرٜ إٌّػبح:  ثدٙخ ، ِٛاغٝ ِؼٍف ػٓ

 62056 ثرلُ 21101129 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  اٌط١ع وّبي ِّعٚذ -  14

 اٌط١ع ػجعاٌسف١ظ ضب١ِخ/ ٍِه غىر وفر اٌىجرٜ إٌّػبح/ ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛاغٝ ِؼٍف ػٓ

 ل١ٍٛث١خ 62056/ ربثغ ثرلُ ٚل١ع 2116/3/9/فٝ افززر ٚػالفخ زجٛة/ ثٕػبل
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 60164 ثرلُ 21101116 فٝ ل١ع ، 4511.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ازّع ِسّٛظ اٌط١ع خٙبظ -  15

 ٠ٛضف ضبٌُ ضبٌُ رقب/ٍِه اٌؼّعح غبرع غىر وفر اٌعر٠ح ١ِذ:  ثدٙخ ، ِٕس١ٌٗ اظٚاد ث١غ ػٓ

 21101121 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ض١ّص خّؼٗ ِسّع ػجعإٌّؼُ ضكرح -  16

 ػجعإٌّؼُ ػجعاٌفزبذ ِسّٛظ/ ٍِه اضّبػ١ً ض١عٜ خبِغ ػٕع اٌمع٠ّخ خّدرح:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 60194 ثرلُ

 ػجعاٌفزبذ

 21101123 فٝ ل١ع ، 511111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ِسّع ػجعاٌٛ٘بة زطٕٝ اثرا١ُ٘ -  12

 36 فمرح 10 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٌعٌه إٌّظّٗ ٚاٌٍٛائر اٌمراراد زعٚظ فٝ اضز١راظ ِىزت ػٓ 60102 ثرلُ

 ِسّع ػجعاٌٛ٘بة زطٕٝ/  ٍِه غىر وفر ِبٌه اثٓ أٔص غبرع 3 اٌجمبغ١ٓ:  ثدٙخ ، 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ

 21101112 فٝ ل١ع ، 111111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ازّع ض١ع ػجعاٌّد١ع فبرٚق ِسّع -  19

 وّبي خٛظٖ/ ٍِه ا١ٌّٓ اثهبي غبرع غىر وفر:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛخ ٚرٛر٠عاد ِمبٚالد ِىزت ػٓ 60193 ثرلُ

 ا٠ٛة ػٍٝ

 60161 ثرلُ 21101112 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ػٍٝ ظ٠بة خٛظٖ ِسّع -  10

 ٠ٛضف ِسّٛظ رقب/  ٍِه ِٕبلر وفر ١ٌٛ٠ٛ 23 غبرع:  ثدٙخ ، ِٚدّعاد غعائ١ٗ ِٛاظ ردبرٖ ػٓ

 ثرلُ 21101123 فٝ ل١ع ، 1111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ِسّٛظ ػجعاٌٛ٘بة خّبي أزّع -  21

 ضؼع/  ٍِه ثٕٙب ثٕعر إٌٛر ِطدع اِبَ اٌػّٛد نر٠ك غبرع إٌٛر ِٕػ١خ:  ثدٙخ ، ثٍعٜ ِٕدع ػٓ 60104

 زػبظ ػجعاهلل ػٍٝ

 ثرلُ 21101111 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  زطٓ غر٠ت خالي ِسّٛظ -  21

 غبرع ِغ اٌجرٔطبد غبرع ثٕٙب ثٕعر اٌدع٠عٖ ثٕٙب:  ثدٙخ ، ِٚػرٚثبد ِأوٛالد ٚث١غ رسك١ر ػٓ 63602

 زط١ٓ ِسّع اٌط١ع فٛزٜ ِسّع/  ثٍّه وبًِ ٘بٔٝ

 ثرلُ 21101111 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  زطٓ غر٠ت خالي ِسّٛظ -  22

 ٚائً/  ثٍّه ضؼع وفر ثٕبز١خ اضر رئ١طٝ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٚػرٚثبد ِأوٛالد ٚث١غ رسك١ر ػٓ 63602

 اٌم١ٍٛث١ٗ 63602 ثرلُ ٚل١ع 2116/11/23 فٝ افززر ٚرؿع٠ر اضز١راظ ِىزت/ ثٕػبل غسبرٗ ِسّع ػجعاٌؼظ١ُ

 ثرلُ 21101111 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ور٠ُ ػه١ٗ أزّع ١ٌٚع ض١ٙر -  23

 ١ٌٚعازّع/ٍِه وفرغىر ِروس اٌىجرٜ إٌّػبٖ:  ثدٙخ ، ٚرى١ف غ١برٚرجر٠ع لهغ ٚرٛر٠ع ؾ١بٔٗ ػٓ 60123

 ػه١ٗ

 ثرلُ 21101129 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ضبٌُ ِسّع اٌط١ع ػسد ١٘ثُ -  24

 خّؼٗ اٌط١ع ضالِٗ ضؼ١ع/  ٍِه اٌّسٌمبْ ثدٛار ثٕٙب ٚرٚرح:  ثدٙخ ، وررْٛ ِؿٕغ ػٓ 60211

 21101119 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  خٕع زبفظ ػٍٝ ػجعاٌسف١ظ اٌط١ع -  25

/  ثٍّه إٌٛر ِٕػ١خ اٌسلبز٠ك نر٠ك 19 خٕع ػسثخ ثٕٙب ثٕعر:  ثدٙخ ، وبٚرع ٌسبَ ٚرغخ ػٓ 60169 ثرلُ

 زبفظ ػٍٝ ػجعاٌسف١ظ اٌط١ع ٘ػبَ

 ثرلُ 21101112 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ٠ٛضف اثرا١ُ٘ ػجعإٌّؼُ ا١ِرٖ -  26

 اٌػسبد ِسّع ازّع/  ٍِه ثٕٙب ثٕعر اٌٛنٕٝ اٌسرش:  ثدٙخ ، ٚضرظٚاد ِىزجٗ ػٓ 60163

 ثرلُ 21101131 فٝ ل١ع ، 21111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  اٌط١ع أضّبػ١ً أ١ِٓ زطبَ -  22

 ازّع ػٍٝ ِسّع ضبٌع/  ٍِه ػٍٝ ِسّع غبرع 1 أض١ٕذ:  ثدٙخ ، ٚوفزٗ وجبة ِػ٠ٛبد ػٓ 60216

 21101114 فٝ ل١ع ، 151111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  اٌط١ع ػٍٝ ِسّع ػجعاٌرزّٓ ػّبظ -  29

 ػس٠سح/  ٍِه اٌىفراٜٚ ِطجس ثدٛار اٌىفراٜٚ ػسثخ ظ٠بة ِٕػأح:  ثدٙخ ، ِٛاغٝ ِؼٍف ػٓ 60125 ثرلُ

 ِدب٘ع خٛظٖ

 ثرلُ 21101116 فٝ ل١ع ، 125111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ػجعاٌؼظ١ُ ػجعاٌظب٘ر إٌٙبَ -  20

 ػجعاٌرؤٚف ضبٌع/  ثٍّه غىر وفر غ١ُٕ ػسة وفر:  ثدٙخ ، زالثٗ ِٛاغٝ ررث١خ ِؼٍف ػٓ 60165

 ِسّع ػجعاٌؼظ١ُ

 ثرلُ 21101121 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ػ١طٝ أزّع ِست ِسّع راِٝ -  31

 ثٕٙب ثٕعر اٌجٍع ٚضم إٌجراٜٚ غبرع 3 ثٕٙب:  ثدٙخ ، االٔزرٔذ ػعا ف١ّب زى١ِٛٗ رٛر٠عاد ِىزت ػٓ 60196

 زج١ت ػٍٝ ػٍٝ ػٍٝ ٔٙبظ/  ٍِه
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 ثرلُ 21101129 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ِسّع زطٓ خّبي ػجعاٌطزبر -  31

 ِدب٘ع ػجعاٌطزبر ػس٠سٖ/ ٍِه غىر وفر اٌؿغرٜ إٌّػأح:  ثدٙخ ، ٚرط١ّٓ زالثٗ ِٛاغٝ ِؼٍف ػٓ 60211

 ثرلُ 21101122 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ِسّع ضؼ١ع ِسّع ضؼ١ع -  32

 اٌط١ع ازّع ض١ع ػجعاٌؼس٠س ضٕبء/  ٍِه ثٕٙب ػب٠عح اٌسبخٗ ِطجس ثدبٔت - ثم١رح:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 60100

 60160 ثرلُ 21101119 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ِسّع اٌط١ع ِؼزس ٚائً -  33

 غبُٔ ِسّع اٌط١ع ِؼزس/ٍِه ثٕٙب ِروس اٌؼهبر ١ِذ:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ

 ثرلُ 21101121 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ٘الي ػجبش رافذ ِسّع -  34

 ِسّع/ٍِه اٌم١ٍٛث١ٗ وفرغىر رؿفب اٌّطزػفٝ غبرع:  ثدٙخ ، ػّبي ٚٔمً ظاض١ٍٗ رخالد ِىزت ػٓ 60101

 ِزٌٛٝ ػجعٖ نٕهبٜٚ

 ثرلُ 21101131 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ٠ٛضف ضبٌُ ضبٌُ رقب ر٠ٙبَ -  35

 ضبٌُ ضبٌُ رقب/ٍِه غىر وفر اٌعر٠ح ١ِذ:  ثدٙخ ، ٚارٍطبضٕٗ اٌجبرظٖ اٌّػرٚثبد ٌزمع٠ُ وبفز١ر٠ب ػٓ 60214

 ٠ٛضف

 ثرلُ 21101123 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ازّع فبرٚق ػجعاٌمٜٛ اٌط١ع -  36

 خٛظٖ ؾجبذ/ ٍِه وفرغىر ِروس اٌىجرٜ إٌّػبٖ اٌطّب٠طخ نر٠ك:  ثدٙخ ، رط١ّٓ ِٛاغٝ ِؼٍف ػٓ 60106

 ضبنر اٌط١ع

 ثرلُ 21101119 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ؾ١ّعٖ اٌط١ع ؾ١ّعٖ رخت -  32

 ل١ٍٛث١خ ثٕٙب ثهب:  ثدٙخ ، ٌه<ي إٌّظّخ ٚاٌٍٛائر اٌمراراد زعٚظ فٝ زراػ١ٗ زبؾالد رؿع٠ر ػٓ 60166

 ؾ١ّعٖ اٌط١ع ؾ١ّعٖ ضؼ١ع/ ٍِه

 ثرلُ 21101111 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  لبضُ ِسّٛظ لبضُ ٠بضر -  39

 لبضُ ػّرٚ/  ثٍّه ثٕٙب اثرا١ُ٘ اٌػ١ص وفر:  ثدٙخ ، ِٕس١ٌٗ ٚأظٚاد وٙرثبئ١ٗ اخٙسح ث١غ ِؼرـ ػٓ 60121

 لبضُ ِسّٛظ

 ثرلُ 21101115 فٝ ل١ع ، 51111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  رضالْ أزّع ِسّع أزّع -  30

 ،(  اٌالزِٗ اٌزراض١ؽ ػٍٝ اٌسؿٛي ٚثؼع االٔزرٔذ ػعا ف١ّب)  اٌىّج١ٛرر ثراِح ػٍٝ رعر٠ت ػٓ 60126

 ػجعاهلل ضبٌُ ػجعاٌّؼس/  ٍِه ثٕٙب ثٕعر اٌزٛف١مٝ اٌر٠بذ غبرع اٌّسطٓ ثرج:  ثدٙخ

 ثرلُ 21101123 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ِٕؿٛر ِسّع ضؼ١ع ِسّع -  41

 ٍِه اٌسمٛق و١ٍخ اِبَ اٌؿسبثٗ ِٕػ١خ اٌدبِؼ١ٗ اٌّع٠ٕٗ غبرع:  ثدٙخ ، ِٛث١الد اوططٛاراد ث١غ ػٓ 60103

 زا٠ع ِسّٛظ رٛف١ك اثرا١ُ٘/ 

 ثرلُ 21101112 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  نٍجٗ ػجعاٌٍه١ف ضبِر ِسّع -  41

 ، ِسارع ِٚطزٍسِبد ٚضبِبرٙب االػالف ٚردبرح ٚاالِؿبي ٌٍٚمبزبد ث١هر٠خ اظ٠ٚخ ٚرعاٚي ث١غ ػٓ 60191

 ِؿهفٝ ِسّع ِؿهفٝ/ٍِه ١ٌٛ٠ٛ/23 غبرع غىر وفر:  ثدٙخ

 ثرلُ 21101121 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ػجعاهلل ػجعا١ٌٔٛص اضالَ -  42

 ػجعارٍٍٗ ػجعا١ٌٔٛص ا٠س٠ص/ ٍِه اٌػّٛد نر٠ك غبرع/2 ثٕٙب ثٕعر ثٕٙب:  ثدٙخ ، ِٛاغٝ زظ١رح ػٓ 62403

 ثرلُ 21101121 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ػجعاهلل ػجعا١ٌٔٛص اضالَ -  43

 ِٓ اٌع٠ٓ ؾالذ غبرع إٌٛر ِٕػ١خ ثٕٙب ثٕعر ثٕٙب ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛاغٝ زظ١رح ػٓ 62403

 اٌٝ ٔؿف ثٍعٜ ِطجس ٔػبل ػٓ ػجعاهلل ػجعا١ٌٔٛص ١ٔف١ٓ/ ٍِه اٌػّٛد نر٠ك غبرع

 ثرلُ 21101121 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ػجعاهلل ػجعا١ٌٔٛص اضالَ -  44

 ثٕٙب ثٕعر ثٕٙب إٌٛر ِٕػ١خ ثبٌؼٕٛاْ ثمبٌٗ ٔػبل ػٓ اضر رئ١طٝ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛاغٝ زظ١رح ػٓ 62403

 ػف١فٝ ِسّع ػجعاٌسف١ظ ٚفبء/ ٍِه االًِ غبرع

 ثرلُ 21101121 فٝ ل١ع ، 11111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  اٌط١ع زطٓ اٌط١ع ِعزذ -  45

 زطٓ اٌط١ع ػّبظ/  ٍِه ثٕٙب ظٍِٛ:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 60199

 ثرلُ 21101112 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ِغبٚرٜ ِسّع ِغبٚرٜ ِسّع -  46

 اثرا١ُ٘ ػ١ع فزسٝ غبظٖ/ٍِه ١ٌٛ٠ٛ/23 غبرع غىر وفر:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 60192



 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

 ثرلُ 21101112 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  زبِع اٌط١ع ػؿبَ اٌط١ع -  42

 غىر وفر وبًِ ازّع رمط١ُ ػبِر زطٓ غبرع 2:  ثدٙخ ،(  خ١ُ ؾبٌٗ)   ر٠بق١ٗ اٌؼبة ؾبٌٗ ػٓ 60162

 ثس١رٜ ػسة اٌفزبذ ػجع ػسة/  ثٍّه

 60195 ثرلُ 21101121 فٝ ل١ع ، 5111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ثع٠ر ض١ع ػجعإٌجٝ ٔبظ٠ٗ -  49

 ضٛضف ضبٌُ ضبٌُ رقب/ٍِه اٌّروس ضٍف اٌعر٠ح ١ِذ:  ثدٙخ ، ٚثبرظح ضبضٕٗ ِػرٚثبد رمع٠ُ ػٓ

 21101121 فٝ ل١ع ، 12111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  اٌطٛأىٝ ػه١ٗ ازّع اثرا١ُ٘ ِٕٝ -  40

 رقب ضؼ١ع ازّع/ٍِه نبٌت اثٝ اثٓ غبرع ثٕٙب ثٕعر ثٕٙب:  ثدٙخ ، ٚأز١ىبد رسف ِؼرـ ػٓ 60101 ثرلُ

 ِسّع

 21101122 فٝ ل١ع ، 3111111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ِؿ١ٍسٝ ِغبٚرٜ فزسٝ زبزَ -  51

 ِغبٚرٜ/  ٍِه اٌؿٙبر٠ح غبرع ِٕبلر وفر - ثٕٙب ثٕعر ثٕٙب:  ثدٙخ ، غعائ١ٗ ِٛاظ رؼجئخ ػٓ 60102 ثرلُ

 ِؿ١ٍسٝ ِغبٚرٜ فزسٝ

 21101122 فٝ ل١ع ، 3111111.111  ، ِبٌٗ رأش ، فرظ ربخر ،  ِؿ١ٍسٝ ِغبٚرٜ فزسٝ زبزَ -  51

 اٌّؼبظٜ ثىٕبد  0 غبرع ِٓ اٌط١ً ِدرٜ غبرع 2 اٌّؼبظٜ:  ثدٙخ ، غعائ١ٗ ِٛاظ رؼجئخ ػٓ 60102 ثرلُ

 21532 ثرلُ ِٚم١ع  2116/0/1 فٝ افززر ثبٌؼٌّٛٗ ٚإٌّظفبد اٌغعائ١ٗ اٌّٛاظ رٛز٠غ/  ثٕػبل

   ــــــــــــــــــــــ  

   غروبد ل١ٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 زعٚظ فٝ ٚظٌه ِٚطزٍسِبرٙب االزع٠خ ٚرؿع٠رٚاضز١راظ ٚردبرح ؾٕبػخ   ،  غروخ   ٚغروبٖ اٌطج١ٍٝ ثعر -  1

 ػٓ ، 60124 ثرلُ 21101114 فٝ ،ل١عد 1111111.111   ِبٌٙب ،رأش  ٌعٌه إٌّظّخ ٚاٌٍٛائر اٌمراراد

 ثدٙخ ، ٌعٌه إٌّظّخ ٚاٌٍٛائر اٌمراراد زعٚظ فٝ ٚظٌه ِٚطزٍسِبرٙب االزع٠خ ٚرؿع٠رٚاضز١راظ ٚردبرح ؾٕبػخ

 االٚي اٌهرف ٍِه ثٕٙب اٌمجٍٝ ثٕٙب ِعضً غبرع/ 12: 

   ِبٌٙب ،رأش  اٌجالضز١ه ِٕزدبد رؿ١ٕغ  ،  غروخ   ٚغروبٖ اٌؿبثر ؾالذ فبرش ازّع -  2

 ١ِذ:  ثدٙخ ، اٌجالضز١ه ِٕزدبد رؿ١ٕغ ػٓ ، 60213 ثرلُ 21101131 فٝ ،ل١عد 1111111.111

