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

   أفغاص ليٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثغلُ 21101112 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ِذّٛص ػجضاٌذفيظ ِذّض -  1

 ػجضاٌذفيظ/ثٍّه-اٌؼاعع ِـجض ثجٛاع اٌمجيوٝ ٔؼٌٗ:  ثجٙخ ، ثبٌـيبعاد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ػٓ 1112

 ادّض ِذّٛص

 ثغلُ 21101110 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثجبٜٚ هبثغ عكبص وبعٌٚيٓ -  2

 ػجضاهلل فشغٜ ِضدذ/ٍِه-اٌذضيمٗ وٛثغٜ اِبَ غغيت وَٛ لغيٗ-غغيت وَٛ:  ثجٙخ ، ِٕؼٌيٗ اصٚاد ػٓ 1211

 ثغلُ 21101110 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػالَ ِذّض اثٛعدبة ػٍٝ -  3

-اٌّيىبٔيىيٗ اٌذٍّٗ اِبَ ػغاثٝ ادّض كبعع:  ثجٙخ ، اٌّؼٍمٗ االؿمف سضِبد ٚرغويت رٛعيض ػٓ 1210

 اٌـيض ِذّض عضٛاْ ِذّض/ٍِه

 1135 ثغلُ 21101122 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جغجؾ ٌجؾ اصيت يٛؿف -  4

 جغجؾ ٌجؾ اصيت/  ثٍّه ِجبعن كبعع ِٓ االًِ دبعٖ - اٌجضيضٖ إٌّليٗ:  ثجٙخ ، ِٕؼٌيٗ اصٚاد رجبعٖ ػٓ

 21101116 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌىغيُ ػجضعثٗ ػجضاٌشبٌك ؿبِخ -  5

-ثغّب اٌشبهٗ اٌجبدغ ِضعؿٗ ثجٛاع ػغٍٛي ؿؼض ف:  ثجٙخ ، ثبٌـيبعاد ثضبئغ ٔمً ِىزت ػٓ 1115 ثغلُ

 ؿيض ػجضإٌؼيُ يبؿغ/ثٍّه

 ػٓ 1121 ثغلُ 21101121 فٝ ليض ، 1111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ادّض وّبي صيٕب -  6

 ِشٍن/  ثٍّه - ػغاثٝ ادّض كبعع 3:  ثجٙخ ،(  إِيٗ ِٛافمٗ ِبيزغٍت ػضا فيّب)  ػِّٛيٗ رٛعيضاد ِىزت

 ػٍٝ طوٝ ِذّٛص

 ثغلُ 21101111 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌغدّٓ ادّض فزذٝ ٘لبَ -  2

 ّ٘بَ ؿٍيّبْ ّ٘بَ/ٍِه-ِوغفٝ اٌضوزٛع هيضٌيخ ثجٛاع اٌمجيوٝ ٔؼٌخ:  ثجٙخ ، وٙغثبئيٗ اجٙؼٖ ػٓ 1201

 ثغلُ 21101123 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٘الٌٝ ِوغفٝ دـيٓ ػوّذ -  1

 دـيٓ ِشزبع دـيٓ/ٍِه-اٌجغيض ثذغٜ لبٚغغة-لبٚغغة:  ثجٙخ ، اٌغالي ٌضف ِغذٓ ػٓ 1126

 ثغلُ 21101116 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌغديُ ػجضاٌجبؿظ جّبي عضيٗ -  0

 اٌغغثٝ اٌـبدً اٌّضاعؽ ِجّغ ثجٛاع اٌّؼّٛعٖ كبعع:  ثجٙخ ، ِؼّبع ٚاصٚاد ِؼبصْ رجبعٖ ػٓ 1112

 ػغيٗ ػٍٝ ِذغٚؽ/ٍِه-اٌجذغٜ

 ثغلُ 21101111 فٝ ليض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  يٛؿف اثٛاٌـؼض ٔبكض ٔجٜٛ -  11

 ِمبع وبًِ ػؼد/ثٍّه-اٌؼغة ثىَٛ اٌؼٛيلبد كبعع-اٌؼغة وَٛ:  ثجٙخ ، ِٕؼٌيٗ اصٚاد ثيغ ػٓ 1204

 اثٛاٌـؼض

 ثغلُ 21101121 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿبوذ فٛػٜ عِـيؾ كبصٜ -  11

 عّب 1111 ثغلُ ِميض ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ٔلبط ػٓ اسغ ِذً ٌٗ وبْ:  ثجٙخ ،(  ثمبٌٗ)  ِبعوذ ؿٛثغ ػٓ 1136

 2111-2-5 فٝ اٌغٝ

 ثغلُ 21101121 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿبوذ فٛػٜ عِـيؾ كبصٜ -  12

