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   أفغاص ل١ٛص  
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 ثغلُ 21191112 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌٛ٘بة ِذّض ِذّض صػبء -  1

 ِغاص ػجضاٌغاػق ػجضاٌغاًٝ/  ثٍّه - اٌلغفب:  ثجٙخ ، جٍّخ غظائ١ٗ ِٛاص ث١غ ػٓ 72746

 ثغلُ 21191112 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ُٗ ػجضاٌغدّٓ ِذّض -  2

 ُٗ ػجضاٌغدّٓ وّبي/ ثٍّه - ٔبفغ كبعع -اثٛ٘الي:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد ربج١غ ِىزت ػٓ 72751

 72761 ثغلُ 21191116 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ه١ٍت ٌج١ت فإاص ٔجٜٛ -  3

 ٚ٘جٗ ؿٕض ٔج١ً/  ثٍّه - اٌّضاعؽ ِجّغ اِبَ - االعػ ٌِغة ف:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد ث٠ٛبد ث١غ ػٓ

 ثغلُ 21191117 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض جّؼٗ ػٕزغ عٌِبْ -  4

 ػجضاٌّذـٓ ِذّض ١ٌٚض/  ثٍّه - اٌضفلٟ اعى:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ رغث١خ دظ١غح ػٓ 72814

 72816 ثغلُ 21191117 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِغلن ػ١ض ؿؼ١ض ٕ٘ٝ -  5

 ػ١ض ؿؼ١ض ػٛصٖ/ ثٍّه - اٌؼّٛص٠ٓ ٔؼٌٗ:  ثجٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ػٓ

 72816 ثغلُ 21191117 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِغلن ػ١ض ؿؼ١ض ٕ٘ٝ -  6

 ػ١ض ؿؼ١ض ػٛصٖ/ ثٍّه - اٌؼّٛص٠ٓ ٔؼٌٗ:  ثجٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ػٓ

 72844 ثغلُ 21191127 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ سبٌض دـٓ ػالء -  7

 اٌؼال اثٛ دـٓ سبٌض دـٓ/ ثٍّه- ١ٙ٘ب:  ثجٙخ ، جب٘ؼح ِالثؾ ػٓ

 ثغلُ 21191111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌذى١ُ ػجض كٛعٜ عجت ِإِٓ -  8

 اٌذى١ُ ػجض كٛعٜ عجت/ ثٍّه- ؿٛاصٖ ِٕل١خ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ دظ١غٖ ػٓ 72777

 72744 ثغلُ 21191111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضٖ صاٚص ػجضٖ ٚجضٜ -  9

 ػجضا١ٌٍِف ػجبؽ ِذّض ػجبؽ/ثٍّه-ع٠ضٖ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ

 ثغلُ 21191116 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕؾ ٔشٍٗ ِـؼض غِبؽ -  11

 ٔشٍٗ ِـؼض غِبؽ/ثٍّه  اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ( 31) علُ لِؼخ:  ثجٙخ ، ٚا١ٌِٛزبي ػجبج ٚعكخ ػٓ 72762

 دٕؾ

 ثغلُ 21191121 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٘غ٠ضٜ دـٓ ِذّض فب٠ؼٖ -  11

 كٕٛصٖ ػج١ض ثغرٝ/ ثٍّه - ػِؼَ ف19 ٔبهغ لغ٠ٗ:  ثجٙخ ، ِجّضٖ ٌذَٛ ػٓ 72826

 ثغلُ 21191127 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ربًٚغٚؽ دج١ت اص٠ت س١ّؾ -  12

 كغُٗ كٛلٟ اًِ/  ثٍّه - اثٛاْ:  ثجٙخ ، رغػٞ ػٓ 72847

 ثغلُ 21191119 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ١ِشبئ١ً اؿىٕضع ِىغَ ػبصي -  13

 اؿىٕضع ِىغَ ِضدذ/  ثٍّه - ا١ٌِغ ججً:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 72769

 ثغلُ 21191114 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دبِض ػ١ض ِغػٚق جّبي -  14

 دبِض ػ١ض ِغػٚق جّبي ػّغ/  ثٍّه - اٌش١ً ُٛر:  ثجٙخ ، ػعاػ١ٗ دبهالد روض٠غ ػٓ 72785

 ثغلُ 21191115 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌشبٌك ػجضاٌجبلٝ صاٚص ادّض -  15

 ػجضاٌجبلٝ صاٚص ػبِغ/ثٍّه-اصِٛ:  ثجٙخ ، ػعاػ١خ دبهالد روض٠غ ِىزت ػٓ 72795

 ثغلُ 21191117 فٝ ل١ض ، 61111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ١ِشبئ١ً اهلل كىغ ١ِشبئ١ً ا٠فْٛ -  16

 ٔج١ت ِغػٚق ا٠ّبْ/ ثٍّه - اٌجشبعٜ االِبَ ف - ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ:  ثجٙخ ، ٚعف ِؼضاد ث١غ ػٓ 72812

 ثغلُ 21191121 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ػٕزغ ِذّٛص ِذّض -  17

 ػٍٝ ػٕزغ ِذّٛص/ ثٍّه-اٌغغث١ٗ ادّض ثٕٝ:  ثجٙخ ، ػ١ِّٛخ ِمبٚالد ػٓ 72824

 ثغلُ 21191128 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاهلل س١ًٍ ٔـ١ُ ا٠ٛة -  18

 ٔـ١ُ ا٠ٛة ١ٌٚض/  ثٍّه - اٌىفٛع:  ثجٙخ ، لض٠ّٗ اسلبة رجبعح ػٓ 72848

 ثغلُ 21191129 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛٔبْ ثلغٜ ؿ١ف هّٛئ١ً -  19

 ادّض ػٍٝ ِذّض اًِ/  ثٍّه- ٔبهغ كبعع اٌغ٠بًٝ االؿزبص ؿٛع:  ثجٙخ ، ادظ٠ٗ ث١غ ػٓ 72857

 ثغلُ 21191129 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػِباهلل فإاص ِجضٞ عِٚبٟٔ -  21

 اؿِفبٔٛؽ ػجضاٌّالن ػضٌٝ/ ثٍّه - غٕٝ ثٕٝ:  ثجٙخ ، ادظ٠خ ث١غ ػٓ 72861
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 ثغلُ 21191111 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٔوغ ػجضعثٗ ػ١ض جّؼٗ -  21

 ٔوغ ػجضعثٗ ػ١ض ٔؼ٘ٝ/ ثٍّه - ػف١فٝ ػؼثخ - لٍٛهٕب:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ ٚرجبعح ث١غ ػٓ 72778

 فٝ ل١ض ، 15111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضإٌجٝ ِـؼٛص ػجضاٌذ١ّض ػجضاٌىغ٠ُ -  22

 دـ١ٓ ٠ٛؿف ادّض/ٍهثّ-اٌمّبص٠غ ػؼثٗ:  ثجٙخ ، ٚثظٚع رمبٜٚ ث١غ ػٓ 72819 ثغلُ 21191116

 72818 ثغلُ 21191121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثغؿَٛ ػوب ثبثذ ػّبص -  23

 ثغؿَٛ ػوب ثبثذ ػّبص ٠ٛؿف/  ثٍّه - صِل١غ:  ثجٙخ ، ٚدجٛة اػالف ث١غ ػٓ
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 ثٌٛؾ جغجؾ جبثغ/ ثٍّه - دٍٖٛ:  ثجٙخ ، ٚث٠ٛبد دضا٠ض ػٓ 72855

 ثغلُ 21191113 فٝ ل١ض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛٔبْ وبًِ ػ١بص جٛػ٠ف -  25

 ٠ٛٔبْ وبًِ ػ١بص/  ثٍّه - اٌجغجب٠خ:  ثجٙخ ، ِٛرٛؿ١ىالد غ١بع لِغ ث١غ ػٓ 72753

 ثغلُ 21191112 فٝ ل١ض ، 31111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػ١ـٝ ِذّض فزذٝ ؿب١ِخ -  26
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 ثغلُ 21191116 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٛؿٝ ِذّض ادّض ػجضاٌذٝ -  27

 ِٛؿٝ ِذّض ادّض ػجضاٌذ١ّض/ثٍّه-اٌشّب٠لٗ:  ثجٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد ػٓ 72811

 21191116 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌـ١ض اؿّبػ١ً ػجضاٌذ١ّض جّبي -  28

 ػجضاٌؼ١ٍُ ِذغٚؽ ِذّض/  ثٍّه - اٌثٛعح ف:  ثجٙخ ، اػالف ػٓ 72761 ثغلُ

 ثغلُ 21191117 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  فب٠ؼ عث١غ ِوِفٝ ِذّٛص -  29
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 هبصق

 ثغلُ 21191121 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  غِبؽ ػ١بص دٍّٝ كٕٛصٖ -  31

 غِبؽ ػ١بص دٍّٝ/  ثٍّه - اٌؼّٛص٠ٓ ٔؼٌٗ:  ثجٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ػٓ 72819

 ثغلُ 21191127 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّٛص ػاعع ِذّض ادّض -  31

 ِذّٛص ػاعع ِذّض ادّض/  ثٍّه - اٌشلبثخ ػؼثخ - اٌغك١ض ثٓ ف:  ثجٙخ ، ثالؿز١ه ث١غ ػٓ 72843

 ثغلُ 21191128 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  د١ّضٖ ِذّٛص ؿ١ض ا٠ّبْ -  32

 ِذّض ِجغٚن ػّغ/ ثٍّه - كٍمبِٟ ػؼثٗ- اٌغغث١ٗ هفَ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ دظ١غٖ ػٓ 72852

 ثغلُ 21191131 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕب اؿذك كىغٜ ا٠ف١ٍ١ٓ -  33

 اؿذك كىغٜ ا٠ف١ٍ١ٓ/  ثٍّه - اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ - 164 علُ لِؼخ:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد وٙغثبئٝ ػٓ 72866

 دٕب

 72331 ثغلُ 21191116 فٝ ل١ض ، 9111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٍُجٗ ادّض ػٕزغ ؿ١ض -  34

 ػجضاٌغاػق ِذّض ِؼزؼ/ثٍّه-ُٖٛ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ

 ثغلُ 21191116 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اؿىٕضع ػؼ٠ؼ فإاص عكب -  35

 ػثّبْ جبثغ ػبكٛع/ ثٍّه - ِٛي اٌذ١بٖ - اٌثبٔٝ اٌضٚع 11 علُ ِذً:  ثجٙخ ، دغ٠ّٝ وٛاف١غ ػٓ 72764

 ادّض

 72331 ثغلُ 21191116 فٝ ل١ض ، 9111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٍُجٗ ادّض ػٕزغ ؿ١ض -  36

 ٍُجٗ ػجضاٌغاػق ِذّض ِؼزؼ/ثٍّه-ُٖٛ-ا١ٌّٕب ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ

 ٚلِبػٝ جٍّٗ اٌٍذَٛ ٌج١غ جؼاعح ِذً ٚٔلبُٗ

 ثغلُ 21191114 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٌٍَّٛ ػجضاٌّج١ض ِذّض ِوِفٝ -  37

 ٌٍَّٛ ػجضاٌّج١ض ِذّض/  ثٍّه - ا١ٌِجٗ:  ثجٙخ ، ِبك١خ رغث١خ دظ١غح ػٓ 72789

 ثغلُ 21191115 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٕٙٝ دـٓ فبعٚق ِذّض -  38

 اٌوغ١غ ِذّض هض٠ك/  ثٍّه - ُغاصا١ًٌٕ كبعع - ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ:  ثجٙخ ، غظائ١خ ِٛاص رٛػ٠غ ػٓ 72815

 72799 ثغلُ 21191115 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛؿف دٕب ؿ١ّغ ١ِٕب -  39

 جٛعجٝ كذبرٗ ػ١ِبد/ ثٍّه -- اٌغغٚة ِٛلف ثجٛاع االسالم ف:  ثجٙخ ، ِذّٛي اوــٛاع ث١غ ػٓ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثغلُ 21191121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ا١ِٓ ِذّض ِذّض اال١ِٓ -  41

 ِذّض ِبٌه دـٕٝ هالح/ ثٍّه -كٛكٗ:  ثجٙخ ، ِذّٛي سضِبد ػٓ 72828

 ثغلُ 21191129 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ؼمٛة كذبرٗ اهلل سٍف ٠ٛؿف -  41

 ٠ؼمٛة كذبرٗ اهلل سٍف/  ثٍّه- اٌزٛف١م١ٗ:  ثجٙخ ، اسلبة رلغ١ً ٚعكٗ ػٓ 72854

 ثغلُ 21191131 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ض ادّض ِذّض ِذّض ادّض -  42

 ؿ١ض ِذّض ِذّض/ ثٍّه - االرذبص ِضعؿٗ سٍف ِبٌِٗ ف - ا١ٌّٕب ثٕضع:  ثجٙخ ، ِمبٚالد ػٓ 72864

 72747 ثغلُ 21191112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٍُجٗ ػٍٝ كذبرٗ سبٌض -  43

 ٍُجٗ ػٍٝ كذبرٗ ُبعق/ثٍّه-اٌلغفب:  ثجٙخ ، ٚدجٛة اػالف رجبعح ػٓ

 72752 ثغلُ 21191112 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كبوغ ٠ٌٛؼ ػبصي عا١ٔب -  44

 فغٔـ١ؾ ٔبجٝ ِغ٠ُ/ثٍّه-ثغصٔٛ٘ب:  ثجٙخ ، هذ١ٗ اصٚاد ػٓ

 ثغلُ 21191119 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌّالن ٠ٛال١ُ ٠ٛؽ أوبف -  45

 دٕب كذبرٗ كف١ك عؿّٝ/  ثٍّه - ِٙضٜ ثٕٝ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ دظ١غح ػٓ 72774

 21191119 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌّالن ٠ٛال١ُ ٠ٛؿف أوبف -  46

 دٕب كذبرٗ كف١ك عؿّٝ/  ثٍّه - ِٙضٜ ثٕٝ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ دظ١غح ػٓ 72774 ثغلُ

 ثغلُ 21191113 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  س١ًٍ اثغا١ُ٘ ضلٝه ِالن -  47

 اثغا١ُ٘ هضلٝ ِالن/ثٍّه 241 لِؼٗ اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ:  ثجٙخ ، اسلبة ٚعكخ ػٓ 72783

 ثغلُ 21191116 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ِوِفٝ عجت ا٠ّٓ -  48

 ػٍٝ ِذّٛص ػجضإٌبهغ/ثٍّه  سو١ت ثٓ كبعع 63:  ثجٙخ ، ٔظبعاد ث١غ ػٓ 72817

 ثغلُ 21191123 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ػجضاٌذ١ّض ادّض ص٠ٕب -  49

 ػ١ض ِذّض ٚج١ٗ/ثٍّه اٌلغلٝ اٌجبِغ كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١خ دظ١غح ػٓ 72841

 21191131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ربًٚغٚؽ غجغ٠بي فغٔـ١ؾ ج١ًٍ -  51

 ٔبهغ ١ِضاْ 14- ؿٍِبْ اعى:  ثجٙخ ، ُج١ٗ اجٙؼٖ ٚرغو١ت ٚرٛع٠ض ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت ػٓ 72865 ثغلُ

 غبٌٟ ػ١بص وّبي/  ثٍّه-

 21191131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ربًٚغٚؽ غجغ٠بي فغٔـ١ؾ ج١ًٍ -  51

 ٔبهغ ١ِضاْ 14- ؿٍِبْ اعى:  ثجٙخ ، ُج١ٗ اجٙؼٖ ٚرغو١ت ٚرٛع٠ض ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت ػٓ 72865 ثغلُ

 غبٌٟ ػ١بص وّبي/  ثٍّه-

 ثغلُ 21191112 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذـت ػ١ض ػجضإٌّؼُ ١ٌٚض -  52

 رٛٔٝ ػجضاهلل ِض٠ذٗ/ثٍّه ا١ًٌٕ ُغاص ف-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ، ِزىبٍِخ ِمبٚالد ػٓ 72751

 72757 ثغلُ 21191113 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضٖ ُٗ كؼجبْ ِذّض -  53

 ػجضٖ ُٗ كؼجبْ/ثٍّه-ؿٍِبْ ػا٠ٚٗ:  ثجٙخ ، ٚفبوٙٗ سٌغ ث١غ ػٓ

 ثغلُ 21191113 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِـؼض و١غٌؾ ؿبِٝ ِـؼض -  54

 ادّض ِذّض هالح/ثٍّه  اٌّإ١ِٕٓ اَ كبعع2-ؿٍِبْ اعى:  ثجٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 72784

 ثغلُ 21191111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ِذّض سٍف سالف -  55

 ِذّض ِذّض سٍف/ ثٍّه-اٌج١ٙٛ:  ثجٙخ ، صاس١ٍخ عدالد ِىزت ػٓ 72776

 ثغلُ 21191114 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـت ِذّٛص ػجضاهلل كؼجبْ -  56

 ػجضاهلل ادّض ػجضاهلل وبظُ/ ثٍّه- سلجٗ فبعٚق اٌل١ٙض كبعع:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 72794

 ثغلُ 21191121 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕب اٌٍّه ػجض جغجؾ ِضدذ -  57

 دٕب ٔبكض ١٘ٚت/  ثٍّه - كب١٘ٓ ػؼثخ- اٌؼ٘غاء كبعع 13:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 72823

 ثغلُ 21191113 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌل١ٙض ٠ٛؿف ٘بٔٝ ؿٛػٜ -  58

 ١ِٕب اٌمّن دٕب ؿ١ّغٖ/ ثٍّه ثىٓ ػضٌٝ كبعع 33:  ثجٙخ ، اٌض٠ىٛع ِـزٍؼِبد ٚث٠ٛبد دضا٠ض ػٓ 69915

 ثغلُ 21191116 فٝ ل١ض ، 151111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ِذّض عث١غ ٔٙٝ -  59

 ِذّض دـٓ ِذّض/ثٍّه-ُٖٛ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 72763

 ثغلُ 21191113 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌل١ٙض ٠ٛؿف ٘بٔٝ ؿٛػٜ -  61

 كبعع ا١ٌّٕب ثٕضع فٝ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، اٌض٠ىٛع ِـزٍؼِبد ٚث٠ٛبد دضا٠ض ػٓ 69915



 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

 د.ؽ ِٚلغٚثبد ؿغ٠ؼٗ ِبوٛالد ٚث١غ رج١ٙؼ/ ٚٔلبُٗ ه١ٍت ػ١بص جٛػ٠ف/ ثٍّه ع٠بى ػجضإٌّؼُ

 2117/9/13 فٝ الززبدٗ رُ ا١ٌّٕب 69915

 ثغلُ 21191111 فٝ ل١ض ، 55111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اؿّبػ١ً جّبي ػجضاهلل ِذّض -  61

 ا١ٌٍثٝ أٛع ِذّض/ثٍّه- اٌؼؼ٠ّٗ 4 لغ٠خ-كٛكٗ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١خ دظ١غح ػٓ 65791

 ثغلُ 21191111 فٝ ل١ض ، 55111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اؿّبػ١ً جّبي ػجضاهلل ِذّض -  62

 جّبي ػجضاهلل/ثٍّه- ؿّبٌٍٛ ِغوؼ-كٛكٗ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١خ دظ١غح ػٓ 65791

 ػعاػ١ٗ االد غ١بع لِغ ٚٔلبُٗ اؿّبػ١ً

 ثغلُ 21191111 فٝ ل١ض ، 251111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌذى١ُ عث١غ ِذّض ِذّض -  63

 ِذّٛص اثغا١ُ٘ ٚائً/  ثٍّه - رٍٗ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 72614

 ثغلُ 21191111 فٝ ل١ض ، 251111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌذى١ُ عث١غ ِذّض ِذّض -  64

 ٚ دـ١ٓ ِذّض جٛصٖ ِذّض/   ثٍّه رٍٗ ثٕبد١خ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 72614