 ض١ٍّبْ ػجعاٌٙبظٜ ِغبٚرٜ ػب٠ع ٍِه ل١ٍٛث١خ ثٕٙب اٌٛنٕٝ اٌسرش نر٠ك ػبؾُ

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراظ اٌزدبرٜ اٌطدً رؼع٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌػهت - اٌّسٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربر٠ص ٚفٝ ،   60111:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  زٛاظ ِسّع ػرثٝ ػجعإٌبؾر أزّع   - 1

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101112

 رُ   21101112 ربر٠ص ٚفٝ ،   51035:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ػ١طٝ ازّع ِسطٓ اورَ   - 2

 ٔٙئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ

 رُ   21101112 ربر٠ص ٚفٝ ،   63112:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  زط١ٓ ضبٌّبْ زطبْ   - 3

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ

   21101112 ربر٠ص ٚفٝ ،   62554:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ِػؼً أِبَ ػٍٝ ِسّع زّعٜ   - 4

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ

 رُ   21101113 ربر٠ص ٚفٝ ،   49659:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ازّع ض١ع ػجعاٌؼس٠س ضٕبء   - 5

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ



 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

 رُ   21101116 ربر٠ص ٚفٝ ،   60111:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ٔؿ١ر ثػبرح ٔؿ١ر ٔس٠ٗ   - 6

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ

 رُ   21101116 ربر٠ص ٚفٝ ،   44261:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  خبثر زطٓ زّعٜ   - 2

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ

 رُ   21101116 ربر٠ص ٚفٝ ،   63102:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  إٌدبر ِسّع ػجعاهلل ػٍٝ   - 9

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ

 رُ   21101119 ربر٠ص ٚفٝ ،   62691:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  اٌط١ع ازّع اٌط١ع ٚفبء   - 0

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ررن  اٌطدً غهت/ِسٛ

 ربر٠ص ٚفٝ ،   62422:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  اضّبػ١ً ػجعاٌدبثر ِسّع ٔؼّبد   - 11

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ررن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101119

 رُ   21101119 ربر٠ص ٚفٝ ،   31046:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  غبُٔ ِسّع اٌط١ع  ِؼزس   - 11

 االضر ٚاٌرئ١طٝ ٌٍرئ١طٝ إٌػبل ررن  اٌطدً غهت/ِسٛ

 رُ   21101119 ربر٠ص ٚفٝ ،   31046:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  غبُٔ ِسّع اٌط١ع ِؼزس   - 12

 االضر ٚاٌرئ١طٝ ٌٍرئ١طٝ إٌػبل ررن  اٌطدً غهت/ِسٛ

   21101111 ربر٠ص ٚفٝ ،   65294:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ػجعاٌدٛاظ اٌط١ع ثىر رقب   - 13

 ٔٙبئ١ب ػٕٗ ٌالضزغٕبء  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ

 ربر٠ص ٚفٝ ،   69309:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ِٛضٝ اٌؿبظق ػجع اٌط١ع ا٠ٙبة   - 14

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ررن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101114

   21101114 ربر٠ص ٚفٝ ،   51230:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ِٛضٝ زطٓ ِسّعٜ اثرا١ُ٘   - 15

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ

   21101116 ربر٠ص ٚفٝ ،   62163:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ػف١فٝ ازّع اٌعضٛلٝ ثرا١ُ٘ا   - 16

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ

   21101112 ربر٠ص ٚفٝ ،   61425:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ض١ٍّبْ خرخص ثعٜٚ ٌج١ت   - 12

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ررن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ

 رُ   21101121 ربر٠ص ٚفٝ ،   41991:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ضراج ِسّع ِسّع ازّع   - 19

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ

   21101121 ربر٠ص ٚفٝ ،   36202:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ػّر ِسّٛظ ػجعاٌّد١ع ضؼ١ع   - 10

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ررن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ

 رُ   21101121 ربر٠ص ٚفٝ ،   50925:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ػرفخ ِسّع ػجعاهلل ضٍٜٛ   - 21

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ

 ربر٠ص ٚفٝ ،   56019:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ضالِخ اٌرزّٓ ػجع اثرا١ُ٘ ؾف١خ   - 21

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ررن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101121

 رُ   21101121 ربر٠ص ٚفٝ ،   43412:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ِرغع ػٍٝ ظر٠ٚع ٔبظ٠ٗ   - 22

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ

   21101121 ربر٠ص ٚفٝ ،   69211:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  خرخص ٔؿ١ر خرخص فبظٞ   - 23

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ

 رُ   21101122 ربر٠ص ٚفٝ ،   60111:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ػٍٝ اٌسط١ٕٝ ػٍٝ ِسّع   - 24

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ

   21101122 ربر٠ص ٚفٝ ،   61550:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  غب١٘ٓ اٌط١ع زبِع اثرا١ُ٘ اَ   - 25

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ

   21101122 ربر٠ص ٚفٝ ،   62914:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ػجعاٌغٕٝ أزّع اٌط١ع ٔدبذ   - 26

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ

   21101129 ربر٠ص ٚفٝ ،   49996:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  اٌغجبغٝ ازّع ِسّع خّبي   - 22

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ
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 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ربر٠ص ٚفٝ ،   51591:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  غمراْ ػجعاٌؼس٠س اثرا١ُ٘ اٌط١ع   - 29

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101129

   21101120 ربر٠ص ٚفٝ ،   52142:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ػّر ػسة ثروبد ؾجسٝ   - 20

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ

 رُ   21101120 ربر٠ص ٚفٝ ،   51251:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  اٌطجىٝ ِسّع رغبظ ر٠ُ   - 31

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ٌزرن  اٌطدً غهت/ِسٛ

 ربر٠ص ٚفٝ ،   55993:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  اضّبػ١ً ِسّع ث١ِٛٝ زور٠ب ا٠ّٓ   - 31

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ررن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101131

   21101131 ربر٠ص ٚفٝ ،   51362:  ثرلُ ل١عٖ ضجك  ،  فرظ ربخر  ،  ػالَ ػجعاٌٙبظٜ اثرا١ُ٘ ِٙب   - 32

 ٔٙبئ١ب إٌػبل ررن  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌّبي رأش 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ  21101111 ، ربر٠ص ٚفٟ  69523 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ٔؿر زط١ٓ اهلل فزر زطٓ ازّع -  1

  خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

 رؼع٠ً رُ  21101112 ، ربر٠ص ٚفٟ  49246 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ضٍهبْ ِسّٛظ اٌط١ع ِسّٛظ -  2

  خ١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش

 رُ  21101113 ، ربر٠ص ٚفٟ  65222 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ٘الي خّؼخ ػسة ِزٌٛٝ اٌٙبَ -  3

  خ١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ رأش ؿجر١ٌ اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

 رُ  21101113 ، ربر٠ص ٚفٟ  62222 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  زرفٛظ ِؿهفٝ ِسّع ِؿهفٝ -  4

  خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

 رؼع٠ً رُ  21101116 ، ربر٠ص ٚفٟ  31990 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ازّع ض١ع اٌرازق ػجع ررو١خ -  5

  خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش

 رؼع٠ً رُ  21101119 ، ربر٠ص ٚفٟ  61241 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ثط١ٛٔٝ غؼجبْ ازّع ٘بٔٝ -  6

  خ١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش

 رُ  21101110 ، ربر٠ص ٚفٟ  60131 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ػف١فٝ ِسّع ػجعاٌرغ١ع خّبي ضّر -  2

  خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

  21101110 ، ربر٠ص ٚفٟ  64191 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  اٌػر٠ف ِسّع ػٍٝ اٌس١ّع ػجع ِسّع -  9

  خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ

 ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر(   إظر٠ص ؾ١ع١ٌخ)  إظر٠ص ِسّع ض١ّر ِسّع أزّع/  ظ/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  0

 ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  21101111 ، ربر٠ص ٚفٟ  50362 ثرلُ

  خ١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ رأش

 رُ  21101111 ، ربر٠ص ٚفٟ  50362 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  اظر٠ص ِسّع ض١ّر ِسّع ازّع -  11

  خ١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر(  اظر٠ص ؾ١ع١ٌٗ) ازّع ِسّع ض١ّر ِسّع ازّع/اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  11

 رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  21101111 ، ربر٠ص ٚفٟ  50362

  خ١ٕٗ  12111.111، ِبٌٗ

 رُ  21101111 ، ربر٠ص ٚفٟ  55241 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  عإٌجٝػج ػجعاٌؼظ١ُ ػٍٝ اٌط١ع -  12

  خ١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

 رُ  21101113 ، ربر٠ص ٚفٟ  60162 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  اٌؼٕبٔٝ ِسّع ِزٌٛٝ ضؼ١ع غؼجبْ -  13

  خ١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

 رؼع٠ً رُ  21101113 ، ربر٠ص ٚفٟ  52953 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ض١ّص رٙبِٝ اٌط١ع ػج١ر -  14

  خ١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش
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 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 رُ  21101113 ، ربر٠ص ٚفٟ  64126 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  فبٔٛش ١ِطبئ١ً ػس٠س ؾّٛئ١ً -  15

  خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

 رُ  21101114 ، ربر٠ص ٚفٟ  62613 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ٚ٘عاْ ػجعاٌمبظر ٚ٘عاْ ػجعاٌمبظر -  16

  خ١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

 رُ  21101114 ، ربر٠ص ٚفٟ  51552 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ِسّع ضبٌُ ػجعاٌّسطٓ رقب -  12

  خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

  21101114 ، ربر٠ص ٚفٟ  60115 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ز٘رح ػف١فٝ اٌعضٛلٝ اثرا١ُ٘ ضع٠دٗ -  19

  خ١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ

  21101116 ، ربر٠ص ٚفٟ  56921 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ٔؿ١ر غبُٔ زطٓ ػجعاٌرؤف ػّرٚ -  10

  خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ

 ٚفٟ  66602 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ٚاٌرزالد ٌٍٕمً ِػؼً/ ١ٌؿجر اٌزدبرٜ االضُ رؿس١ر -  21

 ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي شرأ رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  21101112 ، ربر٠ص

  خ١ٕٗ  251111.111،

 رؼع٠ً رُ  21101112 ، ربر٠ص ٚفٟ  66602 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  اِبَ ِػؼً ض١ٍّبْ ازّع -  21

  خ١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش

 ٚفٟ  66602 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ٌٍرزالد ِػؼً ض١ٍّبْ ازّع/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  22

 ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  21101112 ، ربر٠ص

  خ١ٕٗ  251111.111،

 ، ربر٠ص ٚفٟ  66602 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ٌٍرزالد ِػؼً/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  23

  251111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  21101112

  خ١ٕٗ

 ، ربر٠ص ٚفٟ  66602 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ٚاٌرزالد ٌٍٕمً ِػؼً/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  24

  251111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  21101112

  خ١ٕٗ

 ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ػّبي ٔمً ِٚزؼٙع ٚاٌرزالد ٌٍٕمً ِػؼً ِىزت/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؿس١ر -  25

 ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ  21101112 ، ربر٠ص ٚفٟ  66602 ثرلُ

  خ١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ رأش

 رُ  21101112 ، ربر٠ص ٚفٟ  62212 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ازّع ض١ع ِسّع زط١ٓ فب٠سح -  26

  خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

 رؼع٠ً رُ  21101112 ، ربر٠ص ٚفٟ  52920 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  رفبػٝ ػساَ ثٕعارٜ ػّبظ -  22

  خ١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  بياٌّ رأش

 رؼع٠ً رُ  21101121 ، ربر٠ص ٚفٟ  52143 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  غر٠ت زطٓ غر٠ت ػّرٚ -  29

  خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش

 رؼع٠ً رُ  21101121 ، ربر٠ص ٚفٟ  52143 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  غر٠ت زطٓ غر٠ت ػّرٚ -  20

  خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش

 رؼع٠ً رُ  21101123 ، ربر٠ص ٚفٟ  42224 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  زط١ٓ ػجعٖ اٌع٠ٓ ػالء -  31

  خ١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش

 رؼع٠ً رُ  21101120 ، ربر٠ص ٚفٟ  62144 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ازّع اٌّٙعٜ ِسّع ازّع -  31

  خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش

 رُ  21101120 ، ربر٠ص ٚفٟ  63652 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ِؿهفٝ ػجعاٌؼ١ٍُ ِسّٛظ ِسّع -  32

  خ١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

 رُ  21101131 ، ربر٠ص ٚفٟ  60211 ثرلُ ل١عٖ ضجك ،، فرظ ربخر  ضبٌُ ِسّع اٌط١ع ػسد ١٘ثُ -  33

  خ١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ 21101112 ربر٠ص ٚفٟ 60163    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ٠ٛضف اثرا١ُ٘ ػجعإٌّؼُ ا١ِرٖ -  1

 اٌػسبد ِسّع ازّع/  ٍِه ثٕٙب ثٕعر اٌٛنٕٝ اٌسرش ، :  اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رؼع٠ً رُ 21101112 ربر٠ص ٚفٟ 60162    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، زبِع اٌط١ع ػؿبَ اٌط١ع -  2

 ػسة اٌفزبذ ػجع ػسة/  ثٍّه غىر وفر وبًِ ازّع رمط١ُ ػبِر زطٓ غبرع 2 ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 ثس١رٜ

 رؼع٠ً رُ 21101113 ربر٠ص ٚفٟ 69930    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌط١ع ػجعاٌٙبظٜ ٠سٝ غ١ّبء -  3

 ػه١ٗ اٌط١ع ػجعاٌطالَ ِسّع/ ٍِه غىر وفر رخت وفر/ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101116 ربر٠ص ٚفٟ 66426    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌػبفؼٝ ِسّع ِسّعٜ اٌط١ع ضبِٝ -  4

 اٌػبفؼٝ ِسّع ِسّعٜ اٌط١ع ضبِٝ ٍِه/ اٌٝ اٌّبٌه اضُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رؼع٠ً رُ 21101116 ربر٠ص ٚفٟ 60164    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ازّع ِسّٛظ اٌط١ع خٙبظ -  5

 ٠ٛضف ضبٌُ ضبٌُ رقب/ٍِه اٌؼّعح غبرع غىر وفر اٌعر٠ح ١ِذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼع٠ً رُ 21101116 ربر٠ص ٚفٟ 60165    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاٌؼظ١ُ ػجعاٌظب٘ر إٌٙبَ -  6

 ِسّع ػجعاٌؼظ١ُ ػجعاٌرؤٚف ضبٌع/  ثٍّه غىر وفر غ١ُٕ ػسة وفر ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼع٠ً رُ 21101119 ربر٠ص ٚفٟ 60160    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع اٌط١ع ِؼزس ٚائً -  2

 غبُٔ ِسّع اٌط١ع ِؼزس/ٍِه ثٕٙب ِروس اٌؼهبر ١ِذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101119 ربر٠ص ٚفٟ 60169    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، خٕع زبفظ ػٍٝ ػجعاٌسف١ظ اٌط١ع -  9

 اٌط١ع ٘ػبَ/  ثٍّه إٌٛر ِٕػ١خ اٌسلبز٠ك نر٠ك 19 خٕع ػسثخ ثٕٙب ثٕعر ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 زبفظ ػٍٝ ػجعاٌسف١ظ

 رؼع٠ً رُ 21101119 ربر٠ص ٚفٟ 60166    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ؾ١ّعٖ اٌط١ع ؾ١ّعٖ رخت -  0

 ؾ١ّعٖ اٌط١ع ؾ١ّعٖ ضؼ١ع/ ٍِه ل١ٍٛث١خ ثٕٙب ثهب ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼع٠ً رُ 21101119 ربر٠ص ٚفٟ 66511    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع ازّع ِسّع ازالَ -  11

 نٗ ػبظي ِسّع ػؿبَ/ اٌٝ اٌّبٌه اضُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 ربر٠ص ٚفٟ 60162    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌرفبػٝ ػجعاٌس١ّع ِسّع ػجعاٌرؤف ور٠ُ -  11

 ػجعاٌؼس٠س ِسّع ا٠ّٓ/ ٍِه ل١ٍٛث١خ ثٕٙب اٌطجبع ١ِٕٗ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  ٛاْاٌؼٕ رؼع٠ً رُ 21101119

 اٌرفبػٝ

 رُ 21101119 ربر٠ص ٚفٟ 61164    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ضالِٗ ػجعاٌغٕٝ ػجعاٌط١ّغ اًِ -  12

 ضالِٗ ػجعاٌغٕٝ ػجعاٌط١ّغ/ٍِه ثٕٙب ثٕعر اٌّٛخٝ غبرع ارر٠ت ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رُ 21101110 ربر٠ص ٚفٟ 63532    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌكؼ١ف ازّع اٌىر٠ُ ػجع ِسّع -  13

 ال٠ٛخع/اٌٝ االضر اٌرئ١طٝ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رُ 21101110 ربر٠ص ٚفٟ 63532    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌكؼ١ف ازّع اٌىر٠ُ ػجع ِسّع -  14

 ال٠ٛخع/*اٌٝ االضر اٌرئ١طٝ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رُ 21101110 ربر٠ص ٚفٟ 60121    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع ازّع ػجعاٌؼس٠س اِبٔٝ -  15

 اثرا١ُ٘ اثرا١ُ٘ ضبٌع/ٍِه غىر وفر ضالِٗ ؾ١ٍت وفر نر٠ك رخت وفر ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 ض١ٍُ

 21101110 ربر٠ص ٚفٟ 63061    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌّىبٜٚ ػجعاٌس١ٍُ ػجعاٌّؼهٝ اٌط١ع -  16

 اٌؿؼب٠عٖ ػسثخ االزّر اٌىَٛ ض٠ٛف ثٕٝ/ ثبٌؼٕٛاْ فرع افززبذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ

 اٚظع اٌط١براد ز٠ٛد اضز١راظ ٚردبرح اٌط١براد ٚاضز١راظ ردبرح ٔػبل ػٓ ِسّع ف١ُٙ زبِع ِسّع/ٍِه

  111/فٝ 111ثرلُ ٚل١ع1 11/ثرلُ

 63061    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌط١براد ٌزدبرٖ اٌّىبٜٚ اٌط١ع/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  12