 عِـيؾ/  ثٍّه ػجضاٌؼبي دبعٖ اٌجيق كبعع ِٓ اٌلٙضاء كبعع:  ثجٙخ ،(  ثمبٌٗ)  ِبعوذ ؿٛثغ ػٓ 1136

 ؿبوذ فٛػٜ

 ثغلُ 21101113 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕيٓ ربٚضغٚؽ ػيض جّيً -  13

 دـٕٝ ػبصي/ٍِه-غغيت ثىَٛ اٌّـبوٓ ثجٛاع-غغيت وَٛ:  ثجٙخ ، ِوٕؼٗ ِٛثيٍيبد اسلبة ثيغ ػٓ 1202

 ػؼد ػجضاٌجبؿظ

 ثغلُ 21101122 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـبْ ػجضاٌالٖ اثغا٘يُ ػغثٝ -  14

 ؿٍيّبْ ِذّٛص ؿٍيّبْ/ٍِه-اٌغيبضٝ إٌبصٜ اِبَ اٌؼزبِٕٗ-اٌؼزبِٕٗ:  ثجٙخ ، ؿيبعاد ػيٛد ثيغ ػٓ 1131

 ثغلُ 21101112 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّضيٓ ِذّض ِذّضيٓ ؿّيغٖ -  15

 ِذّض ػالَ/ٍِه-اؿيٛط عغيك اٌجضيض اٌىٛثغٜ رذذ ػغاثٝ ادّض ف:  ثجٙخ ، ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ػٓ 1112

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

 ثغلُ 21101121 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  يٛؿف ػغيٗ دٍّٝ ػبصي -  16

 عّب ثـبدً اٌّؼؼ كبعع ِٓ ِزفغع كبعع:  ثجٙخ ، اٌغيغ ٚؿيبعاد ؿيبعارٗ ػٍٝ ثضبئغ ٔمً ِىيت ػٓ 1121

 ػغيٗ دٍّٝ ػغيٗ دٍّٝ/  ثٍّه -

 فٝ ليض ، 3111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٚاٌضٖ ثٛاليٗ ّ٘بَ ادّض ِذّض هبثغ ادّض -  12

 اٌغضٛاْ ِـجض ثجٛاع-اٌؼزبِٕخ:  ثجٙخ ، ٚؿيغاِيه هذيٗ اصٚاد رجبعٖ ػٓ 1113 ثغلُ 21101116

 ادّض اهلل سٍف ِذّض فبعّٗ/ٍِه-اٌؼزبِٕٗ-اٌّـزجض ثبٌٕجغ

 1110 ثغلُ 21101121 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿؼيض فغج ػٍٝ دـٓ -  11

 ؿبدً االٌٝ اٌّشجؼ اِبَ اٌـٛيؾ كبعع - اٌـبدً:  ثجٙخ ، اٌغيغ ٚؿيبعاد ؿيبعارٗ ػٍٝ ثضبئغ ٔمً ِىزت ػٓ

 لّوبْ ػجضاٌغدّٓ جّبي ٚالء/  ثٍّه عّب

 ثغلُ 21101123 فٝ ليض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌـّيغ كٛلٝ ِذّض كيّبء -  10

 اٌضيٓ ثٙبء ادّض/ٍِه-اٌغدّٗ ِـجض اِبَ اٌذغيٗ كبعع:  ثجٙخ ، رجّيً ِـزذضغاد ٚرجبعح ثيغ ػٓ 1120

 ػجضاٌشبٌك

 21101112 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٌٛٔضٜ ؿضعان ثغٚد أغٛٔيٛؽ -  21

 ِذغٚؽ/ٍِه-اٌىٕيـٗ ثجٛاع دٍفب ٔجغ اٌزذغيغ لغيٗ-اٌزذغيغ لغيخ:  ثجٙخ ، سلت ِؼغى ػٓ 1221 ثغلُ

 لغلبع كٕٛصٖ اٌفٝ

 21101131 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  فغغٍٝ ػجضاٌغدّٓ فغغٍٝ ؿّيغٖ -  21

 ادّض ثشيذ دـٓ ٘لبَ/ ثٍّه اٌؼمبعيٗ اٌضغائت اِبَ اٌجيق كبعع:  ثجٙخ ، ِالثؾ ِذً ػٓ 1141 ثغلُ

 ثغلُ 21101111 فٝ ليض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ادّض اثٛاٌمبؿُ ايّبْ -  22

 اثٛاٌمبؿُ اكغف/ثٍّه-االجزّبػيٗ اٌلئْٛ ثجٛاع اٌجذغ كبعع ِلغب-ِلغب:  ثجٙخ ، ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ػٓ 1202

 دّبصٖ ِذّض ادّض

 ثغلُ 21101114 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌغدّٓ ػٍٝ ػجضاٌغدّٓ إِٗ -  23