 ا١ٌّٕب 72614 ثغلُ ا١ٌّٕب رجبعٜ رجبعٜ ثـجً ل١ض ٚ 2118/12/14 فٝ افززخ جؼاعٖ ٔلبُٗ

 ثغلُ 21191115 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اصَ سبٌض اصع٠ؾ ادّض -  65

 ِفزبح ػجضاٌذ١ّض ِذّض/ثٍّه اٌذِت اثجبج:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ رغث١ٗ دظ١غح ػٓ 67381

 ثغلُ 21191115 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اصَ سبٌض اصع٠ؾ ادّض -  66

 سبٌض/ثٍّه اٌذِت اثجبج-ِِبٜ ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ رغث١ٗ دظ١غح ػٓ 67381

 ؿ١بعاد ِؼغى ٚٔلبُٗ اصَ سبٌض اصع٠ؾ

 72811 ثغلُ 21191116 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ذٗ ػ١بص فب٠ؼ ٠ذٝ -  67

 ػٍٝ دـٓ ػوبَ/  ثٍّه - ػغٍٛي ؿؼض كبعع:  ثجٙخ ، ثبٌزجؼئٗ ٚاٌّالثؾ اٌشغصٚاد رجبعٖ ػٓ

 ثغلُ 21191117 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ اثُٛم١ٗ فزذٝ ِبجض -  68

 اثُٛبل١خ فزذٝ ِذّض/  ثٍّه - غٕٝ ثٕٝ:  ثجٙخ ، جٍّٗ ثمبٌٗ ػٓ 72813

 21191123 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌوغ١غ اٌغاػق ػجض اٌوغ١غ ٚالء -  69

 ادّض ِغاص فبعٚق ِوِفٝ/ ثٍّه -اٌج١ٙٛ:  ثجٙخ ، ِبك١خ رغث١خ دظ١غح ػٓ 72835 غلُث

 ثغلُ 21191127 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـب١ٔٓ دـٓ ٔبصٜ ِذّٛص -  71

 ِذّض دـ١ٓ ُٗ/ ثٍّه - اوزٛثغ 6 ف:  ثجٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 72845

 ثغلُ 21191129 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕب جغجؾ ؿبِٝ ِٕبي -  71

 ٔٛصٜ ِذّض ػف١فٗ/ ثٍّه - اٌّض٠غ٠ٗ كبعع 23:  ثجٙخ ، اٌـ١بعاد غ١بع لِغ رجبعح ػٓ 72861

 ثغلُ 21191116 فٝ ل١ض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِزٌٛٝ كٍمبِٝ عاًٝ أؼبَ -  72

 ِـؼض ِذّض ِـؼض رمٝ/  ثٍّه - اثٛكذبرٗ اثٛؿٍِبْ ػؼثخ - اثٛكذبرٗ:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 72765

 ثغلُ 21191114 فٝ ل١ض ، 511111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ادّض ِذّض ػٍٝ -  73

 ادّض اٌّل١غ كبعع 1 - ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ:  ثجٙخ ، ُغق عهف ِٛاص ٚرٛع٠ض ِمبٚالد ِىزت ػٓ 72788

 ادّض اٌـ١ض فبُّٗ/  ثٍّه - ؿ١ٍّبْ ػٍٝ

 ثغلُ 21191122 فٝ ل١ض ، 31111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ِذّض ِذّٛص ا٠ّٓ -  74

 ادّض ِذّض ِذّٛص/ثٍّه-ا١ٌِجٗ:  ثجٙخ ، ِٛث١ٍ١ب ِؼغى ػٓ 72831

 ثغلُ 21191113 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػثّبْ ِذّض اِجض ادّض -  75

 ػثّبْ ِذّض اِجض/ ثٍّه - ثبثذ ٔؼٌخ:  ثجٙخ ، ِؼبصْ ٚرلى١ً ٌذبَ ٚعكخ ػٓ 72756

 ثغلُ 21191123 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجب٠جٝ اٌّـ١خ ػجض ٔؼ١ُ ؿ١ّغ -  76

/ ثٍّه اٌّوبم ػؼثخ اٌّضثغ جبِغ اِبَ اٌـالَ كبعع 53-اٌّوبم:  ثجٙخ ، غظائ١خ ِٛاص رجبعح ػٓ 72836

 ثغؿَٛ ؿضعان ٘بٔٝ

 ثغلُ 21191131 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ٌج١ت ِوِفٝ ادّض -  77

 ٌج١ت ِوِفٝ ِذّٛص/ثٍّه  إٌّٛعٖ اٌّض٠ٕٗ ف:  ثجٙخ ، ِلبالد ِزؼٙض ِىزت ػٓ 61831

 ثغلُ 21191131 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ٌج١ت ِوِفٝ ادّض -  78

 ا٠ف١ذ/ثٍّه اٌوالح ف - ِِبٜ ثٕضع وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِلبالد ِزؼٙض ِىزت ػٓ 61831

 اٌٝ ٔوف ثٍضٜ ِشجؼ ٚٔلبُٗ ؿ١ٍّبْ ل١وغ



 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

 21191113 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌذ١ّض ِذّض ِذّضجّبي صػبء -  79

/  ثٍّه اثٛاٌؼجبؽ اٌّغؿٝ ف 13 - اٌـجغ ُٗ:  ثجٙخ ، ث١ِغ٠ٗ اص٠ٚٗ رضاٚي ٚ ث١غ ػٓ 72755 ثغلُ

 ػجضاٌذ١ّض ِذّض ِذّضجّبي

 ثغلُ 21191119 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  فّٙٝ ػجضاٌّذـٓ ِذّض ِٕضٜ -  81

 جّؼٗ ٔوغ ِذّض/ ثٍّه -اٌزغػٗ كغق -اٌوض٠ك ثىغ اثٛ ف:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ رغث١خ دظ١غح ػٓ 72771

 ثغلُ 21191111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  و١غٌؾ ثبثذ ٌِفٝ جٜٛٔ -  81

 ِذّض فّٙٝ وّبي/ ثٍّه - اٌؼٛا٠ـٗ:  ثجٙخ ، رج١ًّ ِـزذٌغاد ث١غ ػٓ 72779

 21191113 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌغاًٝ سٍف ِذّض اؿبِٗ -  82

 اٌِٙبٔلٗ كبعع:  ثجٙخ ، ثٕبء ِٚٛاص ؿجبوٗ ٚاػّبي اٌىٙغثبء اػّبي ٚرٛع٠ض ػبِٗ ِمبٚالد ػٓ 72782 ثغلُ

 ػجضاٌغاًٝ سٍف ِذّض/  ثٍّه - كبصٜ رمـ١ُ
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 ثغلُ 21191129 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٔبكض غكبو ِالن ثجبٜٚ -  125

 ثبٔٛة ١ٌُٚ ٠ٌٛؼ/ثٍّه  اٌىّبي ف ِغ اٌؼظعاء ف-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ، هذ١ٗ اصٚاد ػٓ 72856

 ثغلُ 21191119 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌـ١ض ِذّض ػجضاٌغدّٓ دـ١ٓ -  126

 جغجؾ ٔبصٜ ػّبص/ ثٍّه - اٌذُٛٝ ثغج - اٌلغلٝ ػجضإٌّؼُ ١ِضاْ 1:  ثجٙخ ، ٚوبف١ٗ ِِؼُ ػٓ 72768

 21191111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّضفغغٍٝ كؼجبْ ِذّٛص ِذّض -  127

 ادّض ؿ١ض جّبي/ثٍّه-ثبثذ ٔؼٌخ:  ثجٙخ ، رغٚؿ١ىالد ث١غ ػٓ 72781 ثغلُ

 ثغلُ 21191114 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اصَ لّوبْ ػٍٜٛ اكغف -  128

 ِذّض ِوِفٝ ٕ٘بء/ ثٍّه- اٌجٍض ؿّبٌٍٛ- اٌلغ٠ؼٝ اثؼبص٠خ:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد ١ِىب١ٔىب ٚعكخ ػٓ 72793

 ثغلُ 21191122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕب كذبرٗ ػبصي ٚعصٖ -  129

 دٕب كذبرٗ ػبصي/ ثٍّه - اٌلغل١خ ادّض ثٕٝ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 72833

 ثغلُ 21191115 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ِذّض ػٍٝ عجبء -  131

 ػجضعثٗ ػٍٝ كبوغ ػِب/  ثٍّه - االرذبص ِضعؿخ سٍف ِبٌِٗ ف 31:  ثجٙخ ، جب٘ؼٖ ِالثؾ ػٓ 72813

 21191127 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  هّٛئ١ً ٠ؼمٛة هّٛئ١ً ِغ٠ُ -  131

 ٔبعٚػ كٛلٝ ثٌٛؾ/  ثٍّه- 24 ػّبعح اٌج١ؼح ِـبوٓ - كب١٘ٓ:  ثجٙخ ، ِٕؼ١ٌخ اصٚاد ػٓ 72842 ثغلُ

 ثغلُ 21191131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض اؿّبػ١ً اكغف ػّغٚ -  132

 اؿّبػ١ً إٌّؼُ ػجض ِجضٞ ػبِغ/ ثٍّه - اٌضفلٟ اعى:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١ٗ دظ١غٖ ػٓ 72862

   ــــــــــــــــــــــ  

   كغوبد ل١ٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚرٛع٠ض ٚرجبعح اٌو١ض١ٌبد اصاعح   ،  كغوخ   ٚكغ٠ىزٗ ػجضاٌؼظ١ُ كذبرٗ ػجضاٌؼظ١ُ ا٠ّٓ كغوخ -  1

  اٌغ١غ ٌضٜ سبهخ غظائ١ٗ ِٚىّالد ٚاغظ٠ٗ ُج١ٗ ِٚـزٍؼِبد اٌزج١ًّ ِـزذٌغاد و١ٕغٚر اٌِج١ٗ اٌّـزٍؼِبد

 ٚرٛع٠ض ٚرجبعح اٌو١ض١ٌبد اصاعح ػٓ ، 72858 ثغلُ 21191129 فٝ ،ل١ضد 21111.111   ِبٌٙب ،عأؽ

 اٌغ١غ ٌضٜ سبهخ غظائ١ٗ ِٚىّالد ٚاغظ٠ٗ ُج١ٗ ِٚـزٍؼِبد اٌزج١ًّ ِـزذٌغاد ٚرو١ٕغ اٌِج١ٗ اٌّـزٍؼِبد

 ٔج١ت دـٓ فبرٓ/ثٍّه اٌؼؼ٠ؼٜ ف 139-كٍجٝ:  ثجٙخ ،

 االػِٗ اٌزغاس١ن ػٍٝ اٌذوٛي ثؼض سبهخ ِضعؿٗ  ،  كغوخ   ٚكغوبٖ ِذّٛص ػجضإٌّؼُ كذبرٗ كغوخ -  2

 ِضعؿٗ ػٓ ، 72851 ثغلُ 21191128 فٝ ،ل١ضد 111111.111   ِبٌٙب ،عأؽ  ٔلبُٙب اٌّضعؿٗ ٌّّبعؿٗ

- اٌوؼ١ض٠ٗ اٌزغػٗ- ثبثذ ٔؼٌخ:  ثجٙخ ، ٔلبُٙب اٌّضعؿٗ ٌّّبعؿٗ االػِٗ اٌزغاس١ن ػٍٝ اٌذوٛي ثؼض سبهخ

 ٚكغوبٖ ِذّٛص ػجضإٌّؼُ كذبرٗ/ثٍّه

 ٚ اٌغظائ١خ اٌّٛاص رغ١ٍف ٚ رجؼئخ ٚ اٌزجبعح  ،  كغوخ   كغوبٖ ٚ اٌض٠ٓ ػالء ؿؼ١ض اٌض٠ٓ دـبَ كغوخ -  3

 ٚ رجؼئخ ٚ اٌزجبعح ػٓ ، 72787 ثغلُ 21191114 فٝ ،ل١ضد 1111111.111   ِبٌٙب ،عأؽ  اٌزوض٠غ

 ػجضاٌوجٛع فزذٝ ػٍٝ/  ثٍّه اٌجغجب٠خ - اٌؼعاػٝ االهالح ػؼثخ:  ثجٙخ ، اٌزوض٠غ ٚ اٌغظائ١خ اٌّٛاص رغ١ٍف



 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

 ِٛاص-غظائ١ٗ ِٛاص-ِٕظفبد)اٌؼ١ِّٛخ اٌزٛع٠ضاد  ،  كغوخ   ٚكغ٠ىزٗ ػجضاٌؼ١ٍُ ُٗ ِذّض ٚائً كغوخ -  4

   ِبٌٙب ،عأؽ  ٚاٌزغ١ٍف ٚاٌزؼجئخ اٌجٛف١ٙبد ٚاصاعح اٌذلغاد ِٚىبفذخ بحا١ٌّ سؼأبد ٚرٕظ١ف ٚإٌظبفخ(ثٕبء

 ِٛاص-غظائ١ٗ ِٛاص-ِٕظفبد)اٌؼ١ِّٛخ اٌزٛع٠ضاد ػٓ ، 72832 ثغلُ 21191122 فٝ ،ل١ضد 21111.111

 18:  ثجٙخ ، ٚاٌزغ١ٍف ٚاٌزؼجئخ اٌجٛف١ٙبد ٚاصاعح اٌذلغاد ِٚىبفذخ ا١ٌّبح سؼأبد ٚرٕظ١ف ٚإٌظبفخ(ثٕبء

 د١ٕٓ ؿؼ١ض ظغ٠ف/ثٍّه-اٌذغ٠خ كبعع ِٓ اٌّزفغع اٌوجبغ١ٓ كبعع

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفغاص اٌزجبعٜ اٌـجً رؼض٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌلِت - اٌّذٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   21191111 ربع٠ز ٚفٝ ،   64141:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ثغؿَٛ ؿ١ذٗ دٕب فغج   - 1

 اٌزجبعح الػزؼاي42366 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191111 ربع٠ز ٚفٝ ،   71919:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ثغؿَٛ ٌج١ت س١ًٍ كٕٛصٖ   - 2

 اٌزجبعح الػزؼاي42363 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191111 ربع٠ز ٚفٝ ،   72151:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِغػق كف١ك فب٠ك ِجضٜ   - 3

 اٌزجبعح الػزؼاي42365 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 ربع٠ز ٚفٝ ،   65564:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  جغجؾ ٔبعٚػ ِغ٠ُ ػجض و١غٌؾ   - 4

 اٌزجبعح الػزؼاي42364 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191111

 رُ   21191112 ربع٠ز ٚفٝ ،   46393:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  فغاج ِذّض ػوٝ ؿؼ١ض   - 5

 اٌزجبعح الػزؼاي42368 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191113 ربع٠ز ٚفٝ ،   42685:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٔبػَٛ اثغا١ُ٘ فىزٛع٠ب   - 6

 اٌزجبعح الػزؼاي42371 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 كِت/ِذٛ رُ   21191113 ربع٠ز ٚفٝ ،   54288:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٍِه ثبثذ ٔؼ١ُ   - 7

 ٌٍٛفبح 42369 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً

   21191116 ربع٠ز ٚفٝ ،   66547:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ربًٚغٚؽ فغج اثغا١ُ٘ عاِؼ   - 8

 ػٕٗ ٌألؿزغٕبء طٌه  2119/11/16 فٝ 73 علُ ثزأك١غ اٌفغع اٌغبء  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 رُ   21191118 ربع٠ز ٚفٝ ،   45142:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿ١ٍّبْ ُٗ جّبي   - 9

 اٌزجبعح الػزؼاي42371 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191118 ربع٠ز ٚفٝ ،   57355:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِغؿٟ ادّض دّبصٖ   - 11

 اٌزجبعح الػزؼاي42372 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

   21191118 ربع٠ز ٚفٝ ،   69744:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  الالص٠ٛؽ ػجضٖ ؿّؼبْ عائف   - 11

 اٌزجبعح الػزؼاي42375 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

   21191118 ربع٠ز ٚفٝ ،   72585:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  كغ٠زٗ ػؼ٠ؼ دى١ُ عِٚبٔٝ   - 12

 اٌزجبعح الػزؼاي42374 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 رُ   21191118 ربع٠ز ٚفٝ ،   71371:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عػق اؿذك كىغٜ ٚص٠غ   - 13

 اٌزجبعح الػزؼاي42373 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191119 ربع٠ز ٚفٝ ،   71351:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ِغؿٝ دبِض ٚفبء   - 14

 2119/11/19 فٝ 42377 علُ ِذٛ ثأِغ ٌألػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191119 ربع٠ز ٚفٝ ،   44315:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ف١ُٙ فٛػٜ ٔبصٜ   - 15

 اٌزجبعح الػزؼاي42381 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ



 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

 رُ   21191119 ربع٠ز ٚفٝ ،   46364:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌـ١ض ٍُت ػٍٝ اثغا١ُ٘   - 16

 ٌٍٛفبح42378 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191119 ربع٠ز ٚفٝ ،   71561:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ِغؿٝ دبِض اًِ   - 17

 اٌزجبعح الػزؼاي42376 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191119 ربع٠ز ٚفٝ ،   71459:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِٛؿٝ ػوٝ ٔبصٜ و١غٌؾ   - 18

 اٌزجبعح الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191111 ربع٠ز ٚفٝ ،   71415:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ثضع ِذّض ٠ذٝ عجبء   - 19

 اٌزجبعح الػزؼاي42383 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191111 ربع٠ز ٚفٝ ،   72572:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  س١ٍفٗ ػبِغ هبٌخ س١ٍفٗ   - 21

 اٌزجبعح الػزؼاي42384 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191111 ربع٠ز ٚفٝ ،   28322:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا١ُ٘ هبصق اثغا١ُ٘   - 21

 اٌزجبعح الػزؼاي42382 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

   21191111 ربع٠ز ٚفٝ ،   71183:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِـؼض وبًِ ػبُف ِغ٠بٔٗ   - 22

 اٌزجبعٖ الػزؼاٌٙب كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 رُ   21191114 ربع٠ز ٚفٝ ،   47811:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌـ١ض جبص ِىغَ ١ِغفذ   - 23

 اٌزجبعح الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191114 ربع٠ز ٚفٝ ،   58134:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  س١ًٍ ِذّض كذبرٗ ؿؼبص   - 24

 اٌزجبعح الػزؼاي42386 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

   21191115 ربع٠ز ٚفٝ ،   69488:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  س١ًٍ ِٛؿٝ س١ًٍ جغجؾ   - 25

 اٌزجبعح الػزؼاي42387 علُ ذِٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 رُ   21191115 ربع٠ز ٚفٝ ،   41282:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ؿالِٗ ِذّض   - 26

 اٌزجبعح الػزؼاي42388 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191116 ربع٠ز ٚفٝ ،   66439:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دٕب كذبرٗ عِؼٞ ١ِٕب   - 27

 ػٕٗ ٌالؿزغٕبء199 علُ ثزبك١غ االسغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً اٌغبء رُ  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191117 ربع٠ز ٚفٝ ،   51997:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػؼ٠ؼ عِؼٞ ف١فٟ   - 28

 اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

   21191117 ربع٠ز ٚفٝ ،   53265:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٠ٛؿف ِذّض ِذّض ِجضٜ   - 29

 اٌزجبعح الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 رُ   21191121 ربع٠ز ٚفٝ ،   43381:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  هض٠ك دـٓ عا٠ٚٗ   - 31

 اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

   21191121 ربع٠ز ٚفٝ ،   64686:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌجّبي ادّض ِذّٛص فبُّٗ   - 31

 اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 رُ   21191121 ربع٠ز ٚفٝ ،   28656:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـٓ ثضعٜ ؿ١ضٖ   - 32

 ٌٍٛفبح كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191121 ربع٠ز ٚفٝ ،   68452:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ١ٌُٚ عؤف ١ِغا   - 33

 اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

   21191122 ربع٠ز ٚفٝ ،   63444:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  رِٛبؽ س١ًٍ ع٠بى هفٛد   - 34

 اٌزجبعح الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 رُ   21191123 ربع٠ز ٚفٝ ،   48138:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  فإاص هجغٖ ٔبص٠ٗ   - 35