 اٌىَٛ ض٠ٛف ثٕٝ/ ثبٌؼٕٛاْ فرع افززبذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101110 ربر٠ص ٚفٟ



 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

 ز٠ٛد اضز١راظ ٚردبرح اٌط١براد ٚاضز١راظ ردبرح ٔػبل ػٓ ِسّع ف١ُٙ زبِع ِسّع/ٍِه اٌؿؼب٠عٖ ػسثخ االزّر

  111/فٝ 111ثرلُ ٚل١ع1 11/ثرلُ اٚظع اٌط١براد

 رُ 21101110 ربر٠ص ٚفٟ 63532    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌكؼ١ف ازّع ػجعاٌىر٠ُ ِسّع -  19

 2111/11/31فٝ 2659 ثرلُ اٌّٛظع االضر اٌرئ١طٝ اٌّسً اٌغبء اٚال ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 اٌدع٠ع اٌطٕزراي ثدٛار اظر٠طٝ غبرع ثد١ٙٗ ٚاٌىبئٓ ِبروذ ضٛثر/ٔػبل ػٓ 63532ربثغ ثرلُ ٚاٌّم١ع

 ثعر زوٝ ظضٛلٝ/ٍِه

 رُ 21101110 ربر٠ص ٚفٟ 63532    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌكؼ١ف ازّع ػجعاٌىر٠ُ ِسّع -  10

 ثرلُ ٚاٌّم١ع 2113/4/2فٝ 914ثرلُ اٌّٛظع االضر اٌرئ١طٝ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 ػ١بظ رمط١ُ اظر٠طٝ غبرع رمبنغ اٌساٍِٝ غبرع/ ثد١ٙخ ٚاٌىبئٓ ِبروذ ضٛثر ٔػبل ػٓ 63532ربثغ

 اثرا١ُ٘ ؾجسٝ اثرا١ُ٘/ٍِه

 رؼع٠ً رُ 21101111 ربر٠ص ٚفٟ 60114    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِطؼٛظ ثػرٜ ِٕطٝ ا١ِر -  21

 اٌطجىٝ ضبٌُ ػجبش ضبٌُ/  اٌٝ اٌّبٌه اضُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101111 ربر٠ص ٚفٟ 60122    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، غجر٠بي ١ِطبئ١ً زوٝ ١ِطبئ١ً -  21

 فر٠ع زطٓ فر٠ع/  ثٍّه اٌسٛف١١ٓ ١ِذ اٌرزلٗ زٛـ ثٕٙب ِروس ثٕٙب ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رؼع٠ً رُ 21101111 ربر٠ص ٚفٟ 63602    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، زطٓ غر٠ت خالي ِسّٛظ -  22

 ثٕٙب ثدٙخ ِٚػرٚثبد ِأوٛالد ٚث١غ رسك١ر ثٕػبل اضر رئ١طٝ ِسً أفززبذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 فٝ 06 ثرلُ اٚظع زط١ٓ ِسّع اٌط١ع فٛزٜ ِسّع/  ثٍّه وبًِ ٘بٔٝ ِغ اٌجرٔطبد غبرع اٌدع٠عٖ

 اٌم١ٍٛث١ٗ 63602 ربثغ ثرلُ ٚل١ع 2110/1/11

 رُ 21101111 ربر٠ص ٚفٟ 55241    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعإٌجٝ ػجعاٌؼظ١ُ ػٍٝ اٌط١ع -  23

 ثٍّه ثٕٙب ثٕعر ضبثمب اٌىٛثرٜ اٌدالء غبرع 11  ثٕٙب/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر فٚؾ،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 غٍجٝ ِسّع ض١ًٍ فبنّٗ/ 

 رؼع٠ً رُ 21101111 ربر٠ص ٚفٟ 63602    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، زطٓ غر٠ت خالي ِسّٛظ -  24

 فٛزٜ ِسّع/  ثٍّه وبًِ ٘بٔٝ غبرع ِغ اٌجرٔطبد غبرع ثٕٙب ثٕعر اٌدع٠عٖ ثٕٙب ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 زط١ٓ ِسّع اٌط١ع

 رؼع٠ً رُ 21101111 ربر٠ص ٚفٟ 63602    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، زطٓ غر٠ت خالي ِسّٛظ -  25

/ ثٕػبل غسبرٗ ِسّع ػجعاٌؼظ١ُ ٚائً/  ثٍّه ضؼع وفر ثٕبز١خ اضر رئ١طٝ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 اٌم١ٍٛث١ٗ 63602 ثرلُ ٚل١ع 2116/11/23 فٝ افززر ٚرؿع٠ر اضز١راظ ِىزت

 رُ 21101111 ربر٠ص ٚفٟ 60123    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ور٠ُ ػه١ٗ أزّع ١ٌٚع ض١ٙر -  26

 ػه١ٗ ١ٌٚعازّع/ٍِه وفرغىر ِروس اٌىجرٜ إٌّػبٖ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رؼع٠ً رُ 21101111 ربر٠ص ٚفٟ 60121    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، لبضُ ِسّٛظ لبضُ ٠بضر -  22

 لبضُ ِسّٛظ لبضُ ػّرٚ/  ثٍّه ثٕٙب اثرا١ُ٘ اٌػ١ص وفر ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101113 ربر٠ص ٚفٟ 60169    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، خٕع زبفظ ػٍٝ ػجعاٌسف١ظ اٌط١ع -  29

 زبفظ ػٍٝ ػجعاٌسف١ظ/  اٌٝ اٌّبٌه اضُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رُ 21101114 ربر٠ص ٚفٟ 51552    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع ضبٌُ ػجعاٌّسطٓ رقب -  20

 ِسّع ضبٌُ ػجعاٌّسطٓ ِػ١رٖ/ اٌٝ اٌّبٌٍه اضُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 ربر٠ص ٚفٟ 44211    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌّؼّبر٠ٗ ٌٍّمبٚالد اٌؼجبضٝ ا٠ّٓ ِىزت -  31

 زوٝ اٌؼجبش ِسّع ا٠ّٓ/ اٌٝ اٌّبٌه اضُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101114

 21101114 ربر٠ص ٚفٟ 60125    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌط١ع ػٍٝ ِسّع ػجعاٌرزّٓ ػّبظ -  31

 خٛظٖ ػس٠سح/  ٍِه اٌىفراٜٚ ِطجس ثدٛار اٌىفراٜٚ ػسثخ ظ٠بة ِٕػأح ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ

 ِدب٘ع

 ربر٠ص ٚفٟ 51942    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌجعٜٚ  ِؿهفٝ ِسّع اٌّسطٓ ػجع/ ظ -  32

 - إٌّب٠ف - االضّبػ١ٍٗ ِروس اضر رئ١طٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101114

  ثرلُ ٚل١ع 2110/ /    ثرلُ اٚظع ظٚاخٓ ِسرػخ/ ٔػبل ػٓ ثٍّىٗ اٌسراػ١ٗ اٌزؼب١ٔٚٗ اٌطالَ خّؼ١خ



 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

 رؼع٠ً رُ 21101115 ربر٠ص ٚفٟ 60126    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، رضالْ أزّع ِسّع أزّع -  33

 ػجعاهلل ضبٌُ ػجعاٌّؼس/  ٍِه ثٕٙب ثٕعر اٌزٛف١مٝ اٌر٠بذ غبرع اٌّسطٓ ثرج ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 21101116 ربر٠ص ٚفٟ 56921    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ٔؿ١ر غبُٔ زطٓ ػجعاٌرؤف ػّرٚ -  34

 ظر٠ٚع ػه١ٗ رٚا٠ر ٍِه االرثؼ١ٓ وفر/ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ

 ربر٠ص ٚفٟ 60129    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاٌرزّٓ ػجعإٌجٝ ػجعاٌرزّٓ ضؼبظ -  35

 ِسّٛظ/ٍِه اٌثٛرح غبرع/15 ثٕٙب ثٕعر اٌٛنٕٝ اٌسرش ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101116

 ػجعاٌدٛاظ اثرا١ُ٘ ِسّع

 رُ 21101116 ربر٠ص ٚفٟ 60120    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػّبرٖ ازّع ِسّٛظ زطٓ ِسطٓ -  36

 ازّع ِسّٛظ زطٓ/  ٍِه غىر وفر اٌسِر١ٔٚٗ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رؼع٠ً رُ 21101116 ربر٠ص ٚفٟ 60122    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ضبٌُ ِسّع ضهبة ؾالذ -  32

 اٌؼٛٔٝ ٌُضب ِسّع ضهبة/ ٍِه اٌؼِّٛٝ اٌػبرع اٌمع٠ّٗ خّدرح ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101112 ربر٠ص ٚفٟ 60191    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، نٍجٗ ػجعاٌٍه١ف ضبِر ِسّع -  39

 ِؿهفٝ ِسّع ِؿهفٝ/ٍِه ١ٌٛ٠ٛ/23 غبرع غىر وفر ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 21101112 ربر٠ص ٚفٟ 60191    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ضرنَٛ ِسّع ِسّع اٌطؼ١ع اضّبء -  30

 غؼجبْ إٌبظٜ ِسّع ٔب٘ع/ٍِه اٌسراػٝ اٌزط١ٍف ثٕه غبرع غىر وفر ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ

 رُ 21101112 ربر٠ص ٚفٟ 60193    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ازّع ض١ع ػجعاٌّد١ع فبرٚق ِسّع -  41

 ا٠ٛة ػٍٝ وّبي خٛظٖ/ ٍِه ا١ٌّٓ اثهبي غبرع غىر وفر ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رُ 21101112 ربر٠ص ٚفٟ 60192    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِغبٚرٜ ِسّع ِغبٚرٜ ِسّع -  41

 اثرا١ُ٘ ػ١ع فزسٝ غبظٖ/ٍِه ١ٌٛ٠ٛ/23 غبرع غىر وفر ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رؼع٠ً رُ 21101121 ربر٠ص ٚفٟ 62403    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاهلل ػجعا١ٌٔٛص اضالَ -  42

 ػجعارٍٍٗ ػجعا١ٌٔٛص ا٠س٠ص/ ٍِه اٌػّٛد نر٠ك غبرع/2 ثٕٙب ثٕعر ثٕٙب ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼع٠ً رُ 21101121 ربر٠ص ٚفٟ 62403    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاهلل ػجعا١ٌٔٛص اضالَ -  43

 غبرع ِٓ اٌع٠ٓ ؾالذ غبرع إٌٛر ِٕػ١خ ثٕٙب ثٕعر ثٕٙب ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 اٌٝ ٔؿف ثٍعٜ ِطجس ٔػبل ػٓ ػجعاهلل ػجعا١ٌٔٛص ١ٔف١ٓ/ ٍِه اٌػّٛد نر٠ك

 رؼع٠ً رُ 21101121 ربر٠ص ٚفٟ 62403    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاهلل ػجعا١ٌٔٛص اضالَ -  44

 غبرع ثٕٙب ثٕعر ثٕٙب إٌٛر ِٕػ١خ ثبٌؼٕٛاْ ثمبٌٗ ٔػبل ػٓ اضر رئ١طٝ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

  ػف١فٝ ِسّع ػجعاٌسف١ظ ٚفبء/ ٍِه االًِ

 رُ 21101121 ربر٠ص ٚفٟ 60196    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػ١طٝ أزّع ِست ِسّع راِٝ -  45

 ػٍٝ ػٍٝ ػٍٝ ٔٙبظ/  ٍِه ثٕٙب ثٕعر اٌجٍع ٚضم إٌجراٜٚ رعغب 3 ثٕٙب ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 زج١ت

 رؼع٠ً رُ 21101121 ربر٠ص ٚفٟ 62403    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اهلل ػجع ا١ٌٔٛص ػجع اضالَ -  46

 ا٠س٠ص/ٍِه ثٕٙب اٌػّٛد نر٠ك غبرع/2 ثدٙخ اضر رئ١طٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 ل١ٍٛث١خ 2110/1/21/فٝ 62403/ربثغ ثرلُ ٚل١ع 160/ثرلُ اٚظع ِٛاغٝ زظ١رح/ثٕػبل ػجعاهلل ػجعا١ٌٔٛص

 رؼع٠ً رُ 21101121 ربر٠ص ٚفٟ 60195    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ثع٠ر ض١ع ػجعإٌجٝ ٔبظ٠ٗ -  42

 ضٛضف ضبٌُ ضبٌُ رقب/ٍِه اٌّروس ضٍف اٌعر٠ح ١ِذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 ربر٠ص ٚفٟ 60192    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اثرا١ُ٘ ِؿهفٝ اٌؼرثٝ ِسّع ػجعاٌغٕٝ -  49

 ضبٌُ رغبظ ِسّع/ ٍِه اٌّع٠ر٠خ غبرع3/ثٕٙب ثٕعر ثٕٙب ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101121

 ربر٠ص ٚفٟ 60194    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ض١ّص خّؼٗ ِسّع ػجعإٌّؼُ ضكرح -  40

 ِسّٛظ/ ٍِه اضّبػ١ً ض١عٜ خبِغ ػٕع اٌمع٠ّخ خّدرح ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101121

 ػجعاٌفزبذ ػجعإٌّؼُ ػجعاٌفزبذ

 رؼع٠ً رُ 21101121 ربر٠ص ٚفٟ 60199    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌط١ع زطٓ اٌط١ع ِعزذ -  51

 زطٓ اٌط١ع ػّبظ/  ٍِه ثٕٙب ظٍِٛ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 21101121 ربر٠ص ٚفٟ 60101    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌطٛأىٝ ػه١ٗ ازّع اثرا١ُ٘ ِٕٝ -  51

 ِسّع رقب ضؼ١ع ازّع/ٍِه نبٌت اثٝ اثٓ غبرع ثٕٙب ثٕعر ثٕٙب ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ



 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

 ربر٠ص ٚفٟ 60190    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاهلل ِزٌٛٝ ِسّع ِزٌٛٝ اٌع٠ٓ ػّبظ -  52

 ٘الي وّبي ِرٖٚ/  ثٍّه اٌدالء غبرع 12 غىر وفر ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101121

 اثرا١ُ٘

 رؼع٠ً رُ 21101121 ربر٠ص ٚفٟ 60101    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ٘الي ػجبش رافذ ِسّع -  53

 ِزٌٛٝ ػجعٖ نٕهبٜٚ ِسّع/ٍِه اٌم١ٍٛث١ٗ وفرغىر رؿفب اٌّطزػفٝ غبرع ،:   راٌـزأغ١ ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼع٠ً رُ 21101122 ربر٠ص ٚفٟ 42123    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، زٕب ض١عُ٘ ف١ُٙ نٍؼذ -  54

 اثرا١ّ٘م١ع فىرٜ زطٓ/ٍِه اٌسلبز٠ك اٌسٔىٍْٛ اثٛزبوُ وفر ثٕبز١خ فرع افززبذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

  1111فٝ 111 ثرلُ ٚل١ع 111/ثرلُ

 رُ 21101122 ربر٠ص ٚفٟ 60102    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِؿ١ٍسٝ ِغبٚرٜ فزسٝ زبزَ -  55

 فزسٝ ِغبٚرٜ/  ٍِه اٌؿٙبر٠ح غبرع ِٕبلر وفر - ثٕٙب ثٕعر ثٕٙب ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 ِؿ١ٍسٝ ِغبٚرٜ

 رُ 21101122 ربر٠ص ٚفٟ 60102    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِؿ١ٍسٝ ِغبٚرٜ فزسٝ زبزَ -  56

/  ثٕػبل اٌّؼبظٜ ثىٕبد  0 غبرع ِٓ اٌط١ً ِدرٜ غبرع 2 اٌّؼبظٜ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 21532 ثرلُ ِٚم١ع  2116/0/1 فٝ افززر ثبٌؼٌّٛٗ ٚإٌّظفبد اٌغعائ١ٗ اٌّٛاظ رٛز٠غ

 رؼع٠ً رُ 21101123 ربر٠ص ٚفٟ 60103    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِٕؿٛر ِسّع ضؼ١ع ِسّع -  52

 رٛف١ك اثرا١ُ٘/  ٍِه اٌسمٛق و١ٍخ اِبَ اٌؿسبثٗ ِٕػ١خ اٌدبِؼ١ٗ اٌّع٠ٕٗ غبرع ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 زا٠ع ِسّٛظ

 رُ 21101123 ربر٠ص ٚفٟ 60106    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ازّع فبرٚق ػجعاٌمٜٛ اٌط١ع -  59

 اٌط١ع خٛظٖ ؾجبذ/ ٍِه وفرغىر ِروس اٌىجرٜ إٌّػبٖ اٌطّب٠طخ نر٠ك ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 ضبنر

 رُ 21101123 ربر٠ص ٚفٟ 60104    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّٛظ ػجعاٌٛ٘بة خّبي أزّع -  50

 ضؼع/  ٍِه ثٕٙب ثٕعر إٌٛر ِطدع اِبَ اٌػّٛد نر٠ك غبرع إٌٛر ِٕػ١خ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 زػبظ ػجعاهلل ػٍٝ

 رُ 21101123 ربر٠ص ٚفٟ 60109    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػهٖٛ اٌسط١ٕٝ اثرا١ُ٘ اٌط١ع -  61

 اٌسع٠ع اٌطىٗ ضٍف االرسبظاٌؼرثٝ اثٛضؼعٖ ِطدع اِبَ وفراٌدسار ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 ػهٖٛ اٌسط١ٕٝ اثرا١ُ٘ ٚرثٗ/ٍِه

 رُ 21101123 ربر٠ص ٚفٟ 60102    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع ػجعاٌٛ٘بة زطٕٝ اثرا١ُ٘ -  61

 ِسّع ػجعاٌٛ٘بة زطٕٝ/  ٍِه غىر وفر ِبٌه اثٓ أٔص غبرع 3 اٌجمبغ١ٓ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رؼع٠ً رُ 21101123 ربر٠ص ٚفٟ 60105    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ظ٠بة ػراثٝ ِسّٛظ ازّع -  62

 ِسّٛظ ازّع/ٍِه وفرغىر ِروس االرـ اٌعٚر-ث١ٕٓ اٌثب٠ٛٔٗ اٌّعرضٗ غبرع ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 ظ٠بة

 رُ 21101122 ربر٠ص ٚفٟ 62224    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاٌؼبي ػجعاٌسك رقب ػجعاٌسك -  63