 اٌزجبعح الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191123 ربع٠ز ٚفٝ ،   61173:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ل١ٍٕٝ وبًِ ػضٌٝ ِبجضٖ   - 36

 اٌزجبعح الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191123 ربع٠ز ٚفٝ ،   71538:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ُٗ ػجضاٌظب٘غ ُٗ ادّض   - 37

 اٌزجبعح الػزؼاي42414 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ



 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

   21191127 ربع٠ز ٚفٝ ،   51831:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٘بعْٚ دـٓ صعص٠غ ِض٠ذٗ   - 38

 اٌزجبعٖ الػزؼاٌٙب كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 رُ   21191127 ربع٠ز ٚفٝ ،   64952:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػثّبْ اٌـالَ ػجض ٔٛعا   - 39

 اٌزجبعح الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

   21191127 ربع٠ز ٚفٝ ،   62424:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌغدّٓ سٍف ِذّٛص سبٌض   - 41

 ػٕٗ ٌالؿزغٕبء اٌفغع كِت رُ  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

   21191127 ربع٠ز ٚفٝ ،   62424:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌغدّٓ سٍف ِذّٛص سبٌض   - 41

 اٌزجبعٖ الػزؼاي اٌغئ١ـٝ اٌّغوؼ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 ربع٠ز ٚفٝ ،   69713:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌذى١ُ ؿؼ١ض ِذّض ػجضاٌّؼِٝ ِوِفٝ   - 42

 اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191127

   21191127 ربع٠ز ٚفٝ ،   62859:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض ػجضاٌغدّٓ ادّض صٌٚذ   - 43

 اٌزجبعح الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 ربع٠ز ٚفٝ ،   71566:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض اؿّبػ١ً هجغٜ ِذّض ػّغٚ   - 44

 اٌزجبعٖ الػزؼاٌٗ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191128

 رُ   21191129 ربع٠ز ٚفٝ ،   41976:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِغػٚق ادّض ؿٍِبْ   - 45

 اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

   21191129 ربع٠ز ٚفٝ ،   71114:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  كبوغ ػضٌٝ ِغلن ِب٠ىً   - 46

 اٌزجبعٖ الػزؼاٌٗ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 رُ   21191129 ربع٠ز ٚفٝ ،   71272:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػثّبْ ِذّض عث١غ ػٍٝ   - 47

 اٌزجبعح الػزؼاي42414 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 ربع٠ز ٚفٝ ،   67338:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ػجضاٌؼؼ٠ؼ دـ١ٓ ػجضاٌؼؼ٠ؼ   - 48

 اٌزجبعح الػزؼاي42413 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191129

 رُ   21191129 ربع٠ز ٚفٝ ،   72271:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  جبص كبوغ عأفذ ١ِٕب   - 49

 اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191131 ربع٠ز ٚفٝ ،   23524:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّٛصس١ًٍ س١ًٍ   - 51

 ٌٍٛفبٖ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191131 ربع٠ز ٚفٝ ،   58144:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ًبدٝ ِذّض ؿ١ض ١ٌٍٝ   - 51

 اٌزجبعح الػزؼاي42421 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

   21191131 ربع٠ز ٚفٝ ،   57992:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  س١ًٍ ِذّض ِذّض ِوغٜ   - 52

 ػٕٗ ٌالؿزغٕبء383 علُ ثزبك١غ االسغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً اٌغبء رُ  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 رُ   21191131 ربع٠ز ٚفٝ ،   64892:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌوغ١غ ِذّض ِذّض ٚفبء   - 53

 اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 رُ   21191131 ربع٠ز ٚفٝ ،   64817:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثٛاٌؼال وبًِ ػ١ض ٔف١ـٗ   - 54

 اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ

   21191131 ربع٠ز ٚفٝ ،   68489:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِىـ١ّٛؽ ٚ٘جٗ ٔج١ت ١ٌُٚ   - 55

 اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌّبي عأؽ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼض٠ً رُ  21191111 ، ربع٠ز ٚفٟ  71583 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض فّٙٝ اثغا١ُ٘ عًب -  1

  ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 عأؽ رؼض٠ً رُ  21191112 ، ربع٠ز ٚفٟ  71968 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض ِذّٛص ادّض ا٠ٗ -  2

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي



 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

 رؼض٠ً رُ  21191112 ، ربع٠ز ٚفٟ  71452 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ثغؿَٛ اؿؼض وّبي اؿؼض -  3

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رُ  21191112 ، ربع٠ز ٚفٟ  69297 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض دـب١ٔٓ ػجضإٌؼ١ُ ِذّٛص -  4

  ج١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ  21191112 ، ربع٠ز ٚفٟ  71747 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دٕب ػجضاهلل دج١ت كغ٠ف -  5

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191112 ، ربع٠ز ٚفٟ  61248 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػٛى ثلبٜ ٠ٛؿف جغجؾ -  6

  ج١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191112 ، ربع٠ز ٚفٟ  66471 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  لٕض٠ً اثغا١ُ٘ ِذّض اثغا١ُ٘ -  7

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 عأؽ رؼض٠ً رُ  21191113 ، ربع٠ز ٚفٟ  56126 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِٕٙٝ اؿذبق ؿ١ّغ -  8

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي

 عأؽ رؼض٠ً رُ  21191113 ، ربع٠ز ٚفٟ  24132 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٔشٍٗ أجٍٝ ١ٌِف -  9

  ج١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي

 رؼض٠ً رُ  21191113 ، ربع٠ز ٚفٟ  64115 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دٕب ػجضٖ ػؼِٝ ٔبصٜ -  11

  ج١ٕٗ  311111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 عأؽ رؼض٠ً رُ  21191113 ، ربع٠ز ٚفٟ  59997 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٔبكض هجذٝ ِجضٜ -  11

  ج١ٕٗ  11111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي

 رؼض٠ً رُ  21191113 ، ربع٠ز ٚفٟ  72258 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  فغج فغغً ِذّض فغغً -  12

  ج١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رُ  21191116 ، ربع٠ز ٚفٟ  61687 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِوِفٝ ػٍٝ ػجضاٌؼؼ٠ؼ ِٕٝ -  13

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 رُ  21191116 ، ربع٠ز ٚفٟ  71418 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػاسغ اثغا١ُ٘ هجذٝ اثغاَ -  14

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 رُ  21191113 ، ربع٠ز ٚفٟ  55274 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  فبٔٛؽ ١ِشبئ١ً ِٕجٍْٛ ِالن -  15

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 عأؽ رؼض٠ً رُ  21191114 ، ربع٠ز ٚفٟ  55468 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٚاهف فٛػٜ عافذ -  16

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي

 رؼض٠ً رُ  21191114 ، ربع٠ز ٚفٟ  35841 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػثّبْ ػٍٝ ِذّض  ِذّض -  17

  ج١ٕٗ  71111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191116 ، ربع٠ز ٚفٟ  58371 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ِغغثٝ ؿ١ض دـٓ -  18

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رُ  21191116 ، ربع٠ز ٚفٟ  71118 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضا١ٌٍِف ِذّض ػٍٝ ِذّض -  19

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ  21191116 ، ربع٠ز ٚفٟ  72721 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ّضاد ِذّض ٠ذ١ٝ اؿّبء -  21

  ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191116 ، ربع٠ز ٚفٟ  69143 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ِذّض ػغٍٛي كغ٠ف -  21

  ج١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رُ  21191117 ، ربع٠ز ٚفٟ  63951 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اثٛػ٠ض ِذّض ػجضاٌؼ١ٍُ دّبصٖ -  22

  ج١ٕٗ  4111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ  21191117 ، ربع٠ز ٚفٟ  71859 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  س١ٍفٗ ِذّض سٍف سبٌض -  23

  ج١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191117 ، ربع٠ز ٚفٟ  48577 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دـب١ٔٓ ػجضاٌٛاعس ٔوغ -  24

  ج١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ



 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

 رؼض٠ً رُ  21191121 ، ربع٠ز ٚفٟ  59184 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌؼ١ٍُ ػجض فزذٝ فبُّٗ -  25

  ج١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191121 ، ربع٠ز ٚفٟ  72361 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  د١ٕٓ لبهض ِجضٜ ِغثب -  26

  ج١ٕٗ  15111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رُ  21191121 ، ربع٠ز ٚفٟ  71518 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اهلل ؿؼض ػؼِٝ ٔوذٝ كٕٛصٖ -  27

  ج١ٕٗ  321111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ هفٚ،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 رُ  21191121 ، ربع٠ز ٚفٟ  63264 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  جغجؾ ١٘ٚت صاٚص غِبؽ -  28

  ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 رُ  21191121 ، ربع٠ز ٚفٟ  61991 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ١ِشبئ١ً غبٌٝ ِٛع٠ؾ ِضدذ -  29

  ج١ٕٗ  22111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 عأؽ رؼض٠ً رُ  21191121 ، ربع٠ز ٚفٟ  63624 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػج١ض ثلغٜ ػبُف -  31

  ج١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي

 رؼض٠ً رُ  21191121 ، ربع٠ز ٚفٟ  57988 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  د١ٕٓ ؿ١ٍّبْ فغ٠ض ثبؿُ -  31

  ج١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191121 ، ربع٠ز ٚفٟ  71552 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّٛص ؿٍِبْ فزذٝ ِذّض -  32

  ج١ٕٗ  25111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191122 ، ربع٠ز ٚفٟ  62928 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض دـٓ عفؼذ ٚائً -  33

  ج١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191122 ، ربع٠ز ٚفٟ  62928 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض دـٓ عفؼذ ٚائً -  34

  ج١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رُ  21191122 ، ربع٠ز ٚفٟ  67822 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػٛى هبصق ػبِغ ٠ٛؿف -  35

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ  21191122 ، ربع٠ز ٚفٟ  55235 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  جالي ؿ١ض ادّض كؼغاٜٚ -  36

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ ؼض٠ًر:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191123 ، ربع٠ز ٚفٟ  64125 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاهلل ثلغٜ غِبؽ ١ِٕب -  37

  ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191123 ، ربع٠ز ٚفٟ  71735 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ػوٝ سٍف ادّض -  38

  ج١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191123 ، ربع٠ز ٚفٟ  63536 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٠ٛؿف ادّض ٠ٛؿف ؿ١ض -  39

  ج١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رُ  21191128 ، ربع٠ز ٚفٟ  67757 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٠ؼمٛة د١ٕٓ ٠ؼمٛة هجذٝ -  41

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

  21191128 ، ربع٠ز ٚفٟ  69544 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ربًٚغٚؽ هبصق ع٠بى ه١ٕٛعح -  41

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ

 رؼض٠ً رُ  21191129 ، ربع٠ز ٚفٟ  57992 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  س١ًٍ ِذّض ِذّض ِوغٜ -  42

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191129 ، ربع٠ز ٚفٟ  57992 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  س١ًٍ ِذّض ِذّض ِوغٜ -  43

  ج١ٕٗ  1111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼض٠ً رُ  21191131 ، ربع٠ز ٚفٟ  63816 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػّبع ػجبؽ ِذّض ػالء -  44

  ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رُ  21191131 ، ربع٠ز ٚفٟ  59155 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اِجبثٝ ػجضإٌجٝ ػجضاٌذ١ّض ػبئلٗ -  45

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ  21191131 ، ربع٠ز ٚفٟ  17768 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌّالن د١ٕٓ ١ِل١ً -  46

  ج١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ



 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

 رُ  21191131 ، ربع٠ز ٚفٟ  47328 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  صع٠ٚق ػ١ٍٖٛ ِذّض ِوِفٝ -  47

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 رُ  21191131 ، ربع٠ز ٚفٟ  58612 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّٛص ِذّض ادّض ػ٠بص ِذّض -  48

  ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 عأؽ رؼض٠ً رُ  21191131 ، ربع٠ز ٚفٟ  72611 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  د١ٕٓ أضعاٚؽ ِالن -  49

  ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼض٠ً رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 72744    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضٖ صاٚص ػجضٖ ٚجضٜ -  1

 ػجضا١ٌٍِف ػجبؽ ِذّض ػجبؽ/ثٍّه-ع٠ضٖ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ربع٠ز ٚفٟ 72541    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجضاٌوبٌذ١ٓ ػجضاٌٌّٛٝ ػجضاٌوبٌذ١ٓ -  2

 ِٛاكٝ دظ١غح ٚٔلبُٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21191111

 دـٓ ػجضاٌوبٌذ١ٓ ػجضاٌّٛاٌٝ/  ثٍّه - اٌذِت اثجبج لغ٠خ االؿِٛي ػؼثٗ - اٌذِت اثجبج ٚػٕٛأٗ

 رؼض٠ً رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 72745    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ُٗ ِوِفٝ ػ٠ٕت -  3

 ػجضاٌؼؼ٠ؼ ِذّض ٔج١ً/ثٍّه-اٌجذغ٠خ ؿٍِبْ ػا٠ٚخ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ربع٠ز ٚفٟ 72541    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجضاٌوبٌذ١ٓ ػجضاٌٌّٛٝ ػجضاٌوبٌذ١ٓ -  4

 ػجضاٌٌّٛٝ/ثٍّه-االؿِٛي ػؼثخ-اٌذِت اثجبج ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21191111

 دـٓ ػجضاٌوبٌذ١ٓ

 ربع٠ز ٚفٟ 72541    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجضاٌوبٌذ١ٓ ػجضاٌٌّٛٝ ػجضاٌوبٌذ١ٓ -  5

-اٌذِت اثجبج- ِِبٜ ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21191111

 غالي رجبعح ٚٔلبُٗ دـٓ ػجضاٌوبٌذ١ٓ ػجضاٌٌّٛٝ/ ثٍّه-االؿِٛي لغ٠خ

 رؼض٠ً رُ 21191112 ربع٠ز ٚفٟ 72747    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍُجٗ ػٍٝ كذبرٗ سبٌض -  6

 ٍُجٗ ػٍٝ كذبرٗ ُبعق/ثٍّه-اٌلغفب ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191112 ربع٠ز ٚفٟ 72752    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كبوغ ٠ٌٛؼ ػبصي عا١ٔب -  7

 فغٔـ١ؾ ٔبجٝ ِغ٠ُ/ثٍّه-ثغصٔٛ٘ب ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191112 ربع٠ز ٚفٟ 72751    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذـت ػ١ض ػجضإٌّؼُ ١ٌٚض -  8

 رٛٔٝ ػجضاهلل ِض٠ذٗ/ثٍّه ا١ًٌٕ ُغاص ف-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191112 ربع٠ز ٚفٟ 72748    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثلبٜ اثغا١ُ٘ ػبصي اؿذك -  9

 ثغؿَٛ اهلل جبة ِجضٜ/ ثٍّه - ػج١ض ٔؼٌخ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21191112 ربع٠ز ٚفٟ 47176    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض اثغا١ُ٘ ا٠ّبْ -  11

 ػجضاٌىبفٝ اٌجل١غ ِذّض-ؿ١ضادّض عأفذ/ثٍّه-دـ١ٓ ِذّٛص ف28 ،:   اٌـزأك١غ هفٚ، 

 رُ 21191112 ربع٠ز ٚفٟ 72751    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ُٗ ػجضاٌغدّٓ ِذّض -  11

 ُٗ ػجضاٌغدّٓ وّبي/ ثٍّه - ٔبفغ كبعع -اثٛ٘الي ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191112 ربع٠ز ٚفٟ 72749    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١ـٝ ِذّض فزذٝ ؿب١ِخ -  12

 غغ٠ت ِذّض/ثٍّه  اٌّؼٍِٛبد ِغوؼ ف اٌى١ٍٗ ػّبعاد 1-ؿٍِبْ اعى ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 2 كمخ-اثغا١ُ٘

 رُ 21191112 ربع٠ز ٚفٟ 72746    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٛ٘بة ِذّض ِذّض صػبء -  13

 ِغاص ػجضاٌغاػق ػجضاٌغاًٝ/  ثٍّه - اٌلغفب ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 72684    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛاٌؼال ِذّض ػجضاٌؼظ١ُ اثزـبَ -  14

/ ثٍّه - جٕٛة دٝ ٔبد١خ ػِؼَ كبعع ِٓ ِزفغع كبعع ِِبٜ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 ِذّض ِذّٛص ػبئلٗ



 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

 رؼض٠ً رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 72756    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ِذّض اِجض ادّض -  15

 ػثّبْ ِذّض اِجض/ ثٍّه - ثبثذ ٔؼٌخ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 66547    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ فغج اثغا١ُ٘ عاِؼ -  16

 كذبرٗ دى١ُ جغجؾ ِبعٜ/ثٍّه رٍٗ ؿىخ ُغ٠ك ف4 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 66547    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ فغج اثغا١ُ٘ عاِؼ -  17

 جغجؾ أٛع ا٠فْٛ/ثٍّه إٌّٙضؽ ثغج رٍٗ ؿىخ ف11 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 72757    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضٖ ُٗ كؼجبْ ِذّض -  18

 ػجضٖ ُٗ كؼجبْ/ثٍّه-ؿٍِبْ ػا٠ٚٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 66547    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ فغج اثغا١ُ٘ عاِؼ -  19

 كذبرٗ دى١ُ جغجؾ ِبعٜ/ثٍّه  ؿىخ ُغ٠ك كبعع 4 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 66547    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ فغج اثغا١ُ٘ عاِؼ -  21

 أٛع ا٠فْٛ/ثٍّه إٌّٙضؽ ثغج رٍٗ ؿىخ ف11 ثجؼٍٗ اٌفغع ػٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 جغجؾ

 رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 72755    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذ١ّض ِذّض ِذّضجّبي صػبء -  21

 ػجضاٌذ١ّض ِذّض ِذّضجّبي/  ثٍّه اثٛاٌؼجبؽ اٌّغؿٝ ف 13 - اٌـجغ ُٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 72759    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض ِذغٚم ِذّض -  22

 ِذّض ادّض ِذغؽ/ثٍّه-لٍٛهٕب ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 72754    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كذبرٗ ٠ٛؿف اثغا١ُ٘ ا١ِغ -  23

  كذبرٗ ٠ٛؿف اثغا١ُ٘/  ثٍّه - اثٛدٕؾ ػؼثخ - اٌجغجب٠خ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 72758    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِذّض ِذّٛص ِوِفٝ -  24

 وبًِ جّبي ادّض/ثٍّه  اٌجّٙٛع٠خ ف19 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 72753    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛٔبْ وبًِ ػ١بص جٛػ٠ف -  25

  ٠ٛٔبْ وبًِ ػ١بص/  ثٍّه - اٌجغجب٠خ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72761    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض اؿّبػ١ً ػجضاٌذ١ّض جّبي -  26

 ُػجضاٌؼ١ٍ ِذغٚؽ ِذّض/  ثٍّه - اٌثٛعح ف ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72762    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕؾ ٔشٍٗ ِـؼض غِبؽ -  27

 دٕؾ ٔشٍٗ ِـؼض غِبؽ/ثٍّه  اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ( 31) علُ لِؼخ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72761    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ه١ٍت ٌج١ت فإاص ٔجٜٛ -  28

  ٚ٘جٗ ؿٕض ٔج١ً/  ثٍّه - اٌّضاعؽ ِجّغ اِبَ - االعػ ٌِغة ف ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72765    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِزٌٛٝ كٍمبِٝ عاًٝ أؼبَ -  29

 ِـؼض ِذّض ِـؼض رمٝ/  ثٍّه - اثٛكذبرٗ اثٛؿٍِبْ ػؼثخ - اثٛكذبرٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 66547    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ فغج اثغا١ُ٘ عاِؼ -  31

 أٛع ا٠فْٛ/ثٍّه إٌّٙضؽ ثغج رٍٗ ؿىخ ف11 ثٕبدخ اٌىبئٓ اٌفغع اٌغبء ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 ػٕٗ ٌألؿزغٕبء ا١ٌّٕب ثٕضع جغجؾ

 رؼض٠ً رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72763    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِذّض عث١غ ٔٙٝ -  31

 ِذّض دـٓ ِذّض/ثٍّه-ُٖٛ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191118 ربع٠ز ٚفٟ 72767    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿؼض ؿ١ض ؿؼض ِذّض -  32

 دـٓ ػجضإٌؼ١ُ ِذّٛص/ثٍّه  اٌؼعاػٝ اؿٛاْ ِوغ ُغ٠ك 65-اٌشلبثخ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191118 ربع٠ز ٚفٟ 72766    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذى١ُ ادّض اثغا١ُ٘ ػؼٖ -  33

 ػجضاٌغاػق سٍف ٔلبد/ثٍّه-اٌشّبع هفَ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191119 ربع٠ز ٚفٟ 72774    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌّالن ٠ٛال١ُ ٠ٛؽ أوبف -  34

 دٕب كذبرٗ كف١ك عؿّٝ/  ثٍّه - ِٙضٜ ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191119 ربع٠ز ٚفٟ 72774    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌّالن ٠ٛال١ُ ٠ٛؿف أوبف -  35

 دٕب كذبرٗ كف١ك عؿّٝ/  ثٍّه - ِٙضٜ ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً



 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

 رُ 21191119 ربع٠ز ٚفٟ 72771    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فّٙٝ ػجضاٌّذـٓ ِذّض ِٕضٜ -  36

 جّؼٗ ٔوغ ِذّض/ ثٍّه -اٌزغػٗ كغق -اٌوض٠ك ثىغ اثٛ ف ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 21191119 ربع٠ز ٚفٟ 72772    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، إٌذبؽ ِوِفٝ ِذّٛص ِوِفٝ -  37

  اٌـ١ض دـٓ دـ١ٓ عٌِبْ/  ثٍّه - اٌّض٠ٕٗ ِجٍؾ كبعع 25 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ

 رُ 21191119 ربع٠ز ٚفٟ 72769    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً اؿىٕضع ِىغَ ػبصي -  38

 اؿىٕضع ِىغَ ِضدذ/  ثٍّه - ا١ٌِغ ججً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191119 ربع٠ز ٚفٟ 72768    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض ِذّض ػجضاٌغدّٓ دـ١ٓ -  39

 جغجؾ ٔبصٜ ػّبص/ ثٍّه - اٌذُٛٝ ثغج - اٌلغلٝ ػجضإٌّؼُ ١ِضاْ 1 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191119 ربع٠ز ٚفٟ 72775    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هبصق اؿذك ظغ٠ف كغثبد -  41

 ُٛث١ب ف١ُٙ ػ١بص ِالن/  ثٍّه -اٌزٛف١م١ٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191119 ربع٠ز ٚفٟ 72771    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض اؿّبػ١ً ػجضاٌذ١ّض عجت -  41

 لٕض٠ً ِذّٛص ػ١ض ١ٌٚض/  ثٍّه - اٌّض٠ٕٗ ِجٍؾ ِذالد 11 علُ ػمبع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191119 ربع٠ز ٚفٟ 72773    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، د١ٕٓ ؿبِٝ ٔبصٜ ١ِٕب -  42

 ٔبعٚػ د١ٕٓ ؿبِٝ ٔبصٜ/  ثٍّه -وضٚاْ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ربع٠ز ٚفٟ 72614    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغٕٝ ػجضاٌذى١ُ عث١غ ِذّض ِذّض -  43

/ ثٍّه رٍٗ ا١ٌّٕب ِغوؼ/ ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21191111

  ِٛاكٝ دظ١غح/ ٚٔلبُٗ ِذّٛص اثغا١ُ٘ ٚائً

 رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 65791    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً جّبي ػجضاهلل ِذّض -  44

 ا١ٌٍثٝ أٛع ِذّض/ثٍّه- اٌؼؼ٠ّٗ 4 لغ٠خ-كٛكٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 65791    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً جّبي ػجضاهلل ِذّض -  45

 جّبي ػجضاهلل/ثٍّه- ؿّبٌٍٛ ِغوؼ-كٛكٗ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 ػعاػ١ٗ االد غ١بع لِغ ٚٔلبُٗ اؿّبػ١ً

 رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 72781    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّضفغغٍٝ كؼجبْ ِذّٛص ِذّض -  46

 ادّض ؿ١ض جّبي/ثٍّه-ثبثذ ٔؼٌخ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 72777    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذى١ُ ػجض كٛعٜ عجت ِإِٓ -  47

  اٌذى١ُ ػجض كٛعٜ عجت/ ثٍّه- ؿٛاصٖ ِٕل١خ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 72776    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّض سٍف سالف -  48

 ِذّض ِذّض سٍف/ ثٍّه-اٌج١ٙٛ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 72778    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔوغ ػجضعثٗ ػ١ض جّؼٗ -  49

 ٔوغ ػجضعثٗ ػ١ض ٔؼ٘ٝ/ ثٍّه - ػف١فٝ ػؼثخ - لٍٛهٕب ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 72779    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، و١غٌؾ ثبثذ ٌِفٝ ٔجٜٛ -  51

 ِذّض فّٙٝ وّبي/ ثٍّه - اٌؼٛا٠ـٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 65791    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً جّبي ػجضاهلل ِذّض -  51

 رغث١خ غحدظ١ ٚٔلبُٗ ا١ٌٍثٝ أٛع ِذّض/ثٍّه-اٌؼؼ٠ّٗ 4 لغ٠خ-كٛكٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 ِبك١ٗ

 رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 72614    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذى١ُ عث١غ ِذّض ِذّض -  52

 ِذّٛص اثغا١ُ٘ ٚائً/  ثٍّه - رٍٗ  ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 72614    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذى١ُ عث١غ ِذّض ِذّض -  53

 ٚ دـ١ٓ ِذّض جٛصٖ ِذّض/   ثٍّه رٍٗ ثٕبد١خ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 ا١ٌّٕب 72614 ثغلُ ا١ٌّٕب رجبعٜ رجبعٜ ثـجً ل١ض ٚ 2118/12/14 فٝ افززخ جؼاعٖ ٔلبُٗ

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21191111 ربع٠ز ٚفٟ 51229    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػاسغ ف١ُٙ فغج -  54

 ٠ٛؿف ػؼ٠ؼ ٠ٛؿف/ثٍّه ثجؼٍٙب اٌٍّى١خ رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف

 رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 72782    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغاًٝ سٍف ِذّض اؿبِٗ -  55

 ػجضاٌغاًٝ سٍف ِذّض/  ثٍّه - كبصٜ رمـ١ُ اٌِٙبٔلٗ كبعع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً



 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

 رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 69915    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌل١ٙض ٠ٛؿف ٘بٔٝ ؿٛػٜ -  56

 ١ِٕب اٌمّن دٕب ؿ١ّغٖ/ ثٍّه ثىٓ ػضٌٝ كبعع 33 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 69915    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌل١ٙض ٠ٛؿف ٘بٔٝ ؿٛػٜ -  57

/ ثٍّه ع٠بى ػجضإٌّؼُ كبعع ا١ٌّٕب ثٕضع فٝ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 فٝ الززبدٗ رُ ا١ٌّٕب 69915 د.ؽ ِٚلغٚثبد ؿغ٠ؼٗ ِبوٛالد ٚث١غ رج١ٙؼ/ ٚٔلبُٗ ه١ٍت ػ١بص جٛػ٠ف

2117/9/13 

 رؼض٠ً رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 72783    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ اثغا١ُ٘ هضلٝ ِالن -  58

  اثغا١ُ٘ هضلٝ ِالن/ثٍّه 241 لِؼٗ اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 72784    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِـؼض و١غٌؾ ؿبِٝ ِـؼض -  59

 ادّض ِذّض هالح/ثٍّه  اٌّإ١ِٕٓ اَ كبعع2-ؿٍِبْ اعى ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191113 ربع٠ز ٚفٟ 61451    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دـٓ دّضٜ ِٙب -  61

/ ثٍّه اٌّـ١ٍّٓ اٌلجبْ جّؼ١خ اِبَ اٌجبِؼٗ اثغاج ج 6 ثغج 4 علُ ِذً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 اثٛاٌؼال ِذّض ِوِفٝ ٚعثخاٌضوزٛع

 رُ 21191114 ربع٠ز ٚفٟ 72791    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثِغؽ ِغجبْ فٛػٜ ربًٚغٚؽ -  61

 ِغجبْ  فٛػٜ فبصٜ/ ثٍّه - اكّْٛ ػؼثٗ - اٌمِٛكٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191114 ربع٠ز ٚفٟ 72791    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثِغؽ ِغجبْ فٛػٜ ربًٚغٚؽ -  62

 ِغجبْ  فٛػٜ فبصٜ/ ثٍّه - اكّْٛ ػؼثٗ - اٌمِٛكٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191114 ربع٠ز ٚفٟ 72786    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌض٠ٓ ػ٠ٓ ِذّض ٔبصع ٔب٘ض -  63

 ادّض ِإِٓ/ثٍّه  ِىٗ دٝ-اٌّبلٛؿٝ رمـ١ُ-اٌذ١ٍُ ِـجض ف5-اثٛ٘الي ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 اثٛاٌّىبعَ

 رؼض٠ً رُ 21191114 ربع٠ز ٚفٟ 72793    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ لّوبْ ػٍٜٛ اكغف -  64

 ِذّض ِوِفٝ ٕ٘بء/ ثٍّه- اٌجٍض ؿّبٌٍٛ- اٌلغ٠ؼٝ اثؼبص٠خ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191114 ربع٠ز ٚفٟ 72788    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ادّض ِذّض ػٍٝ -  65

 اٌـ١ض فبُّٗ/  ثٍّه - ؿ١ٍّبْ ػٍٝ ادّض اٌّل١غ كبعع 1 - ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

  ادّض

 رؼض٠ً رُ 21191114 ربع٠ز ٚفٟ 72791    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجضاٌـالَ سبٌض ٔبصٜ -  66

 ِذّض ػجضاٌـالَ سبٌض ٘لبَ/  ثٍّه - ا١ٌِجٗ هبٌخ ػجضاٌمٜٛ ػؼثٗ -ا١ٌِجٗ ،:   أك١غاٌـز ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191114 ربع٠ز ٚفٟ 72792    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ِذّض رمٝ ِذّض -  67

 اثغا١ُ٘ ِذّض رمٝ/ ثٍّه-ِٕم١ِٓ ِٕلبح ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191114 ربع٠ز ٚفٟ 72785    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دبِض ػ١ض ِغػٚق جّبي -  68

  دبِض ػ١ض ِغػٚق جّبي ػّغ/  ثٍّه - اٌش١ً ُٛر ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191114 ربع٠ز ٚفٟ 72794    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـت ِذّٛص ػجضاهلل كؼجبْ -  69

 ػجضاهلل ادّض ػجضاهلل وبظُ/ ثٍّه- سلجٗ فبعٚق اٌل١ٙض كبعع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191114 ربع٠ز ٚفٟ 72789    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٌٍَّٛ ػجضاٌّج١ض ِذّض ِوِفٝ -  71

 ٌٍَّٛ ػجضاٌّج١ض ِذّض/  ثٍّه - ا١ٌِجٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191115 ربع٠ز ٚفٟ 72795    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌشبٌك ػجضاٌجبلٝ صاٚص ادّض -  71

 ػجضاٌجبلٝ صاٚص ػبِغ/ثٍّه-اصِٛ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191115 ربع٠ز ٚفٟ 67381    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ سبٌض اصع٠ؾ ادّض -  72

 ِفزبح ػجضاٌذ١ّض ِذّض/ثٍّه اٌذِت اثجبج ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191115 ربع٠ز ٚفٟ 67381    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ سبٌض اصع٠ؾ ادّض -  73

 اصَ سبٌض اصع٠ؾ سبٌض/ثٍّه اٌذِت اثجبج-ِِبٜ ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ؿ١بعاد ِؼغى ٚٔلبُٗ

 رؼض٠ً رُ 21191115 ربع٠ز ٚفٟ 72815    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٕٙٝ دـٓ فبعٚق ِذّض -  74

 اٌوغ١غ ِذّض هض٠ك/  ثٍّه - ُغاصا١ًٌٕ كبعع - ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ



 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

 رؼض٠ً رُ 21191115 ربع٠ز ٚفٟ 72798    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌالٖ اؿ١ٍّبْ ِذّض ٔٛع -  75

 ػجضاٌؼؼ٠ؼ عجت هضاَ/ثٍّه-ع٠ضٖ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191115 ربع٠ز ٚفٟ 72813    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض ػٍٝ عجبء -  76

 ػجضعثٗ ػٍٝ كبوغ ػِب/  ثٍّه - االرذبص ِضعؿخ سٍف ِبٌِٗ ف 31 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191115 ربع٠ز ٚفٟ 67381    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ سبٌض اصع٠ؾ ادّض -  77

 اٌذِت اثجبج ٚػٕٛأٗ ِٛاكٝ رغث١ٗ دظ١غح ٚٔلبُٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ِفزبح ػجضاٌذ١ّض ِذّض/ثٍّه

 رؼض٠ً رُ 21191115 ربع٠ز ٚفٟ 72799    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف دٕب ؿ١ّغ ١ِٕب -  78

 جٛعجٝ كذبرٗ ػ١ِبد/ ثٍّه -- اٌغغٚة ِٛلف ثجٛاع االسالم ف ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 21191115 ربع٠ز ٚفٟ 72811    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌغٕٝ ػجض ٔبصٜ ِٕوٛع اٌوفب اثٛ -  79

 اٌغٕٝ ػجض ٔبصٜ ِٕوٛع/ ثٍّه - صالٛف ؿبل١خ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ

 رؼض٠ً رُ 21191115 ربع٠ز ٚفٟ 72796    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض ػٍٝ ِذّض -  81

 ػٍٝ جّبي ادّض/ثٍّه-اٌجذغ٠خ ؿٍِبْ ػا٠ٚخ-ؿٍِبْ ػا٠ٚٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191115 ربع٠ز ٚفٟ 72812    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عػ٠ك دٕب ١٘ٚت عًب -  81

 عٚػ٠ك دٕب ١٘ٚت/  ثٍّه - اثٛػؼ٠ؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191115 ربع٠ز ٚفٟ 72814    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هبٌخ دـٓ جالي ِٕبي -  82

  دـٓ ِذّض ا٠ّٓ/ثٍّه-سبٌض ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ربع٠ز ٚفٟ 72819    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضإٌجٝ ِـؼٛص ػجضاٌذ١ّض ػجضاٌىغ٠ُ -  83

 دـ١ٓ ٠ٛؿف ادّض/ثٍّه-اٌمّبص٠غ ػؼثٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21191116

 رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72775    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هبصق اؿذك ظغ٠ف كغثبد -  84

 هبصق اؿذك ظغ٠ف/ ثٍّه - اٌزٛف١م١ٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  ؼٕٛاْاٌ رؼض٠ً

 رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72811    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ ِذّض ادّض ػجضاٌذٝ -  85

 ِٛؿٝ ِذّض ادّض ػجضاٌذ١ّض/ثٍّه-اٌشّب٠لٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72331    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍُجٗ ادّض ػٕزغ ؿ١ض -  86

 ػجضاٌغاػق ِذّض ِؼزؼ/ثٍّه-ُٖٛ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72331    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍُجٗ ادّض ػٕزغ ؿ١ض -  87

 ٍُجٗ ػجضاٌغاػق ِذّض ِؼزؼ/ثٍّه-ُٖٛ-ا١ٌّٕب ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ٚلِبػٝ جٍّٗ اٌٍذَٛ ٌج١غ جؼاعح ِذً ٚٔلبُٗ

 رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 68386    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لبؿُ فزذٝ اٌض٠ٓ ػالء ِذّض -  88

 لبؿُ فزذٝ اٌض٠ٓ ػالء/  ثٍّه اٌض٠ٚه ف2 ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72818    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ ػجضاٌذ١ّض هبٌذ١ٓ ِإِٓ -  89

 ِٛؿٝ ػجضاٌذ١ّض هبٌذ١ٓ/  ثٍّه - اٌٍجٓ هفَ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 71214    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّض ػجضاٌفزبح ػوبَ -  91

- ؿّبٌٍٛ ثٕضع- ؿّبٌٍٛ ِؼوغح -اٌؼػفغاْ كبعع/  ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 اثغا١ُ٘ ػٍٝ ٔبصٜ جّبي/ثٍّه

 رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 69827    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كىً ػجضاٌغٕٝ ػجضاهلل ِذّض -  91

/  ثٍّه - اٌغغث١خ هفَ - ِذّٛص دبِض ػؼثٗ -ثجؼٍٗ إٌلبٍ ِذً رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

  كىً ػجضاٌغٕٝ ػجضاهلل

 رؼض٠ً رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 66439    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب كذبرٗ عِؼٞ ١ِٕب -  92

 ججً ص٠غ ٚػٕٛأٗ اؿّٕزٝ ُٛة ٕغِو ٚٔلبُٗ االسغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً اٌغًء رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ِىـ١ّٛؽ ؿؼض ا٠ّٓ/ثٍّه ا١ٌِغ

 رؼض٠ً رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72817    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِوِفٝ عجت ا٠ّٓ -  93

 ػٍٝ ِذّٛص ػجضإٌبهغ/ثٍّه  سو١ت ثٓ كبعع 63 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ



 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

 رؼض٠ً رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72331    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍُجٗ ادّض ػٕزغ ؿ١ض -  94

 ِؼزؼ/ثٍّه-ُٖٛ ٚػٕٛأٗ ِٛاكٝ دظ١غح ٚٔلبُٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ػجضاٌغاػق ِذّض

 رؼض٠ً رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72643    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌِذبٜٚ اثغا١ُ٘ جبص فبص٠خ -  95

 اٌِذبٜٚ اثغا١ُ٘ جبص فبص٠ٗ/  ثٍّه - ثجؼٍٙب اٌٍّى١خ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 68386    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لبؿُ فزذٝ اٌض٠ٓ ػالء ِذّض -  96

 ِذّض ِذّٛص/  ثٍّه اٌّذىّخ ف 15) ثٕبد١خ اٌىبئٓ اٌفغع ػٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

/  ثٍّه اٌض٠ٚه ف2 ثجؼٍٗ((  اٌّذّٛي سضِبد ه١بٔخ ٚ ث١غ ٚ رٛػ٠غ ٚ رجبعح ٔلبُٗ ٚ)  ا١ٌّٕب ثٕضع اٌؼ٘غٜ

 ا١ٌّٕب ثٕضع لبؿُ فزذٝ اٌض٠ٓ ػالء

 رؼض٠ً رُ 21191116 ربع٠ز ٚفٟ 72811    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ذٗ ػ١بص فب٠ؼ ٠ذٝ -  97
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 رُ 21191117 ربع٠ز ٚفٟ 72812    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً اهلل كىغ ١ِشبئ١ً ا٠فْٛ -  111

 ٔج١ت ِغػٚق ا٠ّبْ/ ثٍّه - اٌجشبعٜ االِبَ ف - ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191117 ربع٠ز ٚفٟ 72816    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغلن ػ١ض ؿؼ١ض ٕ٘ٝ -  111
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 ِذّض ػجضاهلل/ ثٍّه(  ؿّبٌٍٛ ِغوؼ - لٍٛهٕب/ ) ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 ٠ٛٔؾ

 رُ 21191117 ربع٠ز ٚفٟ 72815    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فب٠ؼ عث١غ ِوِفٝ ِذّٛص -  113

 هبصق دـٓ الجبي/  ثٍّه - اٌزجبعح كبعع ِٓ ِزفغع اٌجٕب دـٓ كبعع 19 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191117 ربع٠ز ٚفٟ 72813    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ اثُٛم١ٗ فزذٝ ِبجض -  114
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 رؼض٠ً رُ 21191121 ربع٠ز ٚفٟ 72819    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غِبؽ ػ١بص دٍّٝ كٕٛصٖ -  117