 ػٍٝ/  ٍِه ػجعإٌبؾر خّبي غبرع 2 غىر وفر/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 زغبرٜ ػجعاهلل ِسّع

 رؼع٠ً رُ 21101122 ربر٠ص ٚفٟ 69451    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، غب١٘ٓ زط١ٓ رقب اضالَ -  64

 فرٚذ ِسطٓ ِسّٛظ/  ٍِه اٌؿغرٜ إٌّػبٖ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼع٠ً رُ 21101122 ربر٠ص ٚفٟ 60100    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع ضؼ١ع ِسّع ضؼ١ع -  65

 اٌط١ع ازّع ض١ع ػجعاٌؼس٠س ضٕبء/  ٍِه ثٕٙب ػب٠عح اٌسبخٗ ِطجس ثدبٔت - ثم١رح ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101129 ربر٠ص ٚفٟ 60211    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ضبٌُ ِسّع اٌط١ع ػسد ١٘ثُ -  66

 خّؼٗ اٌط١ع ضالِٗ ضؼ١ع/  ٍِه اٌّسٌمبْ ثدٛار ثٕٙب ٚرٚرح ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 21101129 ربر٠ص ٚفٟ 62056    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، غر٠ف اٌغ١ّٕٝ اٌط١ع وّبي ِّعٚذ -  62

 ِؿهفٝ ٍِه غىر وفر اٌىجرٜ إٌّػبح ثدٙخ اضر رئ١طٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ

 2110/1/29/فٝ ل١ٍٛث١خ  62056/ربثغ ثرلُ ٚل١ع252/ثرلُ اٚظع ِٛاغٝ ِؼٍف/ ٔػبل ػٓ ِؼٛـ ػجعاٌؼس٠س

 ل١ٍٛث١خ



 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

 رُ 21101129 ربر٠ص ٚفٟ 60211    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع زطٓ خّبي ػجعاٌطزبر -  69

 ِدب٘ع ػجعاٌطزبر ػس٠سٖ/ ٍِه غىر وفر اٌؿغرٜ إٌّػأح ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101129 ربر٠ص ٚفٟ 62056    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌط١ع وّبي ِّعٚذ -  60

 ِؼٛـ ػجعاٌؼس٠س ِؿهفٝ/ٍِه غىر وفر اٌىجرٜ إٌّػبح ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف، 

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101129 ربر٠ص ٚفٟ 62056    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌط١ع وّبي ِّعٚذ -  21

/ ثٕػبل اٌط١ع ػجعاٌسف١ظ ضب١ِخ/ ٍِه غىر وفر اٌىجرٜ إٌّػبح/ ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف، 

 ل١ٍٛث١خ 62056/ ربثغ ثرلُ ٚل١ع 2116/3/9/فٝ افززر ٚػالفخ زجٛة

 رُ 21101120 ربر٠ص ٚفٟ 60212    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِؿهفٝ ِسّٛظ زٍّٝ ١ٔر١ِٓ -  21

 ض١ع رخت خٛظٖ/  ٍِه ثٕٙب ثٕعر اٌجٍع ٚضم وبًِ ِؿهفٝ غبرع ثٕٙب ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 ازّع

 رؼع٠ً رُ 21101120 ربر٠ص ٚفٟ 62144    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ازّع اٌّٙعٜ ِسّع ازّع -  22

 ثٕعر إٌٛر ِٕػ١خ اٌثالخٗ غبرع زط١ٓ اثرا١ُ٘ غبرع 12/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 ػجعاٌٙبظٜ ِسّع ِسّع أزّع أ٠ّٓ/  ثٍّه ثٕٙب

 رؼع٠ً رُ 21101131 ربر٠ص ٚفٟ 55552    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػىبغٗ ِسّع اٌطؼ١ع ضبٌع -  23

/ ٍِه ثٍزبْ زا٠ٚخ اٌمٕهرح غبرع ِٓ إٌبز١خ ظا٠ر غبرع/5 ثدٙخ فرع افززبذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 نٛش11/ل١ع ثرلُ 2110/1/31/فٝ 111/ثرلُ اٌىِٜٛم١ع ِسّعٜ فزسٝ زّبظٖ

 ٚفٟ 55552    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاٌطالَ ِسّع اٌطؼ١ع ضبٌع/اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رٛق١ر -  24

 غبرع ِٓ إٌبز١خ ظا٠ر غبرع/5 ثدٙخ فرع افززبذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101131 ربر٠ص

 نٛش11/ل١ع ثرلُ 2110/1/31/فٝ 111/ثرلُ اٌىِٜٛم١ع ِسّعٜ فزسٝ زّبظٖ/ ٍِه ثٍزبْ زا٠ٚخ اٌمٕهرح

 رُ 21101131 ربر٠ص ٚفٟ 69233    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌؼزرثٝ زطٓ ػٍٝ ػٍٝ  ضؼ١ع -  25

 ِسّع ا٠ّبْ/  ٍِه غىر وفر إٌبز١ٗ ظا٠ر رؿفب وفر/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 ازّع اٌط١ع ٔٛر

 رؼع٠ً رُ 21101131 ربر٠ص ٚفٟ 65432    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، فرج اٌط١ع ِٛضٝ ِٕؿٛر -  26

  اثرا١ُ٘ ِٛضٝ اثرا١ُ٘ ٚالء/  اٌٝ اٌّبٌه أضُ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101131 ربر٠ص ٚفٟ 60214    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ٠ٛضف ضبٌُ ضبٌُ رقب ر٠ٙبَ -  22

 ٠ٛضف ضبٌُ ضبٌُ رقب/ٍِه غىر وفر اٌعر٠ح ١ِذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

 رؼع٠ً رُ 21101131 ربر٠ص ٚفٟ 60216    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌط١ع أضّبػ١ً أ١ِٓ زطبَ -  29

  ازّع ػٍٝ ِسّع ضبٌع/  ٍِه ػٍٝ ِسّع غبرع 1 أض١ٕذ ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101131 ربر٠ص ٚفٟ 60215    ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاٌس١ّع اٌػسبد زبِع ٘بٔٝ -  20

 ِسّع ِسّٛظ رٚز١ٗ/  ٍِه ثٕٙب اٌؼِّٛٝ اٌػبرع 1 اٌمع٠ّٗ خّدرح ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌػبل  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ر21101111ُ ربر٠ص ٚفٟ 69523   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ٔؿر زط١ٓ اهلل فزر زطٓ ازّع -  1

 زجٛة ِٚعغٗ ٚلػٛر زجٛة ث١غ/اٌٝ إٌػبل رؼع٠ً:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل رؼع٠ً

 ر21101119ُ ربر٠ص ٚفٟ 61164   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ضالِٗ ػجعاٌغٕٝ ػجعاٌط١ّغ اًِ -  2

 ِفرٚغبد/ اٌٝ إٌػبل رؼع٠ً:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل رؼع٠ً

 ر21101110ُ ربر٠ص ٚفٟ 64191   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌػر٠ف ِسّع ػٍٝ اٌس١ّع ػجع ِسّع -  3

 االٔزرٔذ ػعا ف١ّب ػ١ِّٛخ ِمبٚالد/ إٌػبل اٌٝ ٠كبف:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل رؼع٠ً

 رؼع٠ً ر21101110ُ ربر٠ص ٚفٟ 61049   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌؼهب اثٛ ضكر اٌط١ع ٚائً -  4

 إٌػبل ػٍٝ إٌػبل ٚالزؿبر اٌطدً ِٓ اٌط١براد ٚوّب١ٌبد غ١بر لهغ/  ٔػبل زعف:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل

 رٛن ٚرٛن ِٛرٛض١ىالد غ١بر لهغ ثؼب١ٌٗ اٌّٛقر



 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

 رؼع٠ً ر21101111ُ ربر٠ص ٚفٟ 55241   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعإٌجٝ ػجعاٌؼظ١ُ ػٍٝ اٌط١ع -  5

 ِٚفرٚغبد ِٕس١ٌٗ اظٚاد/  اٌٝ إٌػبل رؼع٠ً:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل

 ر21101113ُ ربر٠ص ٚفٟ 60169   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، خٕع زبفظ ػٍٝ ػجعاٌسف١ظ اٌط١ع -  6

 وبٚرع ٚردبرح ٚررو١ت ٚزً وبٚرع ٌسبَ ٚرغخ/  اٌٝ إٌػبل رؼع٠ً:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل رؼع٠ً

 ر21101116ُ ربر٠ص ٚفٟ 56921   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ٔؿ١ر غبُٔ زطٓ ػجعاٌرؤف ػّرٚ -  2

 ِٛاغٝ ِؼٍف/ اٌٝ إٌػبل رؼع٠ً:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل رؼع٠ً

 رؼع٠ً ر21101122ُ ربر٠ص ٚفٟ 59144   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اهلل ػ١ٍٛحػجع ػٛـ ورَ -  9

 وس١ٌٛٗ ِٚٛاظ ضً رؼجئٗ/اٌٝ إٌػبل رؼع٠ً:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل

 رؼع٠ً ر21101122ُ ربر٠ص ٚفٟ 59362   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، غالة ػجعاٌفزبذ ِسّع وّبي -  0

 ِٕس١ٌٗ أظٚاد ث١غ/  اٌٝ إٌػبل رؼع٠ً:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل

 رؼع٠ً ر21101122ُ ربر٠ص ٚفٟ 69451   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، غب١٘ٓ زط١ٓ رقب اضالَ -  11

 ِٛاغٝ ٚررث١ٗ ٚرط١ّٓ ِؼٍف/  اٌٝ إٌػبل ِطّٝ رؼع٠ً:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل

،  إٌػبل رؼع٠ً ر21101122ُ ربر٠ص ٚفٟ 65523   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اثٛا١ًٌٕ اٌط١ع ػج١ر -  11

 زالثٗ ِٛاغٝ/  اٌٝ إٌػبل رؼع٠ً:  اٌزأغ١ر ٚؾف

 ر21101120ُ ربر٠ص ٚفٟ 63652   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِؿهفٝ ػجعاٌؼ١ٍُ ِسّٛظ ِسّع -  12

 االٔزرٔذ ػعا ف١ّب ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت/ اٌٝ إٌػبل رؼع٠ً:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل رؼع٠ً

 رؼع٠ً ر21101120ُ ربر٠ص ٚفٟ 62144   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ازّع اٌّٙعٜ ِسّع ازّع -  13

 ٚاالٔزرٔذ ٚاٌّدبالد اٌؿسف أؾعار ػعا ف١ّب ٚاػالْ ظػب٠ٗ/  اٌٝ إٌػبل رؼع٠ً:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل

 رؼع٠ً ر21101131ُ ربر٠ص ٚفٟ 66195   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، زطٓ فزٛذ ٔؿ١ر ِؿهفٝ -  14

 ػّبي ٔمً ِٚزؼٙع رزالد ِىزت/اٌٝ إٌػبل رؼع٠ً:  اٌزأغ١ر ٚؾف،  إٌػبل

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌػروخ ٔٛع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼع٠ً ر21101111ُ ربر٠ص ٚفٟ 63602   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، زطٓ غر٠ت خالي ِسّٛظ -  1

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 ر21101116ُ ربر٠ص ٚفٟ 60120   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػّبرٖ ازّع ِسّٛظ زطٓ ِسطٓ -  2

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً

 ٔٛع رؼع٠ً ر21101129ُ ربر٠ص ٚفٟ 62056   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌط١ع وّبي ِّعٚذ -  3

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ

 ٔٛع رؼع٠ً ر21101122ُ ربر٠ص ٚفٟ 60100   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع ضؼ١ع ِسّع ضؼ١ع -  4

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ

 ٔٛع رؼع٠ً ر21101119ُ ربر٠ص ٚفٟ 60160   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع اٌط١ع ِؼزس ٚائً -  5

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ

 ر21101119ُ ربر٠ص ٚفٟ 60169   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، خٕع زبفظ ػٍٝ ػجعاٌسف١ظ اٌط١ع -  6

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً

 رؼع٠ً ر21101123ُ ربر٠ص ٚفٟ 60104   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّٛظ ػجعاٌٛ٘بة خّبي أزّع -  2

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 رؼع٠ً ر21101111ُ ربر٠ص ٚفٟ 60123   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ور٠ُ ػه١ٗ أزّع ١ٌٚع ض١ٙر -  9

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 ربر٠ص ٚفٟ 60129   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاٌرزّٓ ػجعإٌجٝ ػجعاٌرزّٓ ضؼبظ -  0

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر21101116ُ

 ر21101121ُ ربر٠ص ٚفٟ 60101   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌطٛأىٝ ػه١ٗ ازّع اثرا١ُ٘ ِٕٝ -  11

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً



 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

 ر21101112ُ ربر٠ص ٚفٟ 60163   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ٠ٛضف اثرا١ُ٘ ػجعإٌّؼُ ا١ِرٖ -  11

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً

 رؼع٠ً ر21101131ُ ربر٠ص ٚفٟ 60214   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ٠ٛضف ضبٌُ ضبٌُ رقب ر٠ٙبَ -  12

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 ربر٠ص ٚفٟ 60190   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاهلل ِزٌٛٝ ِسّع ِزٌٛٝ اٌع٠ٓ ػّبظ -  13

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر21101121ُ

 ر21101114ُ ربر٠ص ٚفٟ 60125   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌط١ع ػٍٝ ِسّع ػجعاٌرزّٓ ػّبظ -  14

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً

 رؼع٠ً ر21101115ُ ربر٠ص ٚفٟ 60126   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، رضالْ أزّع ِسّع أزّع -  15

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 ر21101112ُ ربر٠ص ٚفٟ 60193   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ازّع ض١ع ػجعاٌّد١ع فبرٚق ِسّع -  16

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً

 رؼع٠ً ر21101123ُ ربر٠ص ٚفٟ 60109   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػهٖٛ اٌسط١ٕٝ ثرا١ُ٘ا اٌط١ع -  12

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 رؼع٠ً ر21101110ُ ربر٠ص ٚفٟ 60121   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع ازّع ػجعاٌؼس٠س اِبٔٝ -  19

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 ٔٛع رؼع٠ً ر21101112ُ ربر٠ص ٚفٟ 60162   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، زبِع اٌط١ع ػؿبَ اٌط١ع -  10

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ

 ر21101120ُ ربر٠ص ٚفٟ 60212   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِؿهفٝ ِسّٛظ زٍّٝ ١ٔر١ِٓ -  21

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً

 ٔٛع رؼع٠ً ر21101111ُ ربر٠ص ٚفٟ 60121   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، لبضُ ِسّٛظ لبضُ ٠بضر -  21

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ

 رؼع٠ً ر21101121ُ ربر٠ص ٚفٟ 60101   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ٘الي ػجبش رافذ ِسّع -  22

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 ر21101112ُ ربر٠ص ٚفٟ 60191   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ضرنَٛ ِسّع ِسّع اٌطؼ١ع اضّبء -  23

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً

 ر21101121ُ ربر٠ص ٚفٟ 60196   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػ١طٝ أزّع ِست ِسّع راِٝ -  24

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً

 ر21101122ُ ربر٠ص ٚفٟ 60102   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِؿ١ٍسٝ ِغبٚرٜ فزسٝ زبزَ -  25

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً

 رؼع٠ً ر21101131ُ ربر٠ص ٚفٟ 60216   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌط١ع أضّبػ١ً أ١ِٓ زطبَ -  26

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 ر21101131ُ ربر٠ص ٚفٟ 60215   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاٌس١ّع اٌػسبد زبِع ٘بٔٝ -  22

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً

 ٔٛع رؼع٠ً ر21101116ُ ربر٠ص ٚفٟ 60164   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ازّع ِسّٛظ اٌط١ع خٙبظ -  29

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ

 رؼع٠ً ر21101116ُ ربر٠ص ٚفٟ 60165   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاٌؼظ١ُ ػجعاٌظب٘ر إٌٙبَ -  20

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 ر21101111ُ ربر٠ص ٚفٟ 60122   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، غجر٠بي ١ِطبئ١ً زوٝ ١ِطبئ١ً -  31

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً

 ر21101112ُ ربر٠ص ٚفٟ 60192   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِغبٚرٜ ِسّع ِغبٚرٜ ِسّع -  31

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً

 ر21101123ُ ربر٠ص ٚفٟ 60102   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع ػجعاٌٛ٘بة زطٕٝ اثرا١ُ٘ -  32

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً



 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

 ٔٛع رؼع٠ً ر21101121ُ ربر٠ص ٚفٟ 62403   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ػجعاهلل ػجعا١ٌٔٛص اضالَ -  33

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ

 رؼع٠ً ر21101123ُ ربر٠ص ٚفٟ 60103   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِٕؿٛر ِسّع ضؼ١ع ِسّع -  34

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 ٔٛع رؼع٠ً ر21101121ُ ربر٠ص ٚفٟ 60195   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ثع٠ر ض١ع ػجعإٌجٝ ٔبظ٠ٗ -  35

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ

 ربر٠ص ٚفٟ 60192   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اثرا١ُ٘ ِؿهفٝ اٌؼرثٝ ِسّع ػجعاٌغٕٝ -  36

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر21101121ُ

 رؼع٠ً ر21101129ُ ربر٠ص ٚفٟ 60211   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ضبٌُ ِسّع اٌط١ع ػسد ١٘ثُ -  32

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 رؼع٠ً ر21101116ُ ربر٠ص ٚفٟ 60122   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ضبٌُ ِسّع ضهبة ؾالذ -  39

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 ربر٠ص ٚفٟ 60162   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌرفبػٝ ػجعاٌس١ّع ِسّع ػجعاٌرؤف ور٠ُ -  30

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر21101119ُ

 رؼع٠ً ر21101123ُ ربر٠ص ٚفٟ 60105   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ظ٠بة ػراثٝ ِسّٛظ ازّع -  41

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 رؼع٠ً ر21101112ُ ربر٠ص ٚفٟ 60191   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، نٍجٗ ػجعاٌٍه١ف ضبِر ِسّع -  41

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 رؼع٠ً ر21101123ُ ربر٠ص ٚفٟ 60106   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ازّع فبرٚق ػجعاٌمٜٛ اٌط١ع -  42

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 رؼع٠ً ُر21101119 ربر٠ص ٚفٟ 60166   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ؾ١ّعٖ اٌط١ع ؾ١ّعٖ رخت -  43

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

 ٔٛع رؼع٠ً ر21101121ُ ربر٠ص ٚفٟ 60199   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، اٌط١ع زطٓ اٌط١ع ِعزذ -  44

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ

 ربر٠ص ٚفٟ 60194   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ض١ّص خّؼٗ ِسّع ػجعإٌّؼُ ضكرح -  45

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع رؼع٠ً ر21101121ُ

 رؼع٠ً ر21101129ُ ربر٠ص ٚفٟ 60211   ثرلُ ل١عٖ ضجك  ، فرظ ربخر ، ِسّع زطٓ خّبي ػجعاٌطزبر -  46

 ضبؼ: اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌػروخ ٔٛع

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ٚاٌطّخ االضُ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌطّخ اقبفخ: اٌٝ 69022 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزأغ١ر ر21101112ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  1

   ثع٠ٚٗ وبف١ٗ/ ثدؼٍٙب اٌزدبر٠خ

 اٌطّخ رؼع٠ً: اٌٝ 31990 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزأغ١ر ر21101116ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  2

   اٌجٕبء ِٛاظ ٌزدبرح اٌسطٓ/ اٌٝ اٌزدبر٠خ

 اٌطّٗ اقبفخ: اٌٝ 55241 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزأغ١ر ر21101111ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  3

   إٌّس١ٌٗ ٚاالظٚاد ٌٍّفرٚغبد اٌفرذ ِٛي/  اٌزدبر٠ٗ



 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

 االضُ رؼع٠ً: اٌٝ 50362 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزأغ١ر ر21101111ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  4

 (   إظر٠ص ؾ١ع١ٌخ)  إظر٠ص ِسّع ض١ّر ِسّع أزّع/  ظ/  اٌٝ اٌزدبرٜ

 اٌطّخ اقبفخ: اٌٝ 65231 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزأغ١ر ر21101116ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  5

   ٚاٌزٛر٠عاد ٌٍّمبٚالد وبرِب/اٌٝ اٌزدبر٠خ

 اٌطّخ رؼع٠ً: اٌٝ 56921 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزأغ١ر ر21101116ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  6

   ٌٍّٛاغٝ اٌر٠بْ ِؼٍف/ اٌٝ اٌزدبر٠خ

 اٌطّٗ اقبفخ: اٌٝ 62914 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزأغ١ر ر21101116ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  2

   اٌط١براد ٌزدبرح اٌػبػر/اٌٝ اٌزدبر٠خ

 اٌطّخ اقبفخ: اٌٝ 69553 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزأغ١ر ر21101121ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  9

   اٌزد١ًّ ٌّطزسكراد اٌطّب/اٌزدبر٠خ

 اٌطّٗ رؼع٠ً: اٌٝ 59144 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزأغ١ر ر21101122ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  0

   اٌىس١ٌٛٗ ٚاٌّٛاظ اٌطً ٌزؼجئٗ ا١ًٌٕ/اٌٝ اٌزدبر٠ٗ

 اٌطّخ اقبفخ: اٌٝ 66195 ثرلُ اٌّم١عح اٌػروخ اضُ ثزؼع٠ً اٌزأغ١ر ر21101131ُ:  ربر٠ص فٝ  ،  -  11

   اٌؼّبي ٚٔمً ٌٍرزالد اٌفٙع/ اٌٝ اٌزدبر٠خ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األغطبؼ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 31990   ثرلُ    21101116:  ربر٠ص ،   ضبثك ػٍٝ ػه١خ ِسّع ٘الي/اٌّفٛـ اٌٛو١ً اٌغبء -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   غروبد اٌزدبرٜ اٌطدً رؼع٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌػهت - اٌّسٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربر٠ص ٚفٝ ،   24213:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىزٗ زبِع رفؼذ ػجعاٌفزبذ   - 1

 اٌط١ّخ غجرا ظِٕٙٛر اٌؼّعٖ غبرع6/ ثٕبز١خ اٌىبئٓ اٌفرع اٌغبء  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101113

  ركبِٓ غروخ ،  ٚغروبُ٘ فّٙٝ ِسّع ػّبرٖ ٚإٌّٙعش زبِع رفؼذ ػجعاٌفزبذ/اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً   - 2

/ ثٕبز١خ اٌىبئٓ اٌفرع اٌغبء  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101113 ربر٠ص ٚفٝ ،   24213:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك

 اٌط١ّخ غجرا ظِٕٙٛر اٌؼّعٖ غبرع6

 فّٙٝ ِسّع ػّبرح/ ِٕٙعش/اٌٝ اٌػروخ اضُ ٚرؼع٠ً ثط١هخ رٛؾ١خ غروخ اٌٝ اٌمب١ٔٛٔخ اٌؿفخ رؼع٠ً   - 3

  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101113 ربر٠ص ٚفٝ ،   24213:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغروبٖ

 اٌط١ّخ غجرا ظِٕٙٛر اٌؼّعٖ غبرع6/ ثٕبز١خ اٌىبئٓ اٌفرع اٌغبء



 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

:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  رٛؾ١خ ِٓ ثعال ركبِٓ غروخ/ اٌٝ ٌٍػروخ اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً   - 4

 اٌؼّعٖ غبرع6/ ثٕبز١خ اٌىبئٓ اٌفرع اٌغبء  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101113 ربر٠ص ٚفٝ ،   24213

 اٌط١ّخ غجرا ظِٕٙٛر

 ،   24213:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغروبح زبِع رفؼذ ػجعاٌفزبذ/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً   - 5

 غجرا ظِٕٙٛر اٌؼّعٖ غبرع6/ ثٕبز١خ اٌىبئٓ اٌفرع اٌغبء  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101113 ربر٠ص ٚفٝ

 اٌط١ّخ

 رُ   21101110 ربر٠ص ٚفٝ ،   16145:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  اٌدع٠عٖ اٌؼرثٝ غروٗ   - 6

 2119 ٌطٕخ ذ 6121 ثرلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِؿعق ركبِٓ غروخ ٚأٙبء فف ػمع ثّٛخت  اٌطدً غهت/ِسٛ

 ػجعاٌغٕٝ/ ثأضُ فرظ٠ٗ ِٕػأٖ ٚأؾجسذ اٌّبي راش فٝ زمٛلٗ وبفخ ُِٕٙ وً ٚاضزالَ اٌػروٗ ٚأٙبء فف رُ

 اثرا١ُ٘ ِؿهفٝ اٌؼرثٝ ِسّع

   16145:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغروب٘ب اٌٍه١ف ػجع ِسّع ٕ٘بء/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً   - 2

 ػٍٝ ِؿعق ركبِٓ غروخ ٚأٙبء فف ػمع ثّٛخت  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101110 ربر٠ص ٚفٝ ،

 اٌّبي راش فٝ زمٛلٗ وبفخ ُِٕٙ وً ٚاضزالَ اٌػروٗ ٚأٙبء فف رُ 2119 ٌطٕخ ذ 6121 ثرلُ رٛل١ؼبرٗ

 اثرا١ُ٘ ِؿهفٝ اٌؼرثٝ ِسّع ػجعاٌغٕٝ/ ثأضُ فرظ٠ٗ ِٕػأٖ ٚأؾجسذ

 ٚفٝ ،   16145:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  اٌدع٠عح اٌؼرثٝ غروٗ/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً   - 9

 رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِؿعق ركبِٓ غروخ ٚأٙبء فف ػمع ثّٛخت  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101110 ربر٠ص

 ٚأؾجسذ اٌّبي راش فٝ زمٛلٗ وبفخ ُِٕٙ وً ٚاضزالَ اٌػروٗ ٚأٙبء فف رُ 2119 ٌطٕخ ذ 6121 ثرلُ

 اثرا١ُ٘ ِؿهفٝ اٌؼرثٝ ِسّع ػجعاٌغٕٝ/ ثأضُ فرظ٠ٗ ِٕػأٖ

   16145:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىزٙب اٌٍه١ف ػجع ِسّع ٕ٘بء/اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً   - 0

 ػٍٝ ِؿعق ركبِٓ غروخ ٚأٙبء فف ػمع ثّٛخت  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101110 ربر٠ص ٚفٝ ،

 اٌّبي راش فٝ زمٛلٗ وبفخ ُِٕٙ وً ٚاضزالَ اٌػروٗ ٚأٙبء فف رُ 2119 ٌطٕخ ذ 6121 ثرلُ رٛل١ؼبرٗ

 اثرا١ُ٘ ِؿهفٝ اٌؼرثٝ ِسّع ػجعاٌغٕٝ/ ثأضُ فرظ٠ٗ ِٕػأٖ ٚأؾجسذ

   21101116 ربر٠ص ٚفٝ ،   32306:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىٗ ٠ٛضف ػٍٝ ؾالذ   - 11

 اٌػروٗ ٚفف أٙبء رُ أ 5165 ثرلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِؿعق اٌػروٗ فف ػمع ثّٛخت  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ

 اٌػروٗ ٌعٜ زمٛلٗ خ١ّغ أضزٍُ لع ُِٕٙ وال أْ ثؼع

 ربر٠ص ٚفٝ ،   32093:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىٗ ضبٌُ ازّع ضبٌُ غروٗ   - 11

 ٚغروب٘ب لهت ػجعاٌّؼجٛظ 1ة غروخ/ ثبضُ ٚاٌّطّبٖ اٌػروخ فطص رُ  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101112

 اٌزدبرٜ طدًاٌ ِٓ اٌم١ع ٠ّسٝ ٚثسٌه

 ربر٠ص ٚفٝ ،   32093:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغروبٖ ػىٗ ضبٌُ ازّع ضبٌُ   - 12

 ٚغروب٘ب لهت ػجعاٌّؼجٛظ 1ة غروخ/ ثبضُ ٚاٌّطّبٖ اٌػروخ فطص رُ  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101112

 اٌزدبرٜ اٌطدً ِٓ اٌم١ع ٠ّسٝ ٚثسٌه

 ،   32093:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغروب٘ب لهت ػجعاٌّؼجٛظ ة/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً   - 13

 لهت ػجعاٌّؼجٛظ 1ة غروخ/ ثبضُ ٚاٌّطّبٖ اٌػروخ فطص رُ  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101112 ربر٠ص ٚفٝ

 اٌزدبرٜ اٌطدً ِٓ اٌم١ع ٠ّسٝ ٚثسٌه ٚغروب٘ب

 ربر٠ص ٚفٝ ،   32093:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ثط١هخ رٛؾ١خ ،  ٚغر٠ىٗ ضبٌُ ازّع ضبٌُ غروٗ   - 14

 ٚغروب٘ب لهت ػجعاٌّؼجٛظ 1ة غروخ/ ثبضُ ٚاٌّطّبٖ اٌػروخ فطص رُ  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101112

 اٌزدبرٜ اٌطدً ِٓ اٌم١ع ٠ّسٝ ٚثسٌه

 ربر٠ص ٚفٝ ،   32093:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ثط١هخ رٛؾ١خ ،  ٚغروبٖ ػىٗ ضبٌُ ازّع ضبٌُ   - 15

 ٚغروب٘ب لهت ػجعاٌّؼجٛظ 1ة غروخ/ ثبضُ ٚاٌّطّبٖ اٌػروخ فطص رُ  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101112

 اٌزدبرٜ اٌطدً ِٓ اٌم١ع ٠ّسٝ ٚثسٌه

 ،   32093:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ثط١هخ رٛؾ١خ ،  ٚغروب٘ب لهت ػجعاٌّؼجٛظ ة/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً   - 16

 لهت ػجعاٌّؼجٛظ 1ة غروخ/ ثبضُ ٚاٌّطّبٖ اٌػروخ فطص رُ  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101112 ربر٠ص ٚفٝ

 اٌزدبرٜ اٌطدً ِٓ اٌم١ع ٠ّسٝ ٚثسٌه ٚغروب٘ب



 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

 ربر٠ص ٚفٝ ،   32093:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىٗ ضبٌُ ازّع ضبٌُ غروٗ   - 12

 ٚغروب٘ب لهت ػجعاٌّؼجٛظ 1ة غروخ/ ثبضُ ٚاٌّطّبٖ اٌػروخ فطص رُ  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101112

 اٌزدبرٜ اٌطدً ِٓ اٌم١ع ٠ّسٝ ٚثسٌه

 ربر٠ص ٚفٝ ،   32093:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغروبٖ ػىٗ ضبٌُ ازّع ضبٌُ   - 19

 ٚغروب٘ب لهت ػجعاٌّؼجٛظ 1ة غروخ/ ثبضُ ٚاٌّطّبٖ اٌػروخ فطص رُ  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101112

 اٌزدبرٜ اٌطدً ِٓ اٌم١ع ٠ّسٝ ٚثسٌه

 ،   32093:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغروب٘ب لهت ػجعاٌّؼجٛظ ة/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً   - 10

 لهت ػجعاٌّؼجٛظ 1ة غروخ/ ثبضُ ٚاٌّطّبٖ اٌػروخ فطص رُ  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101112 ربر٠ص ٚفٝ

 اٌزدبرٜ اٌطدً ِٓ اٌم١ع ٠ّسٝ ٚثسٌه ٚغروب٘ب

 ربر٠ص ٚفٝ ،   50901:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىٗ ِسّع خٛظٖ ػجعاٌمبظر   - 21

 فٝ ذ 152 ثرلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِؿعق ركبِٓ غروخ فطص ػمع ثّٛخت  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101121

 ٌُ وأٔٙب اٌػروٗ ٚاؾجسذ ٚاٌّب١ٌٗ اٌّبظ٠ٗ زمٛلٗ وبفخ ثأضزالِٗ غر٠ه وً ٚالر اٌػروٗ فف رُ 2119/2/9

 رىٓ

 ربر٠ص ٚفٝ ،   50160:  ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ركبِٓ غروخ ،  ٚغر٠ىزخ زطٓ اٌرزّٓ ػجع فىرٜ ِسّع   - 21

 اٌػروخ ثفف االنراف خ١ّغ ارفك  اٌطدً غهت/ِسٛ رُ   21101131

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌّبي رأش  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ربر٠ص ٚفٟ 36542، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ثط١هخ رٛؾ١خ اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد اضٛاْ اثٛإٌٙب غروخ -  1

 ِبٌٙب رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 21101111،

  خ١ٕٗ  1511111.111،

 21101122،   ربر٠ص ٚفٟ 35643، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ثط١هخ رٛؾ١خ ٚاٚالظٖ ػ١ّرح اثٛ اثرا١ُ٘ غروٗ -  2

  خ١ٕٗ  0111.111، ِبٌٙب رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ

   ربر٠ص ٚفٟ 35643، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ثط١هخ رٛؾ١خ اٌطكراء اٌدٍٛظ ٚرٛر٠ع ٌزدبرح ػ١ّرح اثٛ غروٗ -  3

  0111.111، ِبٌٙب رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 21101122،

  خ١ٕٗ

 21101122،   ربر٠ص ٚفٟ 35643، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ركبِٓ غروخ ٚاٚالظٖ ػ١ّرح اثٛ اثرا١ُ٘ غروٗ -  4

  خ١ٕٗ  0111.111، ِبٌٙب رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ

   ربر٠ص ٚفٟ 35643، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ركبِٓ غروخ اٌطكراء اٌدٍٛظ ٚرٛر٠ع ٌزدبرح ػ١ّرح اثٛ غروٗ -  5

  0111.111، ِبٌٙب رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 21101122،

  خ١ٕٗ

   ربر٠ص ٚفٟ 41346، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ركبِٓ غروخ ِؿهفٝ  ٌٚٚعٖ فرج اثرا١ُ٘ ضبٌُ -  6

  21111.111، ِبٌٙب رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 21101131،

  خ١ٕٗ

 ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ركبِٓ غروخ ٚغر٠ىزخ فرج اثرا١ُ٘ ضبٌُ ِؿهفٝ/ اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  2

 رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 21101131،   ربر٠ص ٚفٟ 41346،

  خ١ٕٗ  21111.111، ِبٌٙب

 41346، ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ،  ركبِٓ غروخ ٚغروبٖ فرج اثرا١ُ٘ ضبٌُ ِؿهفٝ/اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  9

 ِبٌٙب رأش ١ٌؿجر اٌّبي رأش رؼع٠ً:   اٌزأغ١ر ٚؾف،  اٌّبي رأش رؼع٠ً رُ 21101131،   ربر٠ص ٚفٟ

  خ١ٕٗ  21111.111،

   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

 

 21101113 ربر٠ص ٚفٟ 24213    ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، ركبِٓ غروخ ، ٚغر٠ىزٗ زبِع رفؼذ ػجعاٌفزبذ -  1

  اٌط١ّخ غجرا ظِٕٙٛر اٌؼّعٖ غبرع6/ ثٕبز١خ اٌىبئٓ اٌفرع اٌغبء ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ

  ، ركبِٓ غروخ ، ٚغروبُ٘ فّٙٝ ِسّع ػّبرٖ ٚإٌّٙعش زبِع رفؼذ ػجعاٌفزبذ/اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  2

 اٌفرع اٌغبء ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101113 ربر٠ص ٚفٟ 24213    ثرلُ ل١ع٘ب ضجك

  اٌط١ّخ غجرا ظِٕٙٛر اٌؼّعٖ غبرع6/ ثٕبز١خ اٌىبئٓ

 فّٙٝ ِسّع ػّبرح/ ِٕٙعش/اٌٝ اٌػروخ اضُ ٚرؼع٠ً ثط١هخ رٛؾ١خ غروخ اٌٝ اٌمب١ٔٛٔخ اٌؿفخ رؼع٠ً -  3

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101113 ربر٠ص ٚفٟ 24213    ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، ركبِٓ غروخ ، ٚغروبٖ

  اٌط١ّخ غجرا ظِٕٙٛر اٌؼّعٖ غبرع6/ ثٕبز١خ اٌىبئٓ اٌفرع اٌغبء ،:   اٌـزأغ١ر

 

    ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، ركبِٓ غروخ ، رٛؾ١خ ِٓ ثعال ركبِٓ غروخ/ اٌٝ ٌٍػروخ اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً -  4

 غبرع6/ ثٕبز١خ اٌىبئٓ اٌفرع اٌغبء ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101113 ربر٠ص ٚفٟ 24213