 غِبؽ ػ١بص دٍّٝ/  ثٍّه - اٌؼّٛص٠ٓ ٔؼٌٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ
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 - دـ١ٓ ُٗ ِـبوٓ سٍف - ِغبغٗ ِغوؼ - ػٕٛأٗ جض٠ض فغع افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً
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 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
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 اٌؼمبعٜ ٚاالؿزثّبع ٌٍزجبعح
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 اٌزجبع٠ٗ ٚاٌزٛو١الد ثٕبء ِٛاص ٚرٛػ٠غ رجبعح ٚٔلبُٗ
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 ِذّض/  ثٍّه - اٌجضائغٜ ؿّبٌٍٛ ص٠غ ُغ٠ك اٌِّبفٝ ف ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21191121

 ِذّض دـٓ

 رُ 21191121 ربع٠ز ٚفٟ 72829    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وبًِ فغدبْ ِىغَ فغدبْ -  124
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 رؼض٠ً رُ 21191123 ربع٠ز ٚفٟ 72837    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، رٛف١ك ػٍٝ ؿ١ض ا٠ٗ -  127

 ػجضإٌؼ١ُ س١ًٍ لبؿُ/ ثٍّه - اثٛؿ٠ٍُٛ ػؼثخ - اٌجغجب٠ٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 21191123 ربع٠ز ٚفٟ 72839    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ٍّبْ ٠ؼمٛة فغٔـ١ؾ عِـ١ؾ -  128

 ٠ؼمٛة فغٔـ١ؾ فّٙٝ/ثٍّه-اٌمِٛكٗ اكّْٛ ػؼثخ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ

 رؼض٠ً رُ 21191123 ربع٠ز ٚفٟ 72841    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض هبصق ِذّض ٔبص٠ٗ -  129

 ػجضاٌؼ١ٍُ ٠ٛٔؾ ِذّض/  ثٍّه - اٌجض٠ض اٌؼٙض كبعع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191123 ربع٠ز ٚفٟ 61515    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿىبعٚؽ هّٛئ١ً ؿبِٝ ٔج١ً -  131

 اثغا١ُ٘ وّبي هفٛد ِغ٠بَ/  ثٍّه - اٌٍّى١ٗ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191123 ربع٠ز ٚفٟ 72485    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِـؼض جغجؾ ِالن ٔغ١ِٓ -  131

 ٚ٘جٗ ٔو١ف ٔغجؾ/ثٍّه/  ثجؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191123 ربع٠ز ٚفٟ 72841    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجضاٌذ١ّض ادّض ص٠ٕب -  132

 ػ١ض ِذّض ٚج١ٗ/ثٍّه اٌلغلٝ اٌجبِغ كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً



 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

 رؼض٠ً رُ 21191123 ربع٠ز ٚفٟ 72838    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جبص سٍف ٔبجخ ج١ًّ -  133

  جبص سٍف ؿ١ّغ/  ثٍّه - اٌغػلٗ كبعع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 21191123 ربع٠ز ٚفٟ 72835    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌوغ١غ اٌغاػق ػجض اٌوغ١غ ٚالء -  134

  ادّض ِغاص فبعٚق ِوِفٝ/ ثٍّه -اٌج١ٙٛ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ

 رُ 21191123 ربع٠ز ٚفٟ 72834    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ػجضاٌغٕٟ ِٙضٞ ِذّٛص -  135

 دـٓ ػٍٝ ِذّٛص جّبي/  ثٍّه - اٌؼٛا٠ـٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191123 ربع٠ز ٚفٟ 72836    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجب٠جٝ اٌّـ١خ ػجض ٔؼ١ُ ؿ١ّغ -  136

 ٘بٔٝ/ ثٍّه اٌّوبم ػؼثخ اٌّضثغ جبِغ اِبَ اٌـالَ كبعع 53-اٌّوبم ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 ثغؿَٛ ؿضعان

 رُ 21191127 ربع٠ز ٚفٟ 72847    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ دج١ت اص٠ت س١ّؾ -  137

 كغُٗ كٛلٟ اًِ/  ثٍّه - اثٛاْ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191127 ربع٠ز ٚفٟ 72842    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هّٛئ١ً ٠ؼمٛة هّٛئ١ً ِغ٠ُ -  138

 ٔبعٚػ كٛلٝ ثٌٛؾ/  ثٍّه- 24 ػّبعح اٌج١ؼح ِـبوٓ - كب١٘ٓ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191127 ربع٠ز ٚفٟ 72843    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص ػاعع ِذّض ادّض -  139

 ِذّٛص ػاعع ِذّض ادّض/  ثٍّه - اٌشلبثخ ػؼثخ - اٌغك١ض ثٓ ف ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191127 ربع٠ز ٚفٟ 72844    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ سبٌض دـٓ ػالء -  141

 اٌؼال اثٛ دـٓ سبٌض دـٓ /ثٍّه- ١ٙ٘ب ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191127 ربع٠ز ٚفٟ 72845    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـب١ٔٓ دـٓ ٔبصٜ ِذّٛص -  141

 ِذّض دـ١ٓ ُٗ/ ثٍّه - اوزٛثغ 6 ف ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191127 ربع٠ز ٚفٟ 72846    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِذّض سٍف ٔبجٝ -  142

 ِذّض ٔبجٝ ِذّض/ ثٍّه - اٌّبٌىٝ ػضٔبْ ف 32 - ؿٍِبْ اعى ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191128 ربع٠ز ٚفٟ 72849    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً ػبكٛع عث١غ ِذّٛص -  143

 ػبكٛع عث١غ ٘بٟٔ/ ثٍّه - لٍٛهٕب ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191128 ربع٠ز ٚفٟ 72851    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دجبػٜ ػجضاهلل ػبئلٗ -  144

 ِوِفٝ ِذّٛص هف١ٗ/ ثٍّه - اٌوفب ف - اٌـجغ ُٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191128 ربع٠ز ٚفٟ 72852    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، د١ّضٖ ِذّٛص ؿ١ض ا٠ّبْ -  145

 ِذّض ِجغٚن ػّغ/ ثٍّه - كٍمبِٟ ػؼثٗ- اٌغغث١ٗ هفَ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191128 ربع٠ز ٚفٟ 72853    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿبٌُ ِذّض ٠بؿ١ٓ ِذّض -  146

 ؿبٌُ ِذّض ٠بؿ١ٓ ِذّٛص/  ثٍّه - اٌش١ً ُٛر ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191128 ربع٠ز ٚفٟ 72848    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل س١ًٍ ٔـ١ُ ا٠ٛة -  147

 ٔـ١ُ ا٠ٛة ١ٌٚض/  ثٍّه - اٌىفٛع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 72856    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔبكض كبوغ ِالن ثجبٜٚ -  148

 ثبٔٛة ١ٌُٚ ٠ٌٛؼ/ثٍّه  اٌىّبي ف ِغ اٌؼظعاء ف-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 67574    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػا٠ض ف١ُٙ ٔوغ ِذّض -  149

/  ثٍّه - ا١ٌبؿ١ّٓ ثغج - ة 46 علُ لِؼٗ - كٍجٟ/  ػٕٛأٗ جض٠ض فغع افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ا١ٌِٛزبي ِِبثز ث١غ/  ٔلبُٗ - طوٝ صؿٛلٝ كذبرٗ

 رُ 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 72861    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػِباهلل فإاص ِجضٞ عِٚبٟٔ -  151

 اؿِفبٔٛؽ ػجضاٌّالن ػضٌٝ/ ثٍّه - غٕٝ ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 72854    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ؼمٛة كذبرٗ اهلل سٍف ٠ٛؿف -  151

 ٠ؼمٛة كذبرٗ اهلل سٍف/  ثٍّه- اٌزٛف١م١ٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 67574    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػا٠ض ف١ُٙ ٔوغ ِذّض -  152

/  ثٍّه - ا١ٌبؿ١ّٓ ثغج- ة 46 لِؼٗ - كٍجٝ/  ػٕٛأٗ جض٠ض فغع افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ا١ٌِٛزبي ِِبثز ث١غ/  ٔلبُٗ - طوٝ صؿٛلٝ كذبرٗ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 72859    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اٌؼظ١ُ ػجض ػ١ِٗ ِذّٛص -  153

  ِذّض ِوِفٝ ػبكٛع/  ثٍّه- ؿبٌُ اٌجٛاص ػجض كبعع8 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 57992    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ِذّض ِذّض ِوغٜ -  154

 س١ًٍ ِذّض ِذّض/ ثٍّه ؿّغج ثٕٝ - اٌجض٠ضٖ اثُٛغاص ِٕل١خ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 57992    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ِذّض ِذّض ِوغٜ -  155

/ ثٍّه ؿّغج ثٕٝ - اٌجض٠ضٖ اثُٛغاص ِٕل١خ وبئٓ االسغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 اٌٝ ٔوف ِشجؼ ٚٔلبُٗ س١ًٍ ِذّض ِذّض

 رُ 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 72857    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛٔبْ ثلغٜ ؿ١ف هّٛئ١ً -  156

 ادّض ػٍٝ ِذّض اًِ/  ثٍّه- ٔبهغ كبعع اٌغ٠بًٝ االؿزبص ؿٛع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 72855    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـ١ض ؿغٚأؾ ػجضاهلل ِبع٠ٓ -  157

  ثٌٛؾ جغجؾ جبثغ/ ثٍّه - دٍٖٛ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ

 رؼض٠ً رُ 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 72861    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب جغجؾ ؿبِٝ ِٕبي -  158

 ٔٛصٜ ِذّض ػف١فٗ/ ثٍّه - اٌّض٠غ٠ٗ كبعع 23 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 57992    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ِذّض ِذّض ِوغٜ -  159

 س١ًٍ ِذّض ِذّض/ ثٍّه ؿّغج ثٕٝ - اٌجض٠ضٖ اثُٛغاص ِٕل١خ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191129 ربع٠ز ٚفٟ 57992    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ِذّض ِذّض ِوغٜ -  161

 ِذّض/ ثٍّه ؿّغج ثٕٝ - اٌجض٠ضٖ اثُٛغاص ِٕل١خ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 ثٛربجبػ أبث١ت ِـزٛصع ٚٔلبُٗ س١ًٍ ِذّض

 رُ 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 57992    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ِذّض ِذّض ِوغٜ -  161

 ثٕٝ ٚػٕٛأٗ اٌٝ ٔوف ثٍضٜ ِشجؼ ٚٔلبُٗ االسغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً اٌغء رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 ػٕٗ ٌالؿزغٕبء س١ًٍ ِذّض ِذّض/ثٍّه اثُٛغاص ِٕل١خ-ؿّغج

 رؼض٠ً رُ 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 63816    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػّبع ػجبؽ ِذّض ػالء -  162

 ِذّض اِجبثٝ عٌِبْ ٘بٔٝ/ ثٍّه/  ثجؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 72862    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اؿّبػ١ً اكغف ػّغٚ -  163

  اؿّبػ١ً إٌّؼُ ػجض ِجضٞ ػبِغ/ ثٍّه - اٌضفلٟ اعى ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رُ 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 58612    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص ِذّض ادّض ػ٠بص ِذّض -  164

 ِذّٛص ِذّض ادّض ُٗ/ ثٍّه - اٌّبٌىٟ ػضٔبْ كبعع 15 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 17768    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌّالن د١ٕٓ ١ِل١ً -  165

 د١ٕٓ ١ِل١ً ا١ِغ/ثٍّه ثجؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 72864    ثغلُ ٖل١ض ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض ادّض ِذّض ِذّض ادّض -  166

 ؿ١ض ِذّض ِذّض/ ثٍّه - االرذبص ِضعؿٗ سٍف ِبٌِٗ ف - ا١ٌّٕب ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً

 رؼض٠ً رُ 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 72863    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔظ١ُ ادّض ٔظ١ُ ادّض -  167

 ادّض ٔظ١ُ اؿبِٗ/ ثٍّه- جٛاصٖ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 72866    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب اؿذك كىغٜ ا٠ف١ٍ١ٓ -  168

 دٕب اؿذك كىغٜ ا٠ف١ٍ١ٓ/  ثٍّه - اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ - 164 علُ لِؼخ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 61831    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ٌج١ت ِوِفٝ ادّض -  169

 اٌّض٠ٕٗ ف ٚػٕٛأٗ ِلبالد ِزؼٙض ِىزت ٚٔلبُٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ٌج١ت ِوِفٝ ِذّٛص/ثٍّه إٌّٛعٖ

 رؼض٠ً رُ 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 71473    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجبؽ ؿ١ض ُبعق -  171

 ػغٍٛي ؿؼض ف- اٌذض٠ض اٌـىٗ اثغاج- أ ثغج-1 علُ ِذً/  ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

  دـ١ٓ ؿؼض اؿبِخ/ ثٍّه-

 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 72865    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ غجغ٠بي فغٔـ١ؾ ج١ًٍ -  171

 غبٌٟ ػ١بص وّبي/  ثٍّه- ٔبهغ ١ِضاْ 14- ؿٍِبْ اعى ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ



 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

 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 72865    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ غجغ٠بي فغٔـ١ؾ ج١ًٍ -  172

 غبٌٟ ػ١بص وّبي/  ثٍّه- ٔبهغ ١ِضاْ 14- ؿٍِبْ اعى ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ

 رؼض٠ً رُ 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 61831    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ٌج١ت ِوِفٝ ادّض -  173

 ٌج١ت ِوِفٝ ِذّٛص/ثٍّه  إٌّٛعٖ اٌّض٠ٕٗ ف ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼض٠ً رُ 21191131 ربع٠ز ٚفٟ 61831    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ٌج١ت ِوِفٝ ادّض -  174

 ؿ١ٍّبْ ل١وغ ا٠ف١ذ/ثٍّه اٌوالح ف - ِِبٜ ثٕضع وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   ك١غاٌـزأ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 اٌٝ ٔوف ثٍضٜ ِشجؼ ٚٔلبُٗ

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌلبٍ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼض٠ً ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 66547   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ فغج اثغا١ُ٘ عاِؼ -  1

 ؿ١بعاد غ١بع لِغ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 رؼض٠ً ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 66547   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ فغج اثغا١ُ٘ عاِؼ -  2

 ؿ١بعاد غ١بع ٚلِغ ػ٠ٛد ث١غ ثجؼٍّٙذً إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 رؼض٠ً ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 69128   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌجبؿَ ِذّض ِذّض ادّض -  3

 (هذ١ٗ اصٚاد رٛع٠ض ِىزت) ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً رُ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 رؼض٠ً ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 65274   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضٖ ٚؿ١ٍٝ ػجضٖ ٔجٜٛ -  4

 اٌؼوبئغ ٌزؼجئٗ ِوٕغ ٔلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 رؼض٠ً ر21191118ُ ربع٠ز ٚفٟ 66783   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ وبًِ ِذّض ِوِفٝ -  5

 (غظائ١خ ِٛاص ٚرٛػ٠غ رجبعح)ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً رُ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 رؼض٠ً ر21191118ُ ربع٠ز ٚفٟ 67466   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اثغا١ُ٘ دـٓ ػّغ -  6

 غظائ١ٗ ِٛاص رٛػ٠غ ٔلبٍ اًبفخ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21191119ُ ربع٠ز ٚفٟ 56886   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ثِغؽ ؿذغ -  7

 ( ثبٌزجؼئٗ ثمبٌخ)  ثجؼٍٗ ٔلبٍ اًبفٗ:  اٌزأك١غ ٚهف

 رؼض٠ً ر21191114ُ ربع٠ز ٚفٟ 65863   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هبٌخ ثلغٜ ِٛع٠ؾ ِب٠ىً -  8

 اٌغظائ١خ ٚاٌّىّالد اٌزج١ًّ ِـزذٌغاد ِٓ وً ٚرٛػ٠غ رجبعح ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 اٌغ١غ ٌضٜ ِّٕٙب وً ٚرو١ٕغ اٌِج١ٗ ٚاٌِّٙغاد

 ر21191115ُ ربع٠ز ٚفٟ 63648   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌؼال أثٛ ػثّبْ اٌضالي أثٛ ػٍٝ -  9

 جٍّٗ فٛاوٗ ث١غ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً

،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21191115ُ ربع٠ز ٚفٟ 63336   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِذّض كبص٠ٗ -  11

 ٚلِب٠ف وٕبفٗ ث١غ اٌٝ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف

 رؼض٠ً ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 58371   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِغغثٝ ؿ١ض دـٓ -  11

 ِٛاكٝ دظ١غٖ/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً  رُ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 رؼض٠ً ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 72144   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ػوٝ ٔج١ً ١ِٕب -  12

 ٚث٠ٛبد دضا٠ض رجبعح اٌٝ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 رؼض٠ً ر21191117ُ ربع٠ز ٚفٟ 68518   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ فغج ؿ١ّغ ث١زغ -  13

 االٔزغٔذ ػضا ف١ّب( ِذّٛي ه١بٔٗ/ )ثجؼٍٗ ٔلبٍ اًبفٗ رُ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 49136   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ٍّبْ اٌذ١ّض ػجض ِذّض ؿ١ض -  14

 اسلبة رجبعح ٔلبٍ اًبفخ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191122ُ ربع٠ز ٚفٟ 71291   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّٛص ادّض دّبصٖ -  15

 روض٠غ/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 رؼض٠ً ر21191123ُ ربع٠ز ٚفٟ 69112   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فّٙٝ فبٔٛؽ ػبُف اثغاَ -  16

 ؿ١بعاد ث٠ٛبد ٚرو١ٕغ رغو١ت/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ



 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

 رؼض٠ً ر21191127ُ ربع٠ز ٚفٟ 71452   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غِبؽ ػمً ػِب ٌٛلب -  17

 ِبئضٖ ث١ي أزبج ِؼعػٗ/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً رُ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 رؼض٠ً ر21191129ُ ربع٠ز ٚفٟ 57992   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ِذّض ِذّض ِوغٜ -  18

 اٌٝ ٔوف ِشجؼ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 رؼض٠ً ر21191129ُ ربع٠ز ٚفٟ 57992   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ِذّض ِذّض ِوغٜ -  19

 ثٛربجبػ أبث١ت ِـزٛصع ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 رؼض٠ً ر21191129ُ ربع٠ز ٚفٟ 66934   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً ِذّض ِذّض ِذّٛص -  21

 ِٕؼ١ٌٗ اصٚاد ث١غ/  ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 رؼض٠ً ر21191131ُ ربع٠ز ٚفٟ 72841   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجضاٌذ١ّض ادّض ص٠ٕب -  21

 لِبػٟ ثمبٌٗ/  ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

 ر21191131ُ ربع٠ز ٚفٟ 58612   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص ِذّض ادّض ػ٠بص ِذّض -  22

 ؿ١بعاد ِؼغى:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191131ُ ربع٠ز ٚفٟ 63816   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػّبع ػجبؽ ِذّض ػالء -  23

 ِٛاكٝ دظ١غح/  ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌلغوخ ٔٛع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 72828   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ا١ِٓ ِذّض ِذّض اال١ِٓ -  1

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191118ُ ربع٠ز ٚفٟ 72766   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذى١ُ ادّض اثغا١ُ٘ ػؼٖ -  2

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 72754   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كذبرٗ ٠ٛؿف اثغا١ُ٘ ا١ِغ -  3

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191127ُ ربع٠ز ٚفٟ 72844   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ سبٌض دـٓ ػالء -  4

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191119ُ ربع٠ز ٚفٟ 72774   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌّالن ٠ٛال١ُ ٠ٛؽ أوبف -  5

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21191119ُ ربع٠ز ٚفٟ 72774   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌّالن ٠ٛال١ُ ٠ٛؿف أوبف -  6

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191115ُ ربع٠ز ٚفٟ 72795   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌشبٌك ػجضاٌجبلٝ صاٚص ادّض -  7

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191131ُ ربع٠ز ٚفٟ 61831   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ٌج١ت ِوِفٝ ادّض -  8

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191111ُ ربع٠ز ٚفٟ 72779   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، و١غٌؾ ثبثذ ٌِفٝ ٔجٜٛ -  9

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191114ُ ربع٠ز ٚفٟ 72794   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـت ِذّٛص ػجضاهلل كؼجبْ -  11

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191123ُ ربع٠ز ٚفٟ 72841   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض هبصق ِذّض ٔبص٠ٗ -  11

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 72755   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذ١ّض ِذّض ِذّضجّبي صػبء -  12

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 72811   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ذٗ ػ١بص فب٠ؼ ٠ذٝ -  13

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ



 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

 ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 72782   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغاًٝ سٍف ِذّض اؿبِٗ -  14

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ر21191131ُ ربع٠ز ٚفٟ 72865   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ غجغ٠بي فغٔـ١ؾ ج١ًٍ -  15

 سبم: غاٌزأك١ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ر21191131ُ ربع٠ز ٚفٟ 72865   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ غجغ٠بي فغٔـ١ؾ ج١ًٍ -  16

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 72823   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب اٌٍّه ػجض جغجؾ ِضدذ -  17

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191129ُ ربع٠ز ٚفٟ 72861   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب جغجؾ ؿبِٝ ِٕبي -  18

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191112ُ ربع٠ز ٚفٟ 72748   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثلبٜ اثغا١ُ٘ ػبصي اؿذك -  19

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 61668   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ِذّض ػجضاهلل ادّض -  21

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21191119ُ ربع٠ز ٚفٟ 72771   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فّٙٝ ػجضاٌّذـٓ ِذّض ِٕضٜ -  21

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 72758   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِذّض ِذّٛص ِوِفٝ -  22

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21191114ُ ربع٠ز ٚفٟ 72789   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٌٍَّٛ ػجضاٌّج١ض ِذّض ِوِفٝ -  23

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191112ُ ربع٠ز ٚفٟ 72751   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذـت ػ١ض ػجضإٌّؼُ ١ٌٚض -  24

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 72759   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض ِذغٚم ِذّض -  25

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191127ُ ربع٠ز ٚفٟ 72843   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص ػاعع ِذّض ادّض -  26

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191115ُ ربع٠ز ٚفٟ 67381   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ سبٌض اصع٠ؾ ادّض -  27

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ر21191129ُ ربع٠ز ٚفٟ 72855   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـ١ض ؿغٚأؾ ػجضاهلل ِبع٠ٓ -  28

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191111ُ ربع٠ز ٚفٟ 72614   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذى١ُ عث١غ ِذّض ِذّض -  29

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191128ُ ربع٠ز ٚفٟ 72852   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، د١ّضٖ ِذّٛص ؿ١ض ا٠ّبْ -  31

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191129ُ ربع٠ز ٚفٟ 72861   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػِباهلل فإاص ِجضٞ عِٚبٟٔ -  31

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191118ُ ربع٠ز ٚفٟ 72767   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿؼض ؿ١ض ؿؼض ِذّض -  32

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191123ُ ربع٠ز ٚفٟ 72838   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جبص سٍف ٔبجخ ج١ًّ -  33

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 72765   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِزٌٛٝ كٍمبِٝ عاًٝ أؼبَ -  34

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 72826   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٘غ٠ضٜ دـٓ ِذّض فب٠ؼٖ -  35

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع



 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

 رؼض٠ً ر21191128ُ ربع٠ز ٚفٟ 72851   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دجبػٜ ػجضاهلل ػبئلٗ -  36

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191114ُ ربع٠ز ٚفٟ 72792   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ِذّض رمٝ ِذّض -  37

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191112ُ ربع٠ز ٚفٟ 72747   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍُجٗ ػٍٝ كذبرٗ سبٌض -  38

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191112ُ ربع٠ز ٚفٟ 72752   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كبوغ ٠ٌٛؼ ػبصي عا١ٔب -  39

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ر21191119ُ ربع٠ز ٚفٟ 72772   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، إٌذبؽ ِوِفٝ ِذّٛص ِوِفٝ -  41

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191111ُ ربع٠ز ٚفٟ 72776   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّض سٍف سالف -  41

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191111ُ ربع٠ز ٚفٟ 72778   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔوغ ػجضعثٗ ػ١ض جّؼٗ -  42

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 72761   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ه١ٍت ٌج١ت فإاص ٔجٜٛ -  43

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 72817   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِوِفٝ عجت ا٠ّٓ -  44

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191123ُ ربع٠ز ٚفٟ 72841   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص جغرب ، ِذّض ػجضاٌذ١ّض ادّض ص٠ٕب -  45

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 72763   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِذّض عث١غ ٔٙٝ -  46

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 72757   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضٖ ُٗ كؼجبْ ِذّض -  47

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191115ُ ربع٠ز ٚفٟ 72814   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هبٌخ دـٓ جالي ِٕبي -  48

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191131ُ ربع٠ز ٚفٟ 72864   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض ادّض ِذّض ِذّض ادّض -  49

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191128ُ ربع٠ز ٚفٟ 72853   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿبٌُ ِذّض ٠بؿ١ٓ ِذّض -  51

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191117ُ ربع٠ز ٚفٟ 72813   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ اثُٛم١ٗ فزذٝ ِبجض -  51

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191111ُ ربع٠ز ٚفٟ 72744   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضٖ صاٚص ػجضٖ ٚجضٜ -  52

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ر21191119ُ ربع٠ز ٚفٟ 72771   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض اؿّبػ١ً ػجضاٌذ١ّض عجت -  53

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191119ُ ربع٠ز ٚفٟ 72773   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، د١ٕٓ ؿبِٝ ٔبصٜ ١ِٕب -  54

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191131ُ ربع٠ز ٚفٟ 72863   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔظ١ُ ادّض ٔظ١ُ ادّض -  55

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191114ُ ربع٠ز ٚفٟ 72788   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ادّض ِذّض ػٍٝ -  56

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191112ُ ربع٠ز ٚفٟ 72749   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١ـٝ ِذّض فزذٝ ؿب١ِخ -  57

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 72831   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿِٛدٝ اثٛؿّغٖ ِذّض ٔوغ ١٘ثُ -  58

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 72818   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ ػجضاٌذ١ّض هبٌذ١ٓ ِإِٓ -  59

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191123ُ ربع٠ز ٚفٟ 72837   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، رٛف١ك ػٍٝ ؿ١ض ا٠ٗ -  61

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ر21191123ُ ربع٠ز ٚفٟ 72839   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ٍّبْ ٠ؼمٛة فغٔـ١ؾ عِـ١ؾ -  61

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 72761   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض اؿّبػ١ً ػجضاٌذ١ّض جّبي -  62

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 72762   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕؾ ٔشٍٗ ِـؼض غِبؽ -  63

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 72753   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛٔبْ وبًِ ػ١بص جٛػ٠ف -  64

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191115ُ ربع٠ز ٚفٟ 72815   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٕٙٝ دـٓ فبعٚق ِذّض -  65

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 72824   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػٕزغ ِذّٛص ِذّض -  66

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191114ُ ربع٠ز ٚفٟ 72785   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دبِض ػ١ض ِغػٚق جّبي -  67

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191117ُ ربع٠ز ٚفٟ 72814   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض جّؼٗ ػٕزغ عٌِبْ -  68

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191128ُ ربع٠ز ٚفٟ 72848   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل س١ًٍ ٔـ١ُ ا٠ٛة -  69

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ربع٠ز ٚفٟ 72819   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضإٌجٝ ِـؼٛص ػجضاٌذ١ّض ػجضاٌىغ٠ُ -  71

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21191116ُ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191122ُ ربع٠ز ٚفٟ 72833   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب كذبرٗ ػبصي ٚعصٖ -  71

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191115ُ ربع٠ز ٚفٟ 72812   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عػ٠ك دٕب ١٘ٚت عًب -  72

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191115ُ ربع٠ز ٚفٟ 72796   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض ػٍٝ ِذّض -  73

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191112ُ ربع٠ز ٚفٟ 72751   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ُٗ ػجضاٌغدّٓ ِذّض -  74

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21191119ُ ربع٠ز ٚفٟ 72768   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض ِذّض ػجضاٌغدّٓ دـ١ٓ -  75

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ُر21191127 ربع٠ز ٚفٟ 72845   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـب١ٔٓ دـٓ ٔبصٜ ِذّٛص -  76

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191127ُ ربع٠ز ٚفٟ 72846   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِذّض سٍف ٔبجٝ -  77

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191115ُ ربع٠ز ٚفٟ 72798   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌالٖ اؿ١ٍّبْ ِذّض ٔٛع -  78

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191129ُ ربع٠ز ٚفٟ 72857   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛٔبْ ثلغٜ ؿ١ف هّٛئ١ً -  79

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191122ُ ربع٠ز ٚفٟ 72831   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض ِذّٛص ا٠ّٓ -  81

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191114ُ ربع٠ز ٚفٟ 72791   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجضاٌـالَ سبٌض ٔبصٜ -  81

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21191127ُ ربع٠ز ٚفٟ 72847   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ دج١ت اص٠ت س١ّؾ -  82

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191131ُ ربع٠ز ٚفٟ 72862   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اؿّبػ١ً اكغف ػّغٚ -  83

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 72811   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ ِذّض ادّض ػجضاٌذٝ -  84

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191116ُ ربع٠ز ٚفٟ 72331   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍُجٗ ادّض ػٕزغ ؿ١ض -  85

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191115ُ ربع٠ز ٚفٟ 72799   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف دٕب ؿ١ّغ ١ِٕب -  86

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191131ُ ربع٠ز ٚفٟ 72866   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب اؿذك كىغٜ ا٠ف١ٍ١ٓ -  87

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 72822   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػوغ٠ب اثغا١ُ٘ ا١ٌٙثُ -  88

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191111ُ ربع٠ز ٚفٟ 65791   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً جّبي ػجضاهلل ِذّض -  89

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21191111ُ ربع٠ز ٚفٟ 72781   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّضفغغٍٝ كؼجبْ ِذّٛص ِذّض -  91

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 72783   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ اثغا١ُ٘ هضلٝ ِالن -  91

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191117ُ ربع٠ز ٚفٟ 72815   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فب٠ؼ عث١غ ِوِفٝ ِذّٛص -  92

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191114ُ ربع٠ز ٚفٟ 72793   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اصَ لّوبْ ػٍٜٛ اكغف -  93

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191114ُ ربع٠ز ٚفٟ 72786   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌض٠ٓ ػ٠ٓ ِذّض ٔبصع ٔب٘ض -  94

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21191129ُ ربع٠ز ٚفٟ 72859   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اٌؼظ١ُ ػجض ػ١ِٗ ِذّٛص -  95

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191112ُ ربع٠ز ٚفٟ 72746   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٛ٘بة ِذّض ِذّض صػبء -  96

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 72827   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِٕب جغجؾ ِبعٜ ا١ِغٖ -  97

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191123ُ ربع٠ز ٚفٟ 72834   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ػجضاٌغٕٟ ِٙضٞ ِذّٛص -  98

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21191123ُ ربع٠ز ٚفٟ 72836   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجب٠جٝ اٌّـ١خ ػجض ٔؼ١ُ ؿ١ّغ -  99

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191129ُ ربع٠ز ٚفٟ 72856   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔبكض كبوغ ِالن ثجبٜٚ -  111

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 72784   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِـؼض و١غٌؾ ؿبِٝ ِـؼض -  111

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع



 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

 ر21191119ُ ربع٠ز ٚفٟ 72775   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هبصق اؿذك ظغ٠ف كغثبد -  112

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ربع٠ز ٚفٟ 72811   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌغٕٝ ػجض ٔبصٜ ِٕوٛع اٌوفب اثٛ -  113

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع ؼض٠ًر ر21191115ُ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191129ُ ربع٠ز ٚفٟ 67574   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػا٠ض ف١ُٙ ٔوغ ِذّض -  114

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼض٠ً ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 72829   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وبًِ فغدبْ ِىغَ فغدبْ -  115

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 72818   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغؿَٛ ػوب ثبثذ ػّبص -  116

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ر21191114ُ ربع٠ز ٚفٟ 72791   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثِغؽ ِغجبْ فٛػٜ ربًٚغٚؽ -  117

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ر21191114ُ ربع٠ز ٚفٟ 72791   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثِغؽ ِغجبْ فٛػٜ ربًٚغٚؽ -  118

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ر21191128ُ ربع٠ز ٚفٟ 72849   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً ػبكٛع عث١غ ِذّٛص -  119

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 69915   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌل١ٙض ٠ٛؿف ٘بٔٝ ؿٛػٜ -  111

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 72825   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اثغا١ُ٘ اٌؼؼ٠ؼ ػجض ادّض -  111

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ر21191119ُ ربع٠ز ٚفٟ 72769   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً اؿىٕضع ِىغَ ػبصي -  112

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191111ُ ربع٠ز ٚفٟ 72745   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ُٗ ِوِفٝ ػ٠ٕت -  113

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ربع٠ز ٚفٟ 72541   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجضاٌوبٌذ١ٓ ػجضاٌٌّٛٝ ػجضاٌوبٌذ١ٓ -  114

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21191111ُ

 ر21191111ُ ربع٠ز ٚفٟ 72777   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذى١ُ ػجض كٛعٜ عجت ِإِٓ -  115

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 رؼض٠ً ر21191121ُ ربع٠ز ٚفٟ 72819   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غِبؽ ػ١بص دٍّٝ كٕٛصٖ -  116

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼض٠ً ر21191113ُ ربع٠ز ٚفٟ 72756   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ِذّض اِجض ادّض -  117

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21191117ُ ربع٠ز ٚفٟ 72812   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً اهلل كىغ ١شبئ١ًِ ا٠فْٛ -  118

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ر21191127ُ ربع٠ز ٚفٟ 72842   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هّٛئ١ً ٠ؼمٛة هّٛئ١ً ِغ٠ُ -  119

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ر21191129ُ ربع٠ز ٚفٟ 72854   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ؼمٛة كذبرٗ اهلل سٍف ٠ٛؿف -  121

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191115ُ ربع٠ز ٚفٟ 72813   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض ػٍٝ عجبء -  121

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼض٠ً ر21191117ُ ربع٠ز ٚفٟ 72816   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغلن ػ١ض ؿؼ١ض ٕ٘ٝ -  122

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ

 ربع٠ز ٚفٟ 72835   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌوغ١غ اٌغاػق ػجض اٌوغ١غ ٚالء -  123

 سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21191123ُ



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ٚاٌـّخ االؿُ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رجبع٠خ ؿّٗ اًبفٗ: اٌٝ 65274 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21191116ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  1

 (   اٌؼوبئغ ٌزؼجئٗ فٛصػ ؿّبء ِوٕغ) 

 اٌّذجٗ دظ١غح: اٌٝ 72458 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21191114ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  2

   ثـّبٌٍٛ اٌّبك١ٗ ٌزغث١ٗ

 رجبع٠خ ؿّٗ اًبفٗ: اٌٝ 69827 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21191116ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  3

 (   اٌغظائ١ٗ ٌٍّٛاص ١ٌج١بٔب) 

 رجبع٠ٗ ؿّٗ اًبفٗ: اٌٝ 55678 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21191116ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  4

   اٌجب٘ؼح ٌٍّالثؾ ػِب٠ب/ ثجؼٍٙب

 اٌـّٗ رؼض٠ً: اٌٝ 71291 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21191122ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  5

   ٌٍزوض٠غ جغ٠ٓ ا٠ج١جذ/ ثجؼٍٙب

 رجبع٠خ ؿّٗ اًبفٗ: اٌٝ 65461 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21191128ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  6

   ٌٍّمبٚالد اٌو١بص ثجؼٍٙب

 اٌـّٗ رؼض٠ً رُ: اٌٝ 69814 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21191131ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  7

   1 ١ٌٕبْ ١ٌبٌٝ ِِؼُ - ثجؼٍٙب اٌزجبع٠خ

 اٌـّٗ رؼض٠ً رُ: اٌٝ 69814 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21191131ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  8

   2 ١ٌٕبْ ١ٌبٌٝ ِِؼُ ثجؼٍٙب اٌزجبع٠خ

 دٕب وبًِ ٔوذٟ: اٌٝ 55753 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21191131ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  9

   اٌّـ١خ ػجض

   ــــــــــــــــــــــ  

   األكشبم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   كغوبد اٌزجبعٜ اٌـجً رؼض٠الد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   اٌلِت - اٌّذٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربع٠ز ٚفٝ ،   51329:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغ٠ىٗ ػجضاٌؼبي اثغا١ُ٘ فزذٝ جّبي   - 1

 علُ ػٕٙب ِٚلٙغ ِٗٚـجٍ رٌبِٓ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191112

 ٚاهجخ دمٛلٗ وبفٗ ػٍٟ كغ٠ه وً ٚدوً ٔٙبئ١ب اٌلغوٗ ٚروف١خ دً اٚال االرٝ رُ - 2118 ٌـٕٗ 368

 2118/12/1 ِٓ اػزجبعا اٌه<ٚ ٔٙبئ١ٗ ِشبٌوٗ ثّثبثٗ ثؼض اٌؼمض ػٍٝ ٚرٛل١ؼٗ ِزشبٌوب سبٌوب

 ربع٠ز ٚفٝ ،   66955:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  ٚكغوبئٗ ػٍٝ دـ١ٓ فزذٝ اكغف كغوٗ   - 2

 377 علُ ػٕٙب ِٚلٙغ ِـجً رٛه١ٗ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191119

 عاؽ ِٓ ِٚـزذمبرٗ دمٛلٗ وبفخ كغ٠ه وً ٚاؿزٍُ 2118/12/24 ِٓ اػزجبعا اٌلغوٗ دً رُ 2118 ٌـٕخ

 ٔٙبئ١ٗ ِشبهٗ ثّثبثخ اٌؼمض ٘ظا ػٍٝ اٌلغوبء ٚرٛل١غ ٚاٌشـبئغ ٚاالعثبح اٌّبي

 ربع٠ز ٚفٝ ،   37161:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغ٠ىٗ جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ   - 3

 ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً رٌبِٓ كغوٗ ٚروف١ٗ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191115

 42389 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً ر2118/12/11ُ ف334ٝ

 ربع٠ز ٚفٝ ،   37161:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغوبٖ ١ِشبئ١ً جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ   - 4

 ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً رٌبِٓ كغوٗ ٚروف١ٗ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191115

 42389 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً ر2118/12/11ُ ف334ٝ

 ربع٠ز ٚفٝ ،   37161:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٗٚكغ٠ى ١ِشبئ١ً جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ   - 5

 ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً رٌبِٓ كغوٗ ٚروف١ٗ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191115

 42389 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً ر2118/12/11ُ ف334ٝ

 ربع٠ز ٚفٝ ،   72112:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  ٚكغوب٘ب ػٍٝ اؿّبػ١ً ادّض ا٠ٕبؽ   - 6

 ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً ثـ١ِٗ رٛه١ٗ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191116

 42391 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً ر2119ُ ٌـٕٗ 2

 ربع٠ز ٚفٝ ،   68366:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  كغ٠ىزٗ ٚ فزذٝ اثغا١ُ٘ ِوِفٝ كغوخ   - 7

 ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً رٌبِٓ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191117

 42393 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً ر2118/12/26ُ ف381ٝ

 ٚفٝ ،   66587:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  س١ًٍ ِالن ِىبعٜ ٚ كٍجٝ ٠ٛؿف ثبؿُ كغوخ   - 8

 ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً رٌبِٓ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191121 ربع٠ز

 42394 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً ر2118ُ ٌـ349ٕٗ

   21191121 ربع٠ز ٚفٝ ،   45913:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغ٠ىزٗ ػ١بص فٛػٜ و١غٌؾ   - 9

 ر2118ُ ٌـ325ٕٗ ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً رٌبِٓ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 42397 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً

 رُ   21191121 ربع٠ز ٚفٝ ،   49491:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  ِذّض ػوٝ إِٗ   - 11

 ثغلُ رٛل١ؼبرٗ ػً ِٚوضق ربع٠شخ ِثجذ ثـ١ِٗ رٛه١ٗ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ

 ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً رُ 2119 ٌـ197ٕٗ

 ربع٠ز ٚفٝ ،   66385:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  كغ٠ىٗ ٚ ا١ِٓ ِذّض اثغا١ُ٘ كغوخ   - 11