  اٌط١ّخ غجرا ظِٕٙٛر اٌؼّعٖ

 24213    ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، ركبِٓ غروخ ، ٚغروبح زبِع رفؼذ ػجعاٌفزبذ/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  5

 اٌؼّعٖ غبرع6/ ثٕبز١خ اٌىبئٓ اٌفرع اٌغبء ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101113 ربر٠ص ٚفٟ

  اٌط١ّخ غجرا ظِٕٙٛر

 ربر٠ص ٚفٟ 36542    ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، ثط١هخ رٛؾ١خ ، اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد اضٛاْ اثٛإٌٙب غروخ -  6

 ِؼساٌعٌٚٗ غبرع/١ٌ/0ؿجر اٌرئ١طٝ اٌّروس ػٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101119

 ػج١ع ِىرَ غبرع ِٓ ِزفرع

 ربر٠ص ٚفٟ 36542    ثرلُ ل١ع٘ب ضجك  ، ثط١هخ رٛؾ١خ ، اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد اضٛاْ اثٛإٌٙب غروخ -  2

 ارـ اثٛإٌٙب غبرع/9/  ١ٌؿجر اٌفرع ػٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأغ١ر ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 21101119

 خاٌط١ّ غجرا ٔٛثبر

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌػبل  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌػروخ ٔٛع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌى١بْ رؼع٠ً ر21101122ُ ربر٠ص ٚفٟ 35643   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ، ٚاٚالظٖ ػ١ّرح اثٛ اثرا١ُ٘ غروٗ -  1

 ثط١هخ رٛؾ١خ: اٌزأغ١ر ٚؾف،   اٌمبٔٛٔٝ

 ربر٠ص ٚفٟ 35643   ثرلُ ل١ع٘ب ضجك ، اٌطكراء اٌدٍٛظ ٚرٛر٠ع ٌزدبرح ػ١ّرح اثٛ غروٗ -  2

 ثط١هخ رٛؾ١خ: اٌزأغ١ر ٚؾف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر21101122ُ

   ــــــــــــــــــــــ  

    ٚاٌطّخ االضُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   األغطبؼ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االرثبذ فٝ ِطزسمبرٗ وبفخ ٚاضزالِٗ  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ثط١هخ رٛؾ١خ  ِسّع ػجعإٌّؼُ ٔد١ت ِسّع -  1

 ِٓ ضرٚخخ ثؼع اضرٜ ِطزسمبد ثبٜ اٌّهبٌجٗ ٌٗ ٚال٠دٛز اٌػروخ اٌّبي راش فٝ زؿزٗ ٚوسٌه ٚاٌططبئر

 ، اٌػروخ ِٓ ضرٚخٗ ثؼع اضرٜ ِطزسمبد ثبٜ اٌّزطبرج اٌػر٠ه ِهبٌجخ اٌدعظ ٌٍػروبء ٚال٠دٛز اٌػروخ

 36542   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص

  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ثط١هخ رٛؾ١خ  ِسّع ػجعإٌّؼُ ٔد١ت ِسّع ػّرٚ/ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح رؼع٠ً -  2

 ثبٜ اٌّهبٌجٗ ٌٗ ٚال٠دٛز اٌػروخ اٌّبي راش فٝ زؿزٗ ٚوسٌه ٚاٌططبئر االرثبذ فٝ ِطزسمبرٗ وبفخ ٚاضزالِٗ

 ِطزسمبد ثبٜ اٌّزطبرج اٌػر٠ه ِهبٌجخ اٌدعظ ٌٍػروبء ٚال٠دٛز اٌػروخ ِٓ ضرٚخخ ثؼع اضرٜ ِطزسمبد

 36542   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، اٌػروخ ِٓ ضرٚخٗ ثؼع اضرٜ

 فٝ ِطزسمبرٗ وبفخ ٚاضزالِٗ  ِزكبِٓ غر٠ه  ثط١هخ رٛؾ١خ  اثٛإٌٙب ِسّع ٘بغُ ازّع اٌط١ع/  ضرٚج -  3

 ضرٚخخ ثؼع اضرٜ ِطزسمبد ثبٜ اٌّهبٌجٗ ٌٗ ٚال٠دٛز اٌػروخ اٌّبي راش فٝ زؿزٗ ٚوسٌه ٚاٌططبئر االرثبذ

 ، اٌػروخ ِٓ ضرٚخٗ ثؼع اضرٜ ِطزسمبد ثبٜ اٌّزطبرج اٌػر٠ه ِهبٌجخ اٌدعظ ٌٍػروبء ٚال٠دٛز اٌػروخ ِٓ

 36542   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص

 وبفخ زٌه فٝ ٌُٚٙ ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ثط١هخ رٛؾ١خ  ِسّع ػجعإٌّؼُ ٔد١ت ِسّع -  4

 فٝ اٌغ١ر رٛو١ً فٝ اٌسك ٌُٚٙ اٌػروخ اظارح فٝ ٚاٌؿالز١بد اٌّؼبِالد ِٓ اٌػروخ غرـ ٌزسم١ك اٌطٍهبد

 ٚاخراء اٌجٕٛن اِبَ اٌػروخ رّث١ً فٝ اٌسك ٌّٚٙب ثبٌػروخ ٚاٌطبؾخ اٌّسوٛرح االػّبي اٚثؼف ثىً اٌم١بَ

 اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌر٘ٓ اٌغ١ر ٚوفبٌخ ٚااللزراـ ٚا٠عاع ضست ِٓ اٌجٕى١خ اٌّؼبِالد خ١ّغ

    21101111:  ربر٠ص ، ٚاٌط١براد ٚاٌؼمبراد اٌثبثزٗ االؾٛي ٚغراء ث١غ فٝ اٌسك ٌُٚٙ زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر

 36542   ثرلُ

  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ثط١هخ رٛؾ١خ  ِسّع ػجعإٌّؼُ ٔد١ت ِسّع ػّرٚ/ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح رؼع٠ً -  5

 اظارح فٝ ٚاٌؿالز١بد اٌّؼبِالد ِٓ اٌػروخ غرـ ٌزسم١ك اٌطٍهبد وبفخ زٌه فٝ ٌُٚٙ ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ

 فٝ اٌسك ٌّٚٙب ثبٌػروخ ٚاٌطبؾخ اٌّسوٛرح االػّبي اٚثؼف ثىً اٌم١بَ فٝ اٌغ١ر رٛو١ً فٝ اٌسك ٌُٚٙ اٌػروخ

 ٚاٌر٘ٓ اٌغ١ر ٚوفبٌخ ٚااللزراـ ٚا٠عاع ضست ِٓ اٌجٕى١خ اٌّؼبِالد خ١ّغ ٚاخراء اٌجٕٛن اِبَ اٌػروخ رّث١ً

 ٚاٌط١براد ٚاٌؼمبراد اٌثبثزٗ االؾٛي ٚغراء ث١غ فٝ اٌسك ٌُٚٙ زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر اٌسى١ِٛخ اٌدٙبد ِغ ٚاٌزؼبًِ

 36542   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ،

 فٝ ٌُٚٙ ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ  ِزكبِٓ غر٠ه  ثط١هخ رٛؾ١خ  اثٛإٌٙب ِسّع ٘بغُ ازّع اٌط١ع/  ضرٚج -  6

 رٛو١ً فٝ اٌسك ٌُٙٚ اٌػروخ اظارح فٝ ٚاٌؿالز١بد اٌّؼبِالد ِٓ اٌػروخ غرـ ٌزسم١ك اٌطٍهبد وبفخ زٌه

 اٌجٕٛن اِبَ اٌػروخ رّث١ً فٝ اٌسك ٌّٚٙب ثبٌػروخ ٚاٌطبؾخ اٌّسوٛرح االػّبي اٚثؼف ثىً اٌم١بَ فٝ اٌغ١ر

 اٌدٙبد ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌر٘ٓ اٌغ١ر ٚوفبٌخ ٚااللزراـ ٚا٠عاع ضست ِٓ اٌجٕى١خ اٌّؼبِالد خ١ّغ ٚاخراء

:  ربر٠ص ، ٚاٌط١براد ٚاٌؼمبراد اٌثبثزٗ االؾٛي ٚغراء ث١غ فٝ اٌسك ٌُٚٙ زى١ِٛخ ٚاٌغ١ر اٌسى١ِٛخ

 36542   ثرلُ    21101111

 ٚظ١فخ ثبػّبي ٌٍم١بَ  اظارح ِدٍص رئ١ص  ِطبّ٘خ غروخ  زطٓ ازّع ازّع خبثر/ اٌى١ّبئٝ اٌط١ع اػبرح -  2

 31552   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، اٌػروخ اظارح ِدٍص رئ١ص

 ٚظ١فخ ثبػّبي ٌٍم١بَ  اظارح ِدٍص رئ١ص  ِطبّ٘خ غروخ  زطٓ ازّع ازّع خبثر/ اٌى١ّبئٝ اٌط١ع اػبرح -  9

 31552   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، اٌػروخ اظارح ِدٍص رئ١ص

 ثبرفبق ٚاٌزٛل١غ االظارح ثٕع اٌٝ ٠كبف  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ركبِٓ غروخ  ِٛضٝ ػّر ػجعاٌجؿ١ر ِسّع -  0

 اٌػروٗ ثبضُ اٌجٕى١ٗ ٚاٌرْ٘ٛ ٚااللزراـ اٌجٕٛن زطبثبد فزر فٝ اٌسك االٚي ٌٍهرف ٠ىْٛ اْ ػٍٝ اٌهرف١ٓ

 69061   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، ِٕفرظا

 ِٓ ثعال  ِزفرؽ غ١ر ػكٛ  ِطبّ٘خ غروخ  اٌرز١ُ ػجع ػٛـ ِسّع اٌع٠ٓ ػالء/  اٌعوزٛر رؼؼ١ٓ -  11

 14201   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، زّعٜ ِسّع اٌس١ّع ػجع/  إٌّٙعش

 ِٓ ثعال  ِزفرؽ غ١ر ػكٛ  ِطبّ٘خ غروخ  اٌرز١ُ ػجع ػٛـ ِسّع اٌع٠ٓ ػالء/  اٌعوزٛر رؼؼ١ٓ -  11

 14201   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، زّعٜ ِسّع اٌس١ّع ػجع/  إٌّٙعش



 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

 ِٓ ثعال  ِزفرؽ غ١ر ػكٛ  ِطبّ٘خ غروخ  اٌرز١ُ ػجع ػٛـ ِسّع اٌع٠ٓ ػالء/  اٌعوزٛر رؼؼ١ٓ -  12

 14201   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، زّعٜ ِسّع اٌس١ّع ػجع/  إٌّٙعش

 ِٓ ثعال  ِزفرؽ غ١ر ػكٛ  ِطبّ٘خ غروخ  اٌرز١ُ ػجع ػٛـ ِسّع اٌع٠ٓ ػالء/  اٌعوزٛر رؼؼ١ٓ -  13

 14201   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، زّعٜ ِسّع اٌس١ّع ػجع/  إٌّٙعش

 ِٓ ثعال  ِزفرؽ غ١ر ػكٛ  ِطبّ٘خ غروخ  اٌرز١ُ ػجع ػٛـ ِسّع اٌع٠ٓ ػالء/  اٌعوزٛر رؼؼ١ٓ -  14

 14201   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، زّعٜ ِسّع اٌس١ّع ػجع/  إٌّٙعش

 ِٓ ثعال  ِزفرؽ غ١ر ػكٛ  ِطبّ٘خ غروخ  اٌرز١ُ ػجع ػٛـ ِسّع اٌع٠ٓ ػالء/  اٌعوزٛر رؼؼ١ٓ -  15

 14201   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، زّعٜ ِسّع اٌس١ّع ػجع/  إٌّٙعش

 ، االظارح ِدٍص ػك٠ٛخ ِٓ  اظارح ِدٍص ػكٛ  ِطبّ٘خ غروخ  نٍجٗ رخت نٍجٗ ضبرٖ/اضزمبٌخ لجٛي -  16

 45041   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص

  اظارح ِدٍص رئ١ص  ِطبّ٘خ غروخ  نٍجٗ رخت نٍجٗ/1/اٌزبٌٝ إٌسٛ ػٍٝ االظارٖ ِدٍص رػى١ً اػبظٖ -  12

 ػكِٛدٍص  غّؼْٛ و١ًّ غبظٜ اٌط١ع/ 3 االظارٖ ِدٍص ػكٛ غّؼْٛ و١ًّ وبرٌٛش/2 إٌّزعة ٚاٌؼكٛ

 ِدٍص ػكٛ نٍجٗ رخت نٍجٗ ازّع/ اٌط١ع/ 5 االظارٖ ِدٍص ػكٛ نٍجٗ رخت ِبخٝ/ اٌط١عٖ/ 4/ االظارٖ

 45041   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، االظارٖ

 ٚاٌزٛل١غ االظارح زك رىْٛ  ِزكبِٓ غر٠ه  ركبِٓ غروخ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ظضٛي -  19

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ اٌّزكب١ِٕٓ ٌٍػر٠ى١ٓ

 ٚاٌزٛل١غ االظارح زك رىْٛ  ِزكبِٓ غر٠ه  ركبِٓ غروخ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ظضٛي -  10

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ اٌّزكب١ِٕٓ ٌٍػر٠ى١ٓ

 ٚاٌزٛل١غ االظارح زك رىْٛ  ِزكبِٓ غر٠ه  ثط١هخ رٛؾ١خ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ظضٛي -  21

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ اٌّزكب١ِٕٓ ٌٍػر٠ى١ٓ

 ٚاٌزٛل١غ االظارح زك رىْٛ  ِزكبِٓ غر٠ه  ثط١هخ رٛؾ١خ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ظضٛي -  21

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ اٌّزكب١ِٕٓ ٌٍػر٠ى١ٓ

  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ركبِٓ غروخ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح رؼع٠ً -  22

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ اٌّزكب١ِٕٓ ١ٌٍٓػر٠ى ٚاٌزٛل١غ االظارح زك رىْٛ

35643 

  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ركبِٓ غروخ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح رؼع٠ً -  23

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ اٌّزكب١ِٕٓ ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح زك رىْٛ

35643 

  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ثط١هخ رٛؾ١خ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح رؼع٠ً -  24

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ اٌّزكب١ِٕٓ ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح زك رىْٛ

35643 

  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ثط١هخ رٛؾ١خ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ١ٛٔٝثط اثرا١ُ٘/ ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح رؼع٠ً -  25

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ اٌّزكب١ِٕٓ ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح زك رىْٛ

35643 

 ٚاٌزٛل١غ االظارح زك رىْٛ  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ركبِٓ غروخ  اثٛػ١ّرٖ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ِسّع -  26

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ اٌّزكب١ِٕٓ ٌٍػر٠ى١ٓ

 ٚاٌزٛل١غ االظارح زك رىْٛ  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ركبِٓ غروخ  اثٛػ١ّرٖ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ِسّع -  22

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ اٌّزكب١ِٕٓ ٌٍػر٠ى١ٓ

 ٚاٌزٛل١غ االظارح زك رىْٛ  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ثط١هخ رٛؾ١خ  اثٛػ١ّرٖ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ِسّع -  29

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ اٌّزكب١ِٕٓ ٌٍػر٠ى١ٓ

 ٚاٌزٛل١غ االظارح زك رىْٛ  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ثط١هخ رٛؾ١خ  اثٛػ١ّرٖ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ِسّع -  20

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، ِٕفرظ٠ٓ اٚ ِدزّؼ١ٓ اٌّزكب١ِٕٓ ٌٍػر٠ى١ٓ



 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

 غروبء ثالس ػعظ ظضٛي  ِزكبِٓ غر٠ه  ركبِٓ غروخ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ظضٛي -  31

 ثط١ٛٔٝ/ اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج 1111ٚاٌعرٙب ثٛؾب٠خ ِٛؾ١خ لبؾرح غر٠ىٗ ُِٕٙ ثبٌؼمع اضّبئُٙ ِعوٛر ِٛؾ١ٓ

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، اٌػرػ١١ٓ اٌٛرثخ اٌٝ زؿزٗ ٚاٌذ ٌٛفبرٗ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘

 غروبء ثالس ػعظ ظضٛي  ِزكبِٓ غر٠ه  ركبِٓ غروخ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ظضٛي -  31

 ثط١ٛٔٝ/ اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج 1111ٚاٌعرٙب ثٛؾب٠خ ِٛؾ١خ لبؾرح غر٠ىٗ ُِٕٙ ثبٌؼمع اضّبئُٙ ِعوٛر ِٛؾ١ٓ

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، اٌػرػ١١ٓ اٌٛرثخ اٌٝ زؿزٗ ٚاٌذ ٌٛفبرٗ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘

 غروبء ثالس ػعظ ظضٛي  ِزكبِٓ غر٠ه  ثط١هخ رٛؾ١خ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ظضٛي -  32

 ثط١ٛٔٝ/ اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج 1111ٚاٌعرٙب ثٛؾب٠خ ِٛؾ١خ لبؾرح غر٠ىٗ ُِٕٙ ثبٌؼمع اضّبئُٙ ِعوٛر ِٛؾ١ٓ

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، اٌػرػ١١ٓ اٌٛرثخ اٌٝ زؿزٗ ٚاٌذ ٌٛفبرٗ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘

 غروبء ثالس ػعظ ظضٛي  ِزكبِٓ غر٠ه  ثط١هخ رٛؾ١خ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ظضٛي -  33

 ثط١ٛٔٝ/ اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج 1111عرٙبٚاٌ ثٛؾب٠خ ِٛؾ١خ لبؾرح غر٠ىٗ ُِٕٙ ثبٌؼمع اضّبئُٙ ِعوٛر ِٛؾ١ٓ

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، اٌػرػ١١ٓ اٌٛرثخ اٌٝ زؿزٗ ٚاٌذ ٌٛفبرٗ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘

  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ركبِٓ غروخ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح رؼع٠ً -  34

 1111ٚاٌعرٙب ثٛؾب٠خ ِٛؾ١خ لبؾرح غر٠ىٗ ُِٕٙ ثبٌؼمع اضّبئُٙ ِعوٛر ِٛؾ١ٓ غروبء ثالس ػعظ ظضٛي

:  ربر٠ص ، اٌػرػ١١ٓ اٌٛرثخ اٌٝ زؿزٗ ٚاٌذ ٌٛفبرٗ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ/ اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج

 35643   ثرلُ    21101122

  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ركبِٓ غروخ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح رؼع٠ً -  35

 1111ٚاٌعرٙب ثٛؾب٠خ ِٛؾ١خ لبؾرح غر٠ىٗ ُِٕٙ ثبٌؼمع اضّبئُٙ ِعوٛر ِٛؾ١ٓ غروبء ثالس ػعظ ظضٛي

:  ربر٠ص ، اٌػرػ١١ٓ اٌٛرثخ اٌٝ زؿزٗ ٚاٌذ ٌٛفبرٗ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ/ اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج

 35643   ثرلُ    21101122

  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ثط١هخ رٛؾ١خ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح رؼع٠ً -  36

 1111ٚاٌعرٙب ثٛؾب٠خ ِٛؾ١خ لبؾرح غر٠ىٗ ُِٕٙ ثبٌؼمع اضّبئُٙ ِعوٛر ِٛؾ١ٓ غروبء ثالس ػعظ ظضٛي

:  ربر٠ص ، اٌػرػ١١ٓ اٌٛرثخ اٌٝ زؿزٗ ٚاٌذ ٌٛفبرٗ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ/ اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج

 35643   ثرلُ    21101122

  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ثط١هخ رٛؾ١خ  ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ اثرا١ُ٘/ ٌٍػر٠ى١ٓ ٚاٌزٛل١غ االظارح رؼع٠ً -  32

 1111ٚاٌعرٙب ثٛؾب٠خ ِٛؾ١خ لبؾرح غر٠ىٗ ُِٕٙ ثبٌؼمع اضّبئُٙ ِعوٛر ِٛؾ١ٓ غروبء ثالس ػعظ ظضٛي

:  ربر٠ص ، اٌػرػ١١ٓ اٌٛرثخ اٌٝ زؿزٗ ٚاٌذ ٌٛفبرٗ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ/ اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج

 35643   ثرلُ    21101122

 ِٛؾ١ٓ غروبء ثالس ػعظ ظضٛي  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ركبِٓ غروخ  اثٛػ١ّرٖ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ِسّع -  39

 اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ/ اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج 1111ٚاٌعرٙب ثٛؾب٠خ ِٛؾ١خ لبؾرح غر٠ىٗ ُِٕٙ ثبٌؼمع اضّبئُٙ ِعوٛر

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، اٌػرػ١١ٓ اٌٛرثخ اٌٝ زؿزٗ ٚاٌذ ٌٛفبرٗ ػجعاٌّهٍت

 ِٛؾ١ٓ غروبء ثالس ػعظ ظضٛي  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ركبِٓ غروخ  اثٛػ١ّرٖ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ِسّع -  30

 اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ/ اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج 1111ٚاٌعرٙب ثٛؾب٠خ ِٛؾ١خ لبؾرح غر٠ىٗ ُِٕٙ ثبٌؼمع اضّبئُٙ ِعوٛر

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، اٌػرػ١١ٓ اٌٛرثخ اٌٝ زؿزٗ ٚاٌذ ٌٛفبرٗ ّهٍتػجعاٌ

 ِٛؾ١ٓ غروبء ثالس ػعظ ظضٛي  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ثط١هخ رٛؾ١خ  اثٛػ١ّرٖ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ِسّع -  41

 اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ/ اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج 1111ٚاٌعرٙب ثٛؾب٠خ ِٛؾ١خ لبؾرح غر٠ىٗ ُِٕٙ ثبٌؼمع اضّبئُٙ ِعوٛر

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، اٌػرػ١١ٓ اٌٛرثخ اٌٝ زؿزٗ ٚاٌذ ٌٛفبرٗ ػجعاٌّهٍت

 ِٛؾ١ٓ غروبء ثالس ػعظ ظضٛي  غر٠ه ٚ ِع٠ر  ثط١هخ رٛؾ١خ  اثٛػ١ّرٖ ػجعاٌّهٍت اثرا١ُ٘ ِسّع -  41

 اثرا١ُ٘ ثط١ٛٔٝ/ اٌػروخ ِٓ ٚضرٚج 1111ٚاٌعرٙب ثٛؾب٠خ ِٛؾ١خ لبؾرح غر٠ىٗ ُِٕٙ ثبٌؼمع اضّبئُٙ ِعوٛر

 35643   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، اٌػرػ١١ٓ اٌٛرثخ اٌٝ زؿزٗ ٚاٌذ ٌٛفبرٗ ػجعاٌّهٍت

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ   

   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  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراظ ردع٠عاد   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو
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 31046   ثرلُ    21101119:  ربر٠ص ، 66  2119/6/20/ضبرٜ  غبُٔ ِسّع اٌط١ع ِؼزس -  33

 31046   ثرلُ    21101119:  ربر٠ص ، 62    غبُٔ ِسّع اٌط١ع ِؼزس -  34

 42032   ثرلُ    21101119:  ربر٠ص ، 55  2124/1/11/ضبرٜ  ازّع اثرا١ُ٘ ا١ٔص ق١بء -  35

   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، 26  2123/2/21 ززٝ ضبرٜ  اٌغرثبٜٚ ػٍٝ  اضّبػ١ً ض١ع -  36

51624 

 63532   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، 21  2121/11/9/ضبرٜ  اٌكؼ١ف ازّع ػجعاٌىر٠ُ ِسّع -  32

 63532   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، 21  2123/4/2/ضبرٜ  اٌكؼ١ف ازّع اٌىر٠ُ ػجع ِسّع -  39

   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، 60  2121/11/31/ضبرٜ  اٌكؼ١ف ازّع اٌىر٠ُ ػجع ِسّع -  30

63532 

   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، 23  2123/11/16/ضبرٜ  اٌػر٠ف ِسّع ػٍٝ اٌس١ّع ػجع ِسّع -  41

64191 

   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 111  2123/12/20 ززٝ ضبرٜ  اظر٠ص ِسّع ض١ّر ِسّع ازّع -  41

50362 

  2123/12/20 ززٝ ضبرٜ(  اظر٠ص ؾ١ع١ٌٗ) ازّع ِسّع ض١ّر ِسّع ازّع/اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  42

 50362   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 111

 ززٝ ضبرٜ(   إظر٠ص ؾ١ع١ٌخ)  إظر٠ص ِسّع ض١ّر ِسّع أزّع/  ظ/  اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  43

 50362   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 111  2123/12/20

 65294   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 02    ػجعاٌدٛاظ اٌط١ع ثىر رقب -  44

 64639   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 03  2122/12/0 ززٝ ضبرٜ  ض٠ٍُٛ ِزٌٛٝ ض١ّر ازّع -  45

   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 02  2111/3/31 ززٝ ضبرٜ  ػجعإٌجٝ ػجعاٌؼظ١ُ ػٍٝ اٌط١ع -  46

55241 

   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 09  2116/3/31 ززٝ ضبرٜ  ػجعإٌجٝ ػجعاٌؼظ١ُ ػٍٝ اٌط١ع -  42

55241 

   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 00  2121/3/31 ززٝ ضبرٜ  ػجعإٌجٝ ػجعاٌؼظ١ُ ػٍٝ اٌط١ع -  49

55241 

   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص ، 119  2121/11/12/ضبرٜ  اٌّد١ع ػجع اٌس١ٍُ ػجع ازّع ِسّٛظ -  40

65001 

 52494   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص ، 112  2124/1/12 ززٝ ضبرٜ  غّرٜ اٌػبغٌٝ ِدعٜ -  51

 64093   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص ، 114  2123/0/2 ززٝ ضبرٜ  نٗ ِسّع ضؼ١ع ػّرٚ -  51

 62152   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص ، 112  2123/0/22/ضبرٜ  غرف ِسّٛظ اٌط١ع ػبظي -  52

   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص ، 113  2123/3/14 ززٝ ضبرٜ  ثهبذ غسبرٗ اِبَ اٌؼرثٝ اٌط١ع -  53

25251 

 59055   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، 120  2124/2/2 ززٝ ضبرٜ  ازّع ضؼ١ع اثرا١ُ٘ ور٠ُ -  54

 59055   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، 129  2123/0/11 ززٝ ضبرٜ  ازّع ضؼ١ع اثرا١ُ٘ ور٠ُ -  55

 59055   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، 129  2123/0/11 ززٝ ضبرٜ  ازّع ضؼ١ع اثرا١ُ٘ ور٠ُ -  56

   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، 126  2123/6/24 ززٝ ضبرٜ  غؼجبْ ٕ٘عٜ اضّبػ١ً ض١ًٍ -  52

62191 

   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، 110  2112/3/19 ززٝ ضبرٜ  ِٛضٝ زطٓ ِسّعٜ اثرا١ُ٘ -  59

51230 

   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، 121  2112/3/19 ززٝ ضبرٜ  ِٛضٝ زطٓ ِسّعٜ اثرا١ُ٘ -  50

51230 

   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، 121  2112/3/19 ززٝ ضبرٜ  ِٛضٝ زطٓ ِسّعٜ اثرا١ُ٘ -  61

51230 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 51230   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، 122    ِٝٛض زطٓ ِسّعٜ اثرا١ُ٘ -  61

   ثرلُ    21101115:  ربر٠ص ، 135  2123/6/21 ززٝ ضبرٜ  ػٛف اضّبػ١ً ػف١فٝ ػبثع٠ٓ ضبٌع -  62

51016 

   ثرلُ    21101115:  ربر٠ص ، 136  2116/11/14 ززٝ ضبرٜ  ِؿهفٝ ػجعاٌؼ١ٍُ ِسّٛظ ِسّع -  63

63652 

   ثرلُ    21101115:  ربر٠ص ، 132  2121/11/14 ززٝ ضبرٜ  ِؿهفٝ ػجعاٌؼ١ٍُ ِسّٛظ ِسّع -  64

63652 

 62163   ثرلُ    21101116:  ربر٠ص ، 152    ػف١فٝ ازّع اٌعضٛلٝ اثرا١ُ٘ -  65

   ثرلُ    21101116:  ربر٠ص ، 143  2121/9/9/ضبرٜ  ١٘ىً ض١ٍّبْ اثرا١ُ٘ ػجعاٌفزبذ اثرا١ُ٘ -  66

61545 

 23512   ثرلُ    21101116:  ربر٠ص ، 1  ربر٠طخ ززٝ ٠دعظ ٌُ اٌم١ع  اٌطفبٜٚ ػٍٝ اثٛاٌّؼبنٝ -  62

 64201   ثرلُ    21101116:  ربر٠ص ، 146  2123/4/15 ززٝ ضبرٜ  ا١ِٓ ٠ٛضف زٛر٠خ -  69

 52920   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 161  2122/11/5/ضبرٜ  رفبػٝ ػساَ ثٕعارٜ ػّبظ -  60

 41056   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 155  2123/3/16 ززٝ ضبرٜ  رقٛاْ ػٍٝ ظ٠بة ِسّع -  21

 46023   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 156  2122/0/5 ززٝ ضبرٜ  اٌط١ع ِسّٛظ ضؼبظ -  21

 32229   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 152  2121/6/24/ضبرٜ  اثرا١ُ٘ ػٍٝ ػجعإٌبؾر -  22

 26019   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 159  2124/1/11/ضبرٜ  ٔٛراٌع٠ٓ ؾ١ع١ٌٗ -  23

 64002   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 1  اٌزدع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  زطٓ ٠طٓ وبًِ ِؿهفٝ زبرُ -  24

 41991   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 121  2113/11/3 ززٝ ضبرٜ  ضراج ِسّع ِسّع ازّع -  25

 41991   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 121  2119/11/3 ززٝ ضبرٜ  ضراج ِسّع ِسّع ازّع -  26

 41991   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 122  2113/11/3 ززٝ ضبرٜ  ضراج ِسّع ِسّع ازّع -  22

 41991   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 123  2119/11/3 ززٝ ضبرٜ  ضراج ِسّع ِسّع ازّع -  29

 41991   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 124    ضراج ِسّع ِسّع ازّع -  20

 50429   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 162  2124/1/25 ززٝ ضبرٜ  زطٓ اثرا١ُ٘ ؾبثر ِسّع -  91

 50925   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 193  2114/4/19 ززٝ ضبرٜ  ػرفخ ِسّع ػجعاهلل ضٍٜٛ -  91

 50925   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 194    ػرفخ ِسّع ػجعاهلل ضٍٜٛ -  92

 62232   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 126  2116/2/2/ضبرٜ  ض١ٍّبْ خجر فزر ػب٠عٖ -  93

 62232   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 122  2121/2/2/ضبرٜ  ض١ٍّبْ خجر فزر ػب٠عٖ -  94

 56193   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 195  2116/2/20/ضبرٜ  ػجعإٌجٝ اٌط١ع ازّع زّع٠خ -  95

 56193   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 196  2121/2/20/ضبرٜ  ػجعإٌجٝ اٌط١ع ازّع زّع٠خ -  96

 56019   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 102    ضالِخ اٌرزّٓ ػجع اثرا١ُ٘ ؾف١خ -  92

 43412   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 199  2110/6/12 ززٝ ضبرٜ  ِرغع ػٍٝ ظر٠ٚع ٔبظ٠ٗ -  99

 43412   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 190  2114/6/12 ززٝ ضبرٜ  ِرغع ػٍٝ ظر٠ٚع ٔبظ٠ٗ -  90

 43412   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 101    ِرغع ػٍٝ ظر٠ٚع ٔبظ٠ٗ -  01

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 214  2113/3/31 ززٝ ضبرٜ  غالة ػجعاٌفزبذ ِسّع وّبي -  01

59362 

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 215  2119/3/31 ززٝ ضبرٜ  غالة ػجعاٌفزبذ ِسّع وّبي -  02

59362 

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 216  2123/3/31 ززٝ ضبرٜ  غالة ػجعاٌفزبذ ِسّع وّبي -  03

59362 

 61169   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 213  2110/2/12/ضبرٜ  زطٓ ا٠ٛة ِسّع فبنّخ -  04

 52223   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 1  اٌزدع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  ِٕػبٜٚ ػجعاٌس١ّع زط١ٕٝ ِسّع -  05

 59144   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 211  2113/1/12/ضبرٜ  اهلل ػ١ٍٛحػجع ػٛـ ورَ -  06

 59144   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 211  2119/1/12/ضبرٜ  هللا ػ١ٍٛحػجع ػٛـ ورَ -  02
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 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 59144   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 212  2123/1/12/ضبرٜ  اهلل ػ١ٍٛحػجع ػٛـ ورَ -  09

 42224   ثرلُ    21101123:  ربر٠ص ، 221  2124/2/6 ززٝ ضبرٜ  زط١ٓ ػجعٖ اٌع٠ٓ ػالء -  00

 41522   ثرلُ    21101123:  ربر٠ص ، 231  2112/9/11 ززٝ ضبرٜ  خبظ ػجعاٌؼس٠س فزسٝ -  111

 41522   ثرلُ    21101123:  ربر٠ص ، 231  2122/9/11 ززٝ ضبرٜ  خبظ ػجعاٌؼس٠س فزسٝ -  111

 59454   ثرلُ    21101123:  ربر٠ص ، 225  2123/4/20 ززٝ ضبرٜ  ػف١فٝ ازّع ػف١فٝ ربِر -  112

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 235  2119/11/11 ززٝ ضبرٜ  اٌع٠ٓ ضؼع ٌِٝزٛ ِسّع غر٠ت -  113

41012 

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 236  2123/11/11 ززٝ ضبرٜ  اٌع٠ٓ ضؼع ِزٌٛٝ ِسّع غر٠ت -  114

41012 

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 241  2121/11/16 ززٝ ضبرٜ  زدر ػجعاٌٙبظٜ وبًِ ازّع -  115

51352 

 51256   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 233  2122/3/22/ ضبرٜ  إٌدبر ِسّع ِسّع ازّع -  116

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 230  2123/11/29 ززٝ ضبرٜ  ػجعاٌؼبي ػجعاٌسك رقب ػجعاٌسك -  112

62224 

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 232  2124/1/22 ززٝ ضبرٜ  زجػٝ ٔمٛال ػبزر ا٠ٙبة -  119

50401 

   ثرلُ    21101129:  ربر٠ص ، 249  2121/6/0 ززٝ ضبرٜ  ازّع ِسّع وبًِ ؾبثر ِسّع -  110

66235 

   ثرلُ    21101129:  ربر٠ص ، 242  2123/12/11/ضبرٜ  ٔؿبر ِسّٛظ ِسّع ػجعإٌّؼُ ِسّع -  111

62234 

  2123/12/11/ضبرٜ  ٚاٌهس١ٕٗ اٌهس١ٕ١ٗ ٌٍسالٚح ٔؿبر اٚالظ ِؿٕغ/ اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  111

 62234   ثرلُ    21101129:  ربر٠ص ، 242

   ثرلُ    21101129:  ربر٠ص ، 243  2115/4/21 ززٝ ضبرٜ  اٌغجبغٝ ازّع ِسّع خّبي -  112

49996 

   ثرلُ    21101129:  ربر٠ص ، 244  2111/4/21 ززٝ ضبرٜ  اٌغجبغٝ ازّع ِسّع خّبي -  113

49996 

   ثرلُ    21101129:  ربر٠ص ، 245  2115/4/21 ززٝ ضبرٜ  اٌغجبغٝ ازّع ِسّع خّبي -  114

49996 

 49996   ثرلُ    21101129:  ربر٠ص ، 246    اٌغجبغٝ ازّع ِسّع خّبي -  115

   ثرلُ    21101129:  ربر٠ص ، 240  2113/2/2 ززٝ ضبرٜ  غمراْ ػجعاٌؼس٠س اثرا١ُ٘ اٌط١ع -  116

51591 

   ثرلُ    21101129:  ربر٠ص ، 251  2119/2/2 ززٝ ضبرٜ  غمراْ ػجعاٌؼس٠س اثرا١ُ٘ اٌط١ع -  112

51591 

 51591   ثرلُ    21101129:  ربر٠ص ، 251    غمراْ ػجعاٌؼس٠س اثرا١ُ٘ اٌط١ع -  119

   ثرلُ    21101129:  ربر٠ص ، 256  2115/11/0 ززٝ ضبرٜ  ػزّبْ ػجعاٌؿّع ػجعٖ رِكبْ -  110