 358 ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً رٌبِٓ كغوخ ٚٔوف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21191127

 ٚروف١زٙب اٌلغوٗ دً رُ 2118/ 11/15/ فٝ

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌّبي عأؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ربع٠ز ٚفٟ 66234، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ كغوبٖ ٚ ِذّض ادّض ِذّض ادّض كغوخ -  1

  51111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21191127،

  ج١ٕٗ

 ٚفٟ 66234، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ ادّض ِذّض ادّض ٚكغ٠ىٗ كذبرٗ اٌؼظ١ُ ػجض ا٠ّٓ كغوٗ -  2

 ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21191127،   ربع٠ز

  ج١ٕٗ  51111.111،

   ربع٠ز ٚفٟ 66234، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ كغوبٖ ٚ ِذّض ادّض ِذّض ادّض كغوخ -  3

  51111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21191127،

  ج١ٕٗ

 ٚفٟ 66234، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ادّض ِذّض ادّض ٚكغ٠ىٗ كذبرٗ اٌؼظ١ُ ػجض ا٠ّٓ كغوٗ -  4

 ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21191127،   ربع٠ز

  ج١ٕٗ  51111.111،

   ربع٠ز ٚفٟ 53652، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ٚكغوبٖ جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع كغوخ -  5

  2111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21191127،

  ج١ٕٗ

 رُ 21191127،   ربع٠ز ٚفٟ 53652، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ٚكغ٠ىزٗ ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض -  6

  ج١ٕٗ  2111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

 21191127،   ربع٠ز ٚفٟ 53652، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ٚكغوبئٙب اٌّـ١خ ػجض ػجضٖ ِغ٠ُ -  7

  ج١ٕٗ  2111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ

   ربع٠ز ٚفٟ 53652، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ ٚكغوبٖ جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع كغوخ -  8

  2111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21191127،

  ج١ٕٗ

 رُ 21191127،   ربع٠ز ٚفٟ 53652، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ ٚكغ٠ىزٗ ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض -  9

  ج١ٕٗ  2111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً

   ربع٠ز ٚفٟ 53652، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ ٚكغوبئٙب اٌّـ١خ ػجض ػجضٖ ِغ٠ُ -  11

  2111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21191127،

  ج١ٕٗ

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربع٠ز ٚفٟ 66234    ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، كغوبٖ ٚ ِذّض ادّض ِذّض ادّض كغوخ -  1

 اٌضَ ثٕه ثجٛاع-ا١ًٌٕ وٛع١ٔق كبعع-اٌّض٠ٕٗ ثغج ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21191127

 اؿّبػ١ً اٌض٠ٓ ػالء ِوِفٝ/ثٍّه(ؿبثمب اٌوجبد١ٗ كبعع)االل١ٍّٝ

 66234    ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، ادّض ِذّض ادّض ٚكغ٠ىٗ كذبرٗ اٌؼظ١ُ ػجض ا٠ّٓ كغوٗ -  2

 ثٕه ثجٛاع-ا١ًٌٕ وٛع١ٔق كبعع-اٌّض٠ٕٗ ثغج ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21191127 ربع٠ز ٚفٟ

 اؿّبػ١ً اٌض٠ٓ ػالء ِوِفٝ/ثٍّه(ؿبثمب اٌوجبد١ٗ كبعع)االل١ٍّٝ اٌضَ

 ربع٠ز ٚفٟ 66234    ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، ثـ١ِخ رٛه١خ ، كغوبٖ ٚ ِذّض ادّض ِذّض ادّض كغوخ -  3

 اٌضَ ثٕه ثجٛاع-ا١ًٌٕ وٛع١ٔق كبعع-اٌّض٠ٕٗ ثغج ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21191127

 اؿّبػ١ً اٌض٠ٓ ػالء ِوِفٝ/ثٍّه(ؿبثمب اٌوجبد١ٗ كبعع)االل١ٍّٝ

 66234    ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، ثـ١ِخ رٛه١خ ، ادّض ِذّض ادّض ٚكغ٠ىٗ كذبرٗ اٌؼظ١ُ ػجض ا٠ّٓ كغوٗ -  4

 ثٕه ثجٛاع-ا١ًٌٕ وٛع١ٔق كبعع-اٌّض٠ٕٗ ثغج ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21191127 ربع٠ز ٚفٟ

 اؿّبػ١ً اٌض٠ٓ ػالء ِوِفٝ/ثٍّه(ؿبثمب اٌوجبد١ٗ كبعع)االل١ٍّٝ اٌضَ

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    إٌلبٍ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌؼعاػ١ٗ اٌذبهالد رجبعح ثجؼٍٗ إٌلبٍ ض٠ًرؼ  ثـ١ِخ رٛه١خ ، كغ٠ىٗ ٚ ِذّٛص سٌغ ِذّٛص كغوخ -  1

 رٛه١خ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21191131ُ ربع٠ز ٚفٟ 62587   ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، ٚاٌزوض٠غ

 ثـ١ِخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌلغوخ ٔٛع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    ٚاٌـّخ االؿُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌٝ 67415 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ رُ  ثـ١ِخ رٛه١خ  21191119:  ربع٠ز فٝ  ،  -  1

 ٚكغوبئٗ ػوٝ ِذّض دـٓ ِذّض كغوخ

: اٌٝ 66825 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ رُ  رٌبِٓ كغوخ  21191121:  ربع٠ز فٝ  ،  -  2

 ٚكغ٠ىزٗ ػجضاٌجٛاص اثغا١ُ٘ ادّض اثغا١ُ٘ كغوخ

: اٌٝ 71211 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ رُ  ثـ١ِخ رٛه١خ  21191127:  ربع٠ز فٝ  ،  -  3

 ٚكغوب٘ب ِغؿٝ فزذٝ ٔبص٠ٗ كغوخ

: اٌٝ 53652 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ رُ  ثـ١ِخ رٛه١خ  21191127:  ربع٠ز فٝ  ،  -  4

 ٚكغوبٖ جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع كغوخ

: اٌٝ 53652 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ رُ  رٌبِٓ كغوخ  21191127:  ربع٠ز فٝ  ،  -  5

 ٚكغوبٖ جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع كغوخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األكشبم   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ػٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١غ االصاعح دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػوٝ ِذّض دـٓ ِذّض -  1

 اٌّض٠غ ػؼي ِٓ اٌجٕٛن ٚج١ّغ اٌؼبِٗ ٚاٌٌغائت اٌزجبعٜ اٌـجً ِٕٚٙب اٌذى١ِٛٗ اٌّوبٌخ ج١ّغ فٝ اٌلغوبء

 67415   ثغلُ    21191119:  ربع٠ز ، كاٌـبث

 ػٓ ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١غ االصاعح دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػوٝ ِذّض دـٓ ِذّض -  2

 اٌّض٠غ ػؼي ِٓ اٌجٕٛن ٚج١ّغ اٌؼبِٗ ٚاٌٌغائت اٌزجبعٜ اٌـجً ِٕٚٙب اٌذى١ِٛٗ اٌّوبٌخ ج١ّغ فٝ اٌلغوبء

 67415   ثغلُ    21191119:  ربع٠ز ، اٌـبثك

 ثجؼٍٗ ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض رؼض٠ً  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  ػجضاٌؼظ١ُ اثٛصؿٛلٝ ػجضإٌّؼُ -  3

 ا١ٌٙئبد ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌزٛل١غ دك ٌّٚٙب ػٍٝ ػجضا١ٌٍِف ػٍٝ ٚػؼ٠ؼٖ ػجضاٌؼظ١ُ اثٛصؿٛلٝ ػجضإٌّؼُ ٌٍلغ٠ىبْ

   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز ، ِجزّؼ١ٓ اٌمب١ٔٛٔٗ االٌزؼِبد ج١ّغ ٚرذًّ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبع اٌذى١ِٛٗ

67447 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثجؼٍٗ ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض رؼض٠ً  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  ػجضاٌؼظ١ُ اثٛصؿٛلٝ ػجضإٌّؼُ -  4

 ا١ٌٙئبد ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌزٛل١غ دك ٌّٚٙب ػٍٝ ػجضا١ٌٍِف ػٍٝ ٚػؼ٠ؼٖ ػجضاٌؼظ١ُ اثٛصؿٛلٝ ػجضإٌّؼُ ٌٍلغ٠ىبْ

   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز ، ِجزّؼ١ٓ اٌمب١ٔٛٔٗ االٌزؼِبد ج١ّغ ٚرذًّ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبع اٌذى١ِٛٗ

67447 

:  ربع٠ز ، اٌلغوٗ ِٓ رشبعج  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ػثّبْ ػجضاٌغدّٓ ػثّبْ اكغف -  5

 66825   ثغلُ    21191121

:  ربع٠ز ، اٌلغوٗ ِٓ رشبعج  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ْػثّب ػجضاٌغدّٓ ػثّبْ اكغف -  6

 66825   ثغلُ    21191121

:  ربع٠ز ، اٌلغوٗ ِٓ رشبعج  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ِغؿٝ ادّض ٔج١ً ٔـغ٠ٓ -  7

 66825   ثغلُ    21191121

:  ربع٠ز ، اٌلغوٗ ِٓ رشبعج  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ِغؿٝ ادّض ٔج١ً ٔـغ٠ٓ -  8

 66825   ثغلُ    21191121

    21191121:  ربع٠ز ، اٌلغوٗ ِٓ رشبعج  ِزٌبِٓ كغ٠ه  رٌبِٓ كغوخ  اثغا١ُ٘ ادّض اثغا١ُ٘ ػ١ٍبء -  9

 66825   ثغلُ

:  ربع٠ز ، اٌلغوٗ ِٓ رشبعج  ِزٌبِٓ كغ٠ه  رٌبِٓ كغوخ  اثغا١ُ٘ ادّض اثغا١ُ٘ ػ١ٍبء -  11

 66825   ثغلُ    21191121

 ربع٠ز ، اٌلغوخ ِٓ رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ػثّبْ ػجضاٌغدّٓ ػثّبْ اكغف -  11

 66825   ثغلُ    21191121: 

 ربع٠ز ، اٌلغوخ ِٓ رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ػثّبْ ػجضاٌغدّٓ ػثّبْ اكغف -  12

 66825   ثغلُ    21191121: 

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ِٓ رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ِغؿٝ ادّض ٔج١ً ٔـغ٠ٓ -  13

 66825   ثغلُ    21191121

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ِٓ رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ِغؿٝ ادّض ٔج١ً ٔـغ٠ٓ -  14

 66825   ثغلُ    21191121

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ِٓ رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه  رٌبِٓ كغوخ  اثغا١ُ٘ ادّض اثغا١ُ٘ ػ١ٍبء -  15

 66825   ثغلُ    21191121

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ِٓ رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه  رٌبِٓ كغوخ  اثغا١ُ٘ ادّض اثغا١ُ٘ ػ١ٍبء -  16

 66825   ثغلُ    21191121

 ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض رؼض٠ً  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ػثّبْ ػجضاٌغدّٓ ػثّبْ اكغف -  17

 اٌذى١ِٛٗ اٌّوبٌخ ج١ّغ ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌلغوخ ٠شن ِب وً فٝ ػجضاٌجٛاص ادّض اثغا١ُ٘ ٌٍلغ٠ه ١ٌوجخ

 ٚاٌـذت ٚاغاللٙب اٌذـبثبد فزخ فٝ اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ ٠شن ِب فٝ اِب ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبع دى١ِٛٗ ٚاٌغ١غ

 ػجضاٌجٛاص ادّض اثغا١ُ٘ ٌٍلغ٠ى١ٓ ٠ىْٛ اٌٌّبْ ٙبصادٚك سِبثبد ٚاؿزوضاع اٌل١ىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ٚاال٠ضاع

 66825   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز ، ِٕفغصاْ اٚ ِجزّؼبْ اثغا١ُ٘ ادّض ٚػ١ٍبء

 ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض رؼض٠ً  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ػثّبْ ػجضاٌغدّٓ ػثّبْ اكغف -  18

 اٌذى١ِٛٗ اٌّوبٌخ ج١ّغ ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌلغوخ ٠شن ِب وً فٝ ػجضاٌجٛاص ادّض اثغا١ُ٘ ٌٍلغ٠ه ١ٌوجخ

 ٚاٌـذت ٚاغاللٙب اٌذـبثبد فزخ فٝ اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ ٠شن ِب فٝ اِب ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبع دى١ِٛٗ ٚاٌغ١غ

 ػجضاٌجٛاص ادّض اثغا١ُ٘ ٌٍلغ٠ى١ٓ ٠ىْٛ اٌٌّبْ ٚكٙبصاد سِبثبد ٚاؿزوضاع اٌل١ىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ٚاال٠ضاع

 66825   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز ، ِٕفغصاْ اٚ ِجزّؼبْ اثغا١ُ٘ ادّض ٚػ١ٍبء

 ١ٌوجخ ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض رؼض٠ً  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ِغؿٝ ادّض ٔج١ً ٔـغ٠ٓ -  19

 ٚاٌغ١غ اٌذى١ِٛٗ اٌّوبٌخ ج١ّغ ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌلغوخ ٠شن ِب وً فٝ ػجضاٌجٛاص ادّض اثغا١ُ٘ ٌٍلغ٠ه

 ٚاٌـذت ٚاغاللٙب اٌذـبثبد فزخ فٝ اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ ٠شن ِب فٝ اِب ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبع دى١ِٛٗ

 ػجضاٌجٛاص ادّض اثغا١ُ٘ ٌٍلغ٠ى١ٓ ٠ىْٛ اٌٌّبْ ٚكٙبصاد سِبثبد ٚاؿزوضاع اٌل١ىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ٚاال٠ضاع

 66825   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز ، ِٕفغصاْ اٚ ِجزّؼبْ اثغا١ُ٘ ادّض ٚػ١ٍبء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ١ٌوجخ ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض رؼض٠ً  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ِغؿٝ ادّض ٔج١ً ٔـغ٠ٓ -  21

 ٚاٌغ١غ اٌذى١ِٛٗ اٌّوبٌخ ج١ّغ ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌلغوخ ٠شن ِب وً فٝ ػجضاٌجٛاص ادّض اثغا١ُ٘ ٌٍلغ٠ه

 ٚاٌـذت ٚاغاللٙب اٌذـبثبد فزخ فٝ اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ ٠شن ِب فٝ اِب ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبع دى١ِٛٗ

 ػجضاٌجٛاص ادّض اثغا١ُ٘ ٌٍلغ٠ى١ٓ ٠ىْٛ اٌٌّبْ ٚكٙبصاد سِبثبد ٚاؿزوضاع اٌل١ىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ ٚاال٠ضاع

 66825   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز ، ِٕفغصاْ اٚ ِجزّؼبْ اثغا١ُ٘ ادّض ٚػ١ٍبء

 ٌٍلغ٠ه ١ٌوجخ ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض رؼض٠ً  ِزٌبِٓ كغ٠ه  رٌبِٓ كغوخ  اثغا١ُ٘ ادّض اثغا١ُ٘ ػ١ٍبء -  21

 دى١ِٛٗ ٚاٌغ١غ اٌذى١ِٛٗ اٌّوبٌخ ج١ّغ ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌلغوخ ٠شن ِب وً فٝ ػجضاٌجٛاص ادّض اثغا١ُ٘

 ٚاال٠ضاع ٚاٌـذت ٚاغاللٙب اٌذـبثبد فزخ فٝ اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ ٠شن ِب فٝ اِب ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبع

 ٚػ١ٍبء ػجضاٌجٛاص ادّض اثغا١ُ٘ ٌٍلغ٠ى١ٓ ٠ىْٛ اٌٌّبْ ٚكٙبصاد سِبثبد ٚاؿزوضاع اٌل١ىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ

 66825   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز ، ِٕفغصاْ اٚ ِجزّؼبْ اثغا١ُ٘ ادّض

 ٌٍلغ٠ه ١ٌوجخ ٚاٌزٛل١غ االصاعح ثٕض رؼض٠ً  ِزٌبِٓ كغ٠ه  رٌبِٓ كغوخ  اثغا١ُ٘ ادّض اثغا١ُ٘ ػ١ٍبء -  22

 دى١ِٛٗ ٚاٌغ١غ اٌذى١ِٛٗ اٌّوبٌخ ج١ّغ ِغ اٌزؼبًِ فٝ اٌلغوخ ٠شن ِب وً فٝ ػجضاٌجٛاص ادّض اثغا١ُ٘

 ٚاال٠ضاع ٚاٌـذت ٚاغاللٙب اٌذـبثبد فزخ فٝ اٌجٕٛن ِغ اٌزؼبًِ ٠شن ِب فٝ اِب ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبع

 ٚػ١ٍبء ػجضاٌجٛاص ادّض اثغا١ُ٘ ٌٍلغ٠ى١ٓ ٠ىْٛ اٌٌّبْ ٚكٙبصاد سِبثبد ٚاؿزوضاع اٌل١ىبد ػٍٝ ٚاٌزٛل١غ

 66825   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز ، ِٕفغصاْ اٚ ِجزّؼبْ اثغا١ُ٘ ادّض

 ، ٌٍٛفبح اٌلغوخ ِٓ رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  دـٓ دـب١ٔٓ ِذّٛص ِذبؿٓ -  23

 71211   ثغلُ    21191127:  ربع٠ز

 ، ٌٍٛفبح اٌلغوخ ِٓ رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  دـٓ دـب١ٔٓ ِذّٛص ِذبؿٓ -  24

 71211   ثغلُ    21191127:  ربع٠ز

:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح اٌلغوخ ِٓ رشبعجذ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػ٠ضاْ ِغؿٝ فزذٝ ٔبص٠ٗ -  25

 71211   ثغلُ    21191127

:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح اٌلغوخ ِٓ رشبعجذ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػ٠ضاْ ِغؿٝ فزذٝ ٔبص٠ٗ -  26

 71211   ثغلُ    21191127

 االصاعح دك ٌٚٙب ِـئٌٛٗ ِض٠غح  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  دـٓ دـب١ٔٓ ِذّٛص ِذبؿٓ -  27

 اٌٌغائت ِٚوٍذخ اٌغسن ٚاصاعح االجزّبػ١ٗ ٚاٌزب١ِٕبد دى١ِٛٗ ٚاٌغ١غ اٌذى١ِٛٗ اٌجٙبد وبفٗ اِبَ ٚاٌزٛل١غ

 اٜ ِٓ اٌلغوٗ ٠شن ِب ٚوً اٌوٕبػٝ ٚاالِٓ اٌز٠ّٛٓ ٚاصاعح اٌزجبع٠ٗ ٚاٌغغفخ اٌزجبعٜ ٚاٌـجً اٌؼبِٗ

   ثغلُ    21191127:  ربع٠ز ، اجغ ثضْٚ اٌلغوخ الصاعح اٌغ١غ ٚرٛو١ً رف٠ٛي دك ٌٙب وّب لبٔٛٔٝ اجغاء

71211 

 االصاعح دك ٙبٌٚ ِـئٌٛٗ ِض٠غح  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  دـٓ دـب١ٔٓ ِذّٛص ِذبؿٓ -  28

 اٌٌغائت ِٚوٍذخ اٌغسن ٚاصاعح االجزّبػ١ٗ ٚاٌزب١ِٕبد دى١ِٛٗ ٚاٌغ١غ اٌذى١ِٛٗ اٌجٙبد وبفٗ اِبَ ٚاٌزٛل١غ

 اٜ ِٓ اٌلغوٗ ٠شن ِب ٚوً اٌوٕبػٝ ٚاالِٓ اٌز٠ّٛٓ ٚاصاعح اٌزجبع٠ٗ ٚاٌغغفخ اٌزجبعٜ ٚاٌـجً اٌؼبِٗ

   ثغلُ    21191127:  ربع٠ز ، اجغ ثضْٚ اٌلغوخ الصاعح اٌغ١غ ٚرٛو١ً رف٠ٛي دك ٌٙب وّب لبٔٛٔٝ اجغاء

71211 

 االصاعح دك ٌٚٙب ِـئٌٛٗ ِض٠غح  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػ٠ضاْ ِغؿٝ فزذٝ ٔبص٠ٗ -  29

 اٌٌغائت ِٚوٍذخ اٌغسن ٚاصاعح االجزّبػ١ٗ ٚاٌزب١ِٕبد دى١ِٛٗ ٚاٌغ١غ اٌذى١ِٛٗ اٌجٙبد وبفٗ اِبَ ٚاٌزٛل١غ

 اٜ ِٓ اٌلغوٗ ٠شن ِب ٚوً اٌوٕبػٝ ٚاالِٓ اٌز٠ّٛٓ ٚاصاعح اٌزجبع٠ٗ ٚاٌغغفخ اٌزجبعٜ ٚاٌـجً اٌؼبِٗ

   ثغلُ    21191127:  ربع٠ز ، اجغ ثضْٚ اٌلغوخ الصاعح اٌغ١غ ٚرٛو١ً رف٠ٛي دك ٌٙب وّب لبٔٛٔٝ اجغاء

71211 

 االصاعح دك ٌٚٙب ِـئٌٛٗ ِض٠غح  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػ٠ضاْ ِغؿٝ فزذٝ ٔبص٠ٗ -  31

 اٌٌغائت ِٚوٍذخ اٌغسن ٚاصاعح االجزّبػ١ٗ ٚاٌزب١ِٕبد دى١ِٛٗ ٚاٌغ١غ اٌذى١ِٛٗ اٌجٙبد وبفٗ اِبَ ٚاٌزٛل١غ

 اٜ ِٓ اٌلغوٗ ٠شن ِب ٚوً اٌوٕبػٝ ٚاالِٓ اٌز٠ّٛٓ ٚاصاعح اٌزجبع٠ٗ ٚاٌغغفخ اٌزجبعٜ ٚاٌـجً اٌؼبِٗ

   ثغلُ    21191127:  ربع٠ز ، اجغ ثضْٚ اٌلغوخ الصاعح اٌغ١غ ٚرٛو١ً رف٠ٛي دك ٌٙب وّب لبٔٛٔٝ اجغاء

71211 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثغلُ    21191127:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِٛهٝ كغ٠ه  رٌبِٓ كغوخ  جٕضٜ فغ٠ض ؿ١ّغ ثبفٍٝ -  31

53652 

   ثغلُ    21191127:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِٛهٝ كغ٠ه  رٌبِٓ كغوخ  جٕضٜ فغ٠ض ؿ١ّغ ثبفٍٝ -  32

53652 

   ثغلُ    21191127:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِٛهٝ كغ٠ه  رٌبِٓ كغوخ  جٕضٜ فغ٠ض ؿ١ّغ ثبفٍٝ -  33

53652 

   ثغلُ    21191127:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِٛهٝ كغ٠ه  ثـ١ِخ رٛه١خ  جٕضٜ فغ٠ض ؿ١ّغ ثبفٍٝ -  34

53652 

   ثغلُ    21191127:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِٛهٝ كغ٠ه  ثـ١ِخ رٛه١خ  جٕضٜ فغ٠ض ؿ١ّغ ثبفٍٝ -  35

53652 

   ثغلُ    21191127:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِٛهٝ كغ٠ه  ثـ١ِخ رٛه١خ  جٕضٜ فغ٠ض ؿ١ّغ ثبفٍٝ -  36

53652 

:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع -  37

 53652   ثغلُ    21191127

:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع -  38

 53652   ثغلُ    21191127

:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع -  39

 53652   ثغلُ    21191127

:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع -  41

 53652   ثغلُ    21191127

:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع -  41

 53652   ثغلُ    21191127

:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع -  42

 53652   ثغلُ    21191127

    21191127:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ػجضاٌّـ١خ ػجضٖ ِغ٠ُ -  43

 53652   ثغلُ

    21191127:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ػجضاٌّـ١خ ػجضٖ ِغ٠ُ -  44

 53652   ثغلُ

    21191127:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ػجضاٌّـ١خ ػجضٖ ِغ٠ُ -  45

 53652   ثغلُ

    21191127:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػجضاٌّـ١خ ػجضٖ ِغ٠ُ -  46

 53652   ثغلُ

    21191127:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػجضاٌّـ١خ ػجضٖ ِغ٠ُ -  47

 53652   ثغلُ

    21191127:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػجضاٌّـ١خ ػجضٖ ِغ٠ُ -  48

 53652   ثغلُ

 وبفخ اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِٛهٝ كغ٠ه  رٌبِٓ كغوخ  جٕضٜ فغ٠ض ؿ١ّغ ثبفٍٝ -  49

    21191127:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد

 53652   ثغلُ

 وبفخ اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِٛهٝ كغ٠ه  رٌبِٓ كغوخ  جٕضٜ فغ٠ض ؿ١ّغ ثبفٍٝ -  51

    21191127:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد

 53652   ثغلُ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وبفخ اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِٛهٝ كغ٠ه  رٌبِٓ كغوخ  جٕضٜ فغ٠ض ؿ١ّغ ثبفٍٝ -  51

    21191127:  ع٠زرب ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد

 53652   ثغلُ

 وبفخ اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِٛهٝ كغ٠ه  ثـ١ِخ رٛه١خ  جٕضٜ فغ٠ض ؿ١ّغ ثبفٍٝ -  52

    21191127:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد

 53652   ثغلُ

 وبفخ اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِٛهٝ كغ٠ه  ثـ١ِخ رٛه١خ  جٕضٜ فغ٠ض ؿ١ّغ ثبفٍٝ -  53

    21191127:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد

 53652   ثغلُ

 وبفخ اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِٛهٝ كغ٠ه  ثـ١ِخ رٛه١خ  جٕضٜ فغ٠ض ؿ١ّغ ثبفٍٝ -  54

    21191127:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد

 53652   ثغلُ

 اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع -  55

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد وبفخ

 53652   ثغلُ    21191127

 اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع -  56

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد وبفخ

 53652   ثغلُ    21191127

 اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع -  57

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد وبفخ

 53652   ثغلُ    21191127

 اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع -  58

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد وبفخ اِبَ

 53652   ثغلُ    21191127

 اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع -  59

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد وبفخ اِبَ

 53652   ثغلُ    21191127

 اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ١ِشبئ١ً جٕضٜ فغ٠ض ف١ىزٛع -  61

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد وبفخ اِبَ

 53652   ثغلُ    21191127

 وبفخ اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ػجضاٌّـ١خ ػجضٖ ِغ٠ُ -  61

    21191127:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد

 53652   ثغلُ

 وبفخ اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ػجضاٌّـ١خ ػجضٖ ِغ٠ُ -  62

    21191127:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد

 53652   ثغلُ

 وبفخ اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  رٌبِٓ كغوخ  ػجضاٌّـ١خ ػجضٖ ِغ٠ُ -  63

    21191127:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد

 53652   ثغلُ

 اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػجضاٌّـ١خ ػجضٖ ِغ٠ُ -  64

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد وبفخ

 53652   ثغلُ    21191127



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػجضاٌّـ١خ ػجضٖ ِغ٠ُ -  65

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد وبفخ

 53652   ثغلُ    21191127

 اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػجضاٌّـ١خ ػجضٖ ِغ٠ُ -  66

:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك ٌٚٗ ٚاٌشبم اٌؼبَ ٚاٌمِبػ١ٓ اٌجٙبد وبفخ

 53652   ثغلُ    21191127

 ٚاالصاعح اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ ِـئٛي ِض٠غ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ِذّض دـٓ ِذّض -  67

 ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١غ دى١ِٛٗ ٚاٌغ١غ اٌذى١ِٛٗ اٌجٙبد وبفٗ اِبَ اٌلغوخ رّث١ً ٌٚٗ اٌلغوٗ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزغاى

 67415   ثغلُ    21191128:  ربع٠ز ، اٌلغوٗ ٠شن ِب وً فٝ اٌلغوٗ ػٓ

 ٚاالصاعح اٌزٛل١غ دك ٌٚٗ ِـئٛي ِض٠غ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ِذّض دـٓ ِذّض -  68

 ١ٔبثٗ ٚاٌزٛل١غ دى١ِٛٗ ٚاٌغ١غ اٌذى١ِٛٗ اٌجٙبد وبفٗ اِبَ اٌلغوخ رّث١ً ٌٚٗ اٌلغوٗ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ ٚااللزغاى

 67415   ثغلُ    21191128:  ربع٠ز ، اٌلغوٗ ٠شن ِب وً فٝ اٌلغوٗ ػٓ

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  ربع٠ز ، رٌبِٓ كغوخ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  رٌبِٓ كغوخ  ٚكغ٠ىٗ جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ -  1

 37161   ثغلُ    21191115

:  ربع٠ز ، رٌبِٓ كغوخ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  رٌبِٓ كغوخ  ٚكغوبٖ ١ِشبئ١ً جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ -  2

 37161   ثغلُ    21191115

:  ربع٠ز ، رٌبِٓ كغوخ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  رٌبِٓ كغوخ  ٚكغ٠ىٗ ١ِشبئ١ً جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ -  3

 37161   ثغلُ    21191115

:  ربع٠ز ، ثـ١ِخ رٛه١خ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  ثـ١ِخ رٛه١خ  ٚكغوب٘ب ػٍٝ ؿّبػ١ًا ادّض ا٠ٕبؽ -  4

 72112   ثغلُ    21191116

:  ربع٠ز ، رٌبِٓ كغوخ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  رٌبِٓ كغوخ  كغ٠ىزٗ ٚ فزذٝ اثغا١ُ٘ ِوِفٝ كغوخ -  5

 68366   ثغلُ    21191117

 ، رٌبِٓ كغوخ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  رٌبِٓ كغوخ  س١ًٍ ِالن ِىبعٜ ٚ كٍجٝ ٠ٛؿف ثبؿُ كغوخ -  6

 66587   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افغاص رجض٠ضاد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 65564   ثغلُ    21191111:  ربع٠ز ، 1  2118/6/19-ج  جغجؾ ٔبعٚػ ِغ٠ُ ػجض و١غٌؾ -  1

 41265   ثغلُ    21191111:  ربع٠ز ، 2  1996/1/28 - ج  ػجضاٌّـ١خ ٔج١ت ٔلبد -  2

 41265   ثغلُ    21191111:  ربع٠ز ، 3  2111/1/28 - ج  ػجضاٌّـ١خ ٔج١ت ٔلبد -  3

 41265   ثغلُ    21191111:  ربع٠ز ، 4  2116/1/28 - ج  ػجضاٌّـ١خ ٔج١ت ٔلبد -  4
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 47328   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 393  2112/6/22-ج  صع٠ٚق ػ١ٍٖٛ ِذّض ِوِفٝ -  125

 47328   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 394  2117/6/21-ج  صع٠ٚق ػ١ٍٖٛ ِذّض ِوِفٝ -  126

 47328   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 395  2112/6/21-ج  صع٠ٚق ػ١ٍٖٛ ِذّض ِوِفٝ -  127

 47328   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 396  2117/6/19-ج  صع٠ٚق ػ١ٍٖٛ ِذّض ِوِفٝ -  128

 61996   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 381  2116/9/19-ج  اٌؼ١ٍُ ػجض افٕضٜ ِذّض ِوِفٝ -  129

 64892   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 419  2117/12/9-ج  اٌوغ١غ ِذّض ِذّض ٚفبء -  131

 61831   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 416  2119/2/7-ج  ادّض ٌج١ت ِوِفٝ ادّض -  131

 64691   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 418  2117/11/6-ج  ػجضإٌٍِّت ِّضٚح اؿغاء -  132

 64817   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 417  2117/12/2-ج  اثٛاٌؼال وبًِ ػ١ض ٔف١ـٗ -  133

 38211   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 413  2119/2/8-ج  ادّض  فغغٍٝ ّ٘بَ ١٘بَ -  134

   ــــــــــــــــــــــ  

   وبدكغ رجض٠ضاد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 52116   ثغلُ    21191112:  ربع٠ز ، 13  2117/11/23-ج  ٚكغ٠ىزٗ ػٛى اص٠ت اٌفٝ كغوٗ -  1

 51329   ثغلُ    21191112:  ربع٠ز ، 25  2112/3/19-ج  ٚكغ٠ىٗ ػجضاٌؼبي اثغا١ُ٘ فزذٝ جّبي -  2

 51329   ثغلُ    21191112:  ربع٠ز ، 26  2117/3/18-ج  ٚكغ٠ىٗ ػجضاٌؼبي اثغا١ُ٘ فزذٝ جّبي -  3

 51329   ثغلُ    21191112:  ربع٠ز ، 27  2112/3/17ج  ٚكغ٠ىٗ ػجضاٌؼبي اثغا١ُ٘ فزذٝ جّبي -  4

 51329   ثغلُ    21191112:  ربع٠ز ، 28  2117/3/16-ج  ٚكغ٠ىٗ ػجضاٌؼبي اثغا١ُ٘ فزذٝ جّبي -  5

 61141   ثغلُ    21191118:  ربع٠ز ، 84  2116/1/23-ج  ٚكغ٠ىزٗ ػّغاْ سٍف دـ١ٓ كغوخ -  6

 55398   ثغلُ    21191111:  ربع٠ز ، 123  2116/2/4-ج  ٚكغوبٖ ِغػٚق ِذّض هالح  كغوخ -  7

 55398   ثغلُ    21191111:  ربع٠ز ، 123  2116/2/4-ج  ٚكغوبٖ ِغػٚق ِذّض هالح  كغوخ -  8

   ثغلُ    21191111:  ربع٠ز ، 123  2116/2/4-ج  ٚكغوبٖ  ِذّض هالح اٌض٠ٓ ِذٝ كغوخ -  9

55398 

   ثغلُ    21191111:  ربع٠ز ، 123  2116/2/4-ج  ٚكغوبٖ  ِذّض هالح اٌض٠ٓ ِذٝ كغوخ -  11

55398 

   ثغلُ    21191115:  ربع٠ز ، 191  2117/11/11-ج  ٚكغوبٖ ١ِشبئ١ً جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ -  11

37161 

   ثغلُ    21191115:  ربع٠ز ، 192  2112/11/11-ج  ٚكغوبٖ ١ِشبئ١ً جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ -  12

37161 

   ثغلُ    21191115:  ربع٠ز ، 193  2117/11/11-ج  ٚكغوبٖ ١ِشبئ١ً جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ -  13

37161 

   ثغلُ    21191115:  ربع٠ز ، 191  2117/11/11-ج  ٚكغ٠ىٗ ١ِشبئ١ً جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ -  14

37161 

   ثغلُ    21191115:  ربع٠ز ، 192  2112/11/11-ج  ٚكغ٠ىٗ ١ِشبئ١ً جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ -  15

37161 

   ثغلُ    21191115:  ربع٠ز ، 193  2117/11/11-ج  ٚكغ٠ىٗ ١ِشبئ١ً جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ -  16

37161 

 37161   ثغلُ    21191115:  ربع٠ز ، 191  2117/11/11-ج  ٚكغ٠ىٗ جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ -  17

 37161   ثغلُ    21191115:  ربع٠ز ، 192  2112/11/11-ج  ٚكغ٠ىٗ جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ -  18

 37161   ثغلُ    21191115:  ربع٠ز ، 193  2117/11/11-ج  ٚكغ٠ىٗ جبصاهلل ِٛع٠ؾ كغوٗ -  19

 42182   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز ، 251  2117/9/5 - ج  ٚكغ٠ىٗ صٚؽ ٔو١ف ؿبِخ كغوٗ -  21

   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز ، 249  2118/12/31 - ج  ٚكغ٠ىٗ ٠ؼمٛة اؿذك ثِغؽ كغوخ -  21

65851 

 11745   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز ، 257  2114/6/11-ج  ٚكغوبٖ اٌجٕضٜ كغوٗ -  22

:  ربع٠ز ، 257  2114/6/11-ج  كغ٠ىّٙب ٚ دـ١ٓ ِغاص ِذّض ٚ دـ١ٓ ِغاص ِذـٓ كغوخ -  23

 11745   ثغلُ    21191121

   ثغلُ    21191121:  ربع٠ز ، 257  2114/6/11-ج  كغوبٖ ٚ اٌجٕضٜ دـ١ٓ ِغاص - اٌجٕضٜ كغوخ -  24

11745 

 48471   ثغلُ    21191123:  ربع٠ز ، 316  2113/9/25 - ج  ٚكغ٠ىزٗ ججغ اؿّبػ١ً ؿؼ١ض -  25

 48471   ثغلُ    21191123:  ربع٠ز ، 317  2118/9/28 - ج  ٚكغ٠ىزٗ ججغ اؿّبػ١ً ؿؼ١ض -  26

   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 391  2118/7/31-ج  كغوبئٗ ٚ ِجغٚن ػ١ض ِذّٛص س١ّؾ كغوخ -  27

61697 

 51121   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 413  2116/12/4-ج  ٚكغ٠ىٗ  ػٍٝ  عٌِبْ  ػجضإٌؼ١ُ -  28

   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 411  2118/5/21-ج  ِزٝ ٠ٛؿف ٌِفٝ اِجض ٚ ؿبِٝ كغوخ -  29

61627 

 61627   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 411  2118/5/21-ج  اسٛاْ ِزبوٛ كغوخ -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 415  2116/5/21-ج  ٚكغ٠ىٙب ػجضاٌغٕٝ ِذّض ٔبص٠ٗ/ كغوٗ -  31

46186 

   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 416  2111/5/19-ج  ٚكغ٠ىٙب ػجضاٌغٕٝ ِذّض ٔبص٠ٗ/ كغوٗ -  32

46186 

   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 417  2116/5/18-ج  ٚكغ٠ىٙب ػجضاٌغٕٝ ِذّض ٔبص٠ٗ/ كغوٗ -  33

46186 

   ثغلُ    21191131:  ربع٠ز ، 418  2121/5/17-ج  ٚكغ٠ىٙب ػجضاٌغٕٝ ِذّض ٔبص٠ٗ/ كغوٗ -  34

46186 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افغاص ع٘ٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افغاص ث١غ 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 كغوبد ع٘ٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 ، ٠ىٓ ٌُ وأْ اػزجبعٖ ٚ 2111 ٌـٕخ 346 علُ اٌغ٘ٓ ل١ض كِت  ٚكغوبٖ ِغجبْ اٌفزبح ػجض ِذّض كغوٗ -  1

 45877   ثغلُ    21191116:  ربع٠ز

 ٌُ وأْ اػزجبعٖ ٚ 2111 ٌـٕخ 346 علُ اٌغ٘ٓ ل١ض كِت  ٚكغوبٖ ِغجبْ اٌفزبح ػجض ِذّض عًب كغوٗ -  2

 45877   ثغلُ    21191116:  ربع٠ز ، ٠ىٓ

 وأْ اػزجبعٖ ٚ 2111 ٌـٕخ 346 علُ اٌغ٘ٓ ل١ض كِت  ٚكغوبئٗ  ِغجبْ اٌفزبح ػجض ِذّض عًب كغوٗ -  3

 45877   ثغلُ    21191116:  ربع٠ز ، ٠ىٓ ٌُ

 2111 ٌـٕخ 346 علُ اٌغ٘ٓ ل١ض كِت  اٌفزبح ػجض ِذّض اثٕبء 1 ٚكغوبئٗ اٌفزبح ػجض ِذّض عًب كغوٗ -  4

 45877   ثغلُ    21191116:  ربع٠ز ، ٠ىٓ ٌُ وأْ اػزجبعٖ ٚ

 ٌُ وأْ اػزجبعٖ ٚ" ٔٙبئ١ب" كِجب 2111 ٌـٕخ 361 علُ اٌغ٘ٓ ل١ض كِت  كغوبٖ ٚ ػجضاٌفزبح ِذّض عًب -  5

 51414   ثغلُ    21191116:  ربع٠ز ، ٠ىٓ

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 كغوبد ث١غ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

  