45339 

   ثرلُ    21101129:  ربر٠ص ، 252  2121/11/0 ززٝ ضبرٜ  ػزّبْ ػجعاٌؿّع ػجعٖ رِكبْ -  121

45339 

 51251   ثرلُ    21101120:  ربر٠ص ، 264  2112/3/21 ززٝ ضبرٜ  اٌطجىٝ ِسّع رغبظ ر٠ُ -  121

 51251   ثرلُ    21101120:  ربر٠ص ، 265  2112/3/21 ززٝ ضبرٜ  اٌطجىٝ ِسّع رغبظ ر٠ُ -  122

 51251   ثرلُ    21101120:  ربر٠ص ، 266  2112/3/21 ززٝ ضبرٜ  اٌطجىٝ ِسّع رغبظ ر٠ُ -  123

 51251   ثرلُ    21101120:  ربر٠ص ، 262    اٌطجىٝ ِسّع رغبظ ر٠ُ -  124

   ثرلُ    21101120:  ربر٠ص ، 259  2122/12/23 ززٝ ضبرٜ  اٌغٛي ِسّع فزسٝ اثرا١ُ٘ -  125

51511 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  2122/12/23 ززٝ ضبرٜ  ٚاٌّىزج١ٗ االٌىزر١ٔٚٗ ٌٍزد١ٙساد رىٌٕٛٛخٝ/ اٌٝ اٌزدبر٠ٗ اٌطّٗ رؼع٠ً -  126

 51511   ثرلُ    21101120:  ربر٠ص ، 259

 52142   ثرلُ    21101120:  ربر٠ص ، 263    ػّر ػسة ثروبد ؾجسٝ -  122

 62144   ثرلُ    21101120:  ربر٠ص ، 261  2123/0/0 ززٝ ضبرٜ  ازّع ٌّٙعٜا ِسّع ازّع -  129

 51362   ثرلُ    21101131:  ربر٠ص ، 221  2112/11/26/ضبرٜ  ػالَ ػجعاٌٙبظٜ اثرا١ُ٘ ِٙب -  120

 51362   ثرلُ    21101131:  ربر٠ص ، 221  2112/11/26/ضبرٜ  ػالَ ػجعاٌٙبظٜ اثرا١ُ٘ ِٙب -  131

 51362   ثرلُ    21101131:  ربر٠ص ، 222    ػالَ ػجعاٌٙبظٜ اثرا١ُ٘ ِٙب -  131

 64931   ثرلُ    21101131:  ربر٠ص ، 291  2123/5/6/ضبرٜ  اٌع٠ت ػجعاٌؼس٠س ِسّع ٕ٘ع -  132

 51211   ثرلُ    21101131:  ربر٠ص ، 293  2122/9/24/ضبرٜ  ازّع ِسّع ازّع ؾبثر -  133

   ــــــــــــــــــــــ  

   غروبد ردع٠عاد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 1  ردع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  ِؿر٠خ ِطبّ٘خ غروخ/اٌزؼجئخ ٌّٛاظ ِؿر غروخ -  1

32402 

   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 1  ردع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  ِؿر٠خ ِطبّ٘خ غروخ/اٌزؼجئخ ٌّٛاظ ِؿر غروخ -  2

32402 

 42465   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 1  2123/12/22 ززٝ ضبرٜ  ٚغروب٘ب ٌج١ت اٚخع ػبئػٗ -  3

:  ربر٠ص ، 1  2123/12/22 ززٝ ضبرٜ  ٚاٚالظح اٌرزّٓ ػجع ػٍٝ نٗ ضؼ١ع/اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  4

 42465   ثرلُ    21101111

   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص ، 26  2112/6/2 ززٝ ضبرٜ  ٚغر٠ىزٗ زبِع رفؼذ ػجعاٌفزبذ -  5

24213 

 24213   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص ، 22    ٚغر٠ىزٗ زبِع رفؼذ ػجعاٌفزبذ -  6

 ززٝ ضبرٜ  ٚغروبُ٘ فّٙٝ ِسّع ػّبرٖ ٚإٌّٙعش زبِع رفؼذ ػجعاٌفزبذ/اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  2

 24213   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص ، 26  2112/6/2

:  ربر٠ص ، 22    ٚغروبُ٘ فّٙٝ ِسّع ػّبرٖ ٚإٌّٙعش زبِع رفؼذ ػجعاٌفزبذ/اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  9

 24213   ثرلُ    21101113

 فّٙٝ ِسّع ػّبرح/ ِٕٙعش/اٌٝ اٌػروخ اضُ ٚرؼع٠ً ثط١هخ رٛؾ١خ غروخ اٌٝ اٌمب١ٔٛٔخ اٌؿفخ رؼع٠ً -  0

 24213   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص ، 26  2112/6/2 ٝزز ضبرٜ  ٚغروبٖ

 فّٙٝ ِسّع ػّبرح/ ِٕٙعش/اٌٝ اٌػروخ اضُ ٚرؼع٠ً ثط١هخ رٛؾ١خ غروخ اٌٝ اٌمب١ٔٛٔخ اٌؿفخ رؼع٠ً -  11

 24213   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص ، 22    ٚغروبٖ

 ، 26  2112/6/2 ززٝ ضبرٜ  رٛؾ١خ ِٓ ثعال ركبِٓ غروخ/ اٌٝ ٌٍػروخ اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً -  11

 24213   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص

    21101113:  ربر٠ص ، 22    رٛؾ١خ ِٓ ثعال ركبِٓ غروخ/ اٌٝ ٌٍػروخ اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً -  12

 24213   ثرلُ

:  ربر٠ص ، 26  2112/6/2 ززٝ ضبرٜ  ٚغروبح زبِع رفؼذ ػجعاٌفزبذ/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  13

 24213   ثرلُ    21101113

   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص ، 22    ٚغروبح زبِع رفؼذ ػجعاٌفزبذ/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  14

24213 

   ثرلُ    21101113:  ربر٠ص ، 20  2123/6/22/ززٝ ضبرٜ  ِؿهفٝ  ٌٚٚعٖ فرج اثرا١ُ٘ ضبٌُ -  15

41346 

 ربر٠ص ، 20  2123/6/22/ززٝ ضبرٜ  ٚغر٠ىزخ فرج اثرا١ُ٘ ضبٌُ ِؿهفٝ/ اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  16

 41346   ثرلُ    21101113: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربر٠ص ، 20  2123/6/22/ززٝ ضبرٜ  ٚغروبٖ فرج اثرا١ُ٘ ضبٌُ ِؿهفٝ/اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  12

 41346   ثرلُ    21101113

   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، 69  2124/1/14 ززٝ ضبرٜ  اٌطف١فٗ ٌٍؿٕبػبد اٌّزسعٖ اٌػروٗ -  19

42562 

 ززٝ ضبرٜ  ِؿر٠خ ِطبّ٘خ غروخ/ ث١ٍىٛ اٌطف١فخ ٌٍؿٕبػبد اٌّزسعح اٌػروخ/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  10

 42562   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، 69  2124/1/14

 59253   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، 91  2113/2/26/ضبرٜ  ٚغر٠ىزٙب ػه١ٗ ضبٌُ خّالد -  21

 59253   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، 92  2119/2/26/ضبرٜ  ٚغر٠ىزٙب ػه١ٗ ضبٌُ خّالد -  21

 59253   ثرلُ    21101110:  ربر٠ص ، 93  2123/2/26/ضبرٜ  ٚغر٠ىزٙب ػه١ٗ ضبٌُ خّالد -  22

:  ربر٠ص ، 91  2113/2/26/ضبرٜ  ٚغر٠ىزٗ ِؿهفٝ ِٕطٝ ِٕطٝ ضؼ١ع/اٌٝ اٌزدبرٞ االضُ رؼع٠ً -  23

 59253   ثرلُ    21101110

:  ربر٠ص ، 92  2119/2/26/ضبرٜ  ٚغر٠ىزٗ ِؿهفٝ ِٕطٝ ِٕطٝ ضؼ١ع/اٌٝ اٌزدبرٞ االضُ رؼع٠ً -  24

 59253   ثرلُ    21101110

:  ربر٠ص ، 93  2123/2/26/ضبرٜ  ٚغر٠ىزٗ ِؿهفٝ ِٕطٝ ِٕطٝ ضؼ١ع/اٌٝ اٌزدبرٞ االضُ رؼع٠ً -  25

 59253   ثرلُ    21101110

   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 96  1004/6/26/ضبرٜ  ٚغروبٖ  ػجعاٌىر٠ُ ِسّع  ػبنف -  26

21126 

   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 92  1000/6/26/ضبرٜ  ٚغروبٖ  ػجعاٌىر٠ُ ِسّع  ػبنف -  22

21126 

   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 99  2114/6/26/ضبرٜ  ٚغروبٖ  ػجعاٌىر٠ُ ِسّع  ػبنف -  29

21126 

   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 90  2110/6/26/ضبرٜ  ٚغروبٖ  ػجعاٌىر٠ُ ِسّع  ػبنف -  20

21126 

   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 01  2114/6/26/ضبرٜ  ٚغروبٖ  ػجعاٌىر٠ُ ِسّع  ػبنف -  31

21126 

   ثرلُ    21101111:  ربر٠ص ، 01  2110/6/26/ضبرٜ  ٚغروبٖ  ػجعاٌىر٠ُ ِسّع  ػبنف -  31

21126 

:  ربر٠ص ، 96  1004/6/26/ضبرٜ  ٚغروب٘ب  ضٍهبْ  ػجعاٌىر٠ُ ػٍٝ ثٕبء/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  32

 21126   ثرلُ    21101111

:  ربر٠ص ، 92  1000/6/26/ضبرٜ  ٚغروب٘ب  ضٍهبْ  ػجعاٌىر٠ُ ػٍٝ ثٕبء/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  33

 21126   ثرلُ    21101111

:  ربر٠ص ، 99  2114/6/26/ضبرٜ  ٚغروب٘ب  ضٍهبْ  ػجعاٌىر٠ُ ػٍٝ ثٕبء/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  34

 21126   ثرلُ    21101111

:  ربر٠ص ، 90  2110/6/26/ضبرٜ  ٚغروب٘ب  ضٍهبْ  ػجعاٌىر٠ُ ػٍٝ ثٕبء/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  35

 21126   ثرلُ    21101111

:  ربر٠ص ، 01  2114/6/26/ضبرٜ  ٚغروب٘ب  ضٍهبْ  ػجعاٌىر٠ُ ػٍٝ ثٕبء/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  36

 21126   ثرلُ    21101111

:  ربر٠ص ، 01  2110/6/26/ضبرٜ  ٚغروب٘ب  ضٍهبْ  ػجعاٌىر٠ُ ػٍٝ ثٕبء/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  32

 21126   ثرلُ    21101111

    21101113:  ربر٠ص ، 1  اٌزدع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  ٌٍٕط١ح ٚغروبّ٘ب ِرضٝ ازّع ِٚب٘ر ؾالذ غروخ -  39

 21962   ثرلُ

    21101113:  ربر٠ص ، 1  اٌزدع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  ٌٍٕط١ح ٚغروبّ٘ب ِرضٝ ازّع ِٚب٘ر ؾالذ غروخ -  30

 21962   ثرلُ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ربر٠ص ، 1  اٌزدع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  ٌٍٕط١ح ٚغر٠ىّٙب ِرضٝ ازّع ٚرافذ ِب٘ر/اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  41

 21962   ثرلُ    21101113

:  ربر٠ص ، 1  اٌزدع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  ٌٍٕط١ح ٚغر٠ىّٙب ِرضٝ ازّع ٚرافذ ِب٘ر/اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  41

 21962   ثرلُ    21101113

    21101113:  ربر٠ص ، 1  اٌزدع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  ٚغر٠ىزٗ ِرضٝ ازّع ِب٘ر/اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  42

 21962   ثرلُ

    21101113:  ربر٠ص ، 1  اٌزدع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  ٚغر٠ىزٗ ِرضٝ ازّع ِب٘ر/اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  43

 21962   ثرلُ

    21101113:  ربر٠ص ، 1  اٌزدع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  ٚغروبٖ ِرضٝ ازّع ِب٘ر/اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  44

 21962   ثرلُ

    21101113:  ربر٠ص ، 1  اٌزدع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  ٚغروبٖ ِرضٝ ازّع ِب٘ر/اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  45

 21962   ثرلُ

 21191   ثرلُ    21101114:  ربر٠ص ، 1  اٌزدع٠ع ٠طزسك اٌم١ع  ثبثذ ث١ِٛٝ فرج فزسٝ غروٗ -  46

   ثرلُ    21101116:  ربر٠ص ، 144  2123/2/25/ضبرٜ  غروبٖ ٚ ثرِ٘ٛٗ ِسّع اٌجبرٜ ػجع -  42

12623 

   ثرلُ    21101116:  ربر٠ص ، 144  2123/2/25/ضبرٜ  غروبٖ ٚ ثرِ٘ٛٗ ِسّع اٌجبرٜ ػجع -  49

12623 

 صربر٠ ، 144  2123/2/25/ضبرٜ  ٚغروبح ثرِ٘ٛخ ِسّع ػجعاٌجبرٜ ضبٌع/ اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  40

 12623   ثرلُ    21101116: 

 ربر٠ص ، 144  2123/2/25/ضبرٜ  ٚغروبح ثرِ٘ٛخ ِسّع ػجعاٌجبرٜ ضبٌع/ اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  51

 12623   ثرلُ    21101116: 

   ثرلُ    21101116:  ربر٠ص ، 130  2112/11/25 ززٝ ضبرٜ  ٚغر٠ىٗ ٠ٛضف ػٍٝ ؾالذ -  51

32306 

   ثرلُ    21101116:  ربر٠ص ، 141  2112/11/25 ززٝ ضبرٜ  ٚغر٠ىٗ ٠ٛضف ػٍٝ ؾالذ -  52

32306 

 32306   ثرلُ    21101116:  ربر٠ص ، 141    ٚغر٠ىٗ ٠ٛضف ػٍٝ ؾالذ -  53

 32093   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 153    ٚغر٠ىٗ ضبٌُ ازّع ضبٌُ غروٗ -  54

 32093   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 153    ٚغر٠ىٗ ضبٌُ ازّع ضبٌُ غروٗ -  55

 32093   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 153    ٚغر٠ىٗ ضبٌُ ازّع ضبٌُ غروٗ -  56

 32093   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 153    ٚغروبٖ ػىٗ ضبٌُ ازّع ضبٌُ -  52

 32093   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 153    ٚغروبٖ ػىٗ ضبٌُ ازّع ضبٌُ -  59

 32093   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 153    ٚغروبٖ ػىٗ ضبٌُ ازّع ضبٌُ -  50

   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 153    ٚغروب٘ب لهت ػجعاٌّؼجٛظ ة/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  61

32093 

   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 153    ٚغروب٘ب لهت ػجعاٌّؼجٛظ ة/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  61

32093 

   ثرلُ    21101112:  ربر٠ص ، 153    ٚغروب٘ب لهت ػجعاٌّؼجٛظ ة/ اٌٝ اٌػروخ اضُ رؼع٠ً -  62

32093 

 50901   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 191    ٚغر٠ىٗ ِسّع خٛظٖ ػجعاٌمبظر -  63

 56536   ثرلُ    21101121:  ربر٠ص ، 192  2121/11/22/ضبرٜ  ٚغروبٖ ػ١طٜٛ ػجعاٌرزّٓ -  64

:  ربر٠ص ، 192  2121/11/22/ضبرٜ  ٚغر٠ىخ ػ١طٜٛ ػجعاهلل ػجعاٌرزّٓ/اٌػروخاٌٝ اضُ رؼع٠ً -  65

 56536   ثرلُ    21101121

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 214  2110/5/5/ضبرٜ  ٚغروبٖ اثرا١ُ٘ اٌرٚؤف ػجع ػّر -  66

52925 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 215  2114/5/5/ضبرٜ  ٚغروبٖ اثرا١ُ٘ اٌرٚؤف ػجع ػّر -  62

52925 

 52925   ثرلُ    21101122:  ربر٠ص ، 216    ٚغروبٖ اثرا١ُ٘ اٌرٚؤف ػجع ػّر -  69

 39061   ثرلُ    21101123:  ربر٠ص ، 219  2112/3/1/ضبرٜ  ٚغر٠ىزٗ ػس٠س ػسد -  60

 39061   ثرلُ    21101123:  ربر٠ص ، 210  2122/3/1/ضبرٜ  ٚغر٠ىزٗ ػس٠س ػسد -  21

   ثرلُ    21101131:  ربر٠ص ، 226  2113/11/5/ضبرٜ  ٚغر٠ىزخ زطٓ اٌرزّٓ ػجع فىرٜ ِسّع -  21

50160 

   ثرلُ    21101131:  ربر٠ص ، 222  2119/11/5/ضبرٜ  ٚغر٠ىزخ زطٓ اٌرزّٓ ػجع فىرٜ ِسّع -  22

50160 

 50160   ثرلُ    21101131:  ربر٠ص ، 229    ٚغر٠ىزخ زطٓ اٌرزّٓ ػجع فىرٜ ِسّع -  23

   ثرلُ    21101131:  ربر٠ص ، 269  2123/12/12/ززٝ ضبرٜ  ٚغروبٖ زط١ٓ غؼ١ت غؼ١ت -  24

42362 

   ثرلُ    21101131:  ربر٠ص ، 294  2123/11/11/ضبرٜ  ٚغر٠ىخ ػّر اٌعضٛلٝ اثرا١ُ٘ ضهبة -  25

50213 

   ثرلُ    21101131:  ربر٠ص ، 294  2123/11/11/ضبرٜ  ٚغر٠ىخ ػّر اٌعضٛلٝ اثرا١ُ٘ هبةض -  26

50213 

 ربر٠ص ، 294  2123/11/11/ضبرٜ  ٚغروبح ػّر اٌعضٛلٝ اثرا١ُ٘ ضهبة/ اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  22

 50213   ثرلُ    21101131: 

 ربر٠ص ، 294  2123/11/11/ضبرٜ  ٚغروبح ػّر اٌعضٛلٝ اثرا١ُ٘ ضهبة/ اٌٝ اٌزدبرٜ االضُ رؼع٠ً -  29

 50213   ثرلُ    21101131: 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  