-ثبٌؼزبِٕٗ اٌّـزجض إٌجغ اٌؼغيٕٝ ػجضاٌغدّٓ ٕبئتاٌ ِٕضعٖ ثجٛاع-اٌؼزبِٕخ:  ثجٙخ ، ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ػٓ 1111

 ػٍٝ عضٛاْ ػجضاٌغدّٓ/ٍِه

 1132 ثغلُ 21101121 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عػق كٛلٝ ٔجيٗ ايّٓ -  24

 كٛلٝ عافذ ؿبِخ/  ثٍّه اػّبع اي ِـجض ثجٛاع اٌججبة لغيخ:  ثجٙخ ، ثبٌـيبعاد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ػٓ

 ثغلُ 21101111 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثذغ صِيبْ يٛؿف ص٘لبْ -  25

 دجلٝ فبصيٗ/ٍِه-لٕضيً اٌذبج ِـجض ثجٛاع اٌزذغيغ لغيٗ-اٌزذغيغ لغيخ:  ثجٙخ ، ٔجبعٖ ٚعكٗ ػٓ 1222

 دجلٝ ػوغٜ

 21101116 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌذبفظ ادّض ػجضاٌغديُ دبػَ -  26

 ػجضاٌغديُ/ٍِه-ِبٌه ثٓ أؾ ِـجض اٌجذغٜ اٌـبدً:  ثجٙخ ، ثبٌـيبعاد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ػٓ 1116 ثغلُ

 ػجضاٌذبفظ ادّض

 1111 ثغلُ 21101112 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثضعٚؽ دٕب ػضٌٝ دٕب -  22

 دٕب ػضٌٝ ٔبهغ/ٍِه-ثبٌّٕليٗ ِجبعن كبعع ِٓ إٌٛع كبعع:  ثجٙخ ، ثبٌـيبعاد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ػٓ

 ثضعٚؽ

 ثغلُ 21101121 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اهلل فغج هبصق وّبي اؿبِٗ -  21

 اهلل فغج هبصق وّبي/ ثٍّه اٌلٛاصع عغيك ؿالِْٛ:  ثجٙخ ، ثبٌـيبعاد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ػٓ 1131

 ثغلُ 21101116 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػغيٗ دٍّٝ ػغيٗ ويغٌؾ -  20

 ػوٝ يـٝ/ٍِه-اٌجذغٜ عّب ؿبدً اٌّؼؼ كبعع اِزضاص:  ثجٙخ ، ثبٌـيبعاد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ػٓ 1214

 ػوٝ ؿيضاعٚؽ

 1215 ثغلُ 21101116 فٝ ليض ، 2111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض اٌـيض اثٛؿيف يبؿغ -  31

 ِمجٛي ػٍٝ اٌـيض/ٍِه-عّب ؿبدً اٌمضيُ اٌـٛق كبعع:  ثجٙخ ، ؿيبعاد غيبع لغغ ثيغ ػٓ

 ثغلُ 21101110 فٝ ليض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ِذّض ػوبَ ٘لبَ -  31

 ِذّضيٓ ادّض فزٕٗ/ٍِه-ثبٌٛالبد اثٛؿٕٗ ِـجض ثجٛاع-اٌٛالبد:  ثجٙخ ، ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ػٓ 1212
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ثغلُ 21101123 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جغيؾ غغبؽ ٔبجخ جغيؾ -  32

 ٔبجخ جغيؾ/  ثٍّه يٛٔؾ ثيذ ِـجض ثجٛاع اٌجٍض لجٍٝ اٌّضِغ:  ثجٙخ ، اٌٝ ٔوف ثٍضٜ ِشجؼ ػٓ 1124

 غغبؽ

 1122 ثغلُ 21101123 فٝ ليض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ دـيٓ دـٕٝ ػٍٝ -  33

 ػجضاٌؼبي ِذّض دـيٓ ٘لبَ/ٍِه-اٌوذيٗ اٌٛدضٖ ثجٛاع-عّب جؼيغح:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ

 ثغلُ 21101111 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  فغٔـيؾ فإاص جّيً ٔبعِيٓ -  34

/  ثٍّه يٕبيغ 25 دضبٔٗ ثجٛاع اثٛغغيت ْثّيضا اٌّغيٗ كبعع:  ثجٙخ ، هٕبػيٗ ِٕظفبد ثيغ ػٓ 1226

 يٛؿف ِذّض ِوغفٝ يـغٜ

 ثغلُ 21101112 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  سالف ِذّض ػجضاٌشبٌك ِذّض -  35

 ِذّض دـٓ ِٙغاْ/ٍِه-اٌلٛوب لغيٗ-اٌلٛوب:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصعاع ِبكيٗ ٌزغثيٗ دظيغٖ ػٓ 3124

 ػٍٝ

 ثغلُ 21101112 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  سالف ِذّض ػجضاٌشبٌك ِذّض -  36

 جب٘ؼٖ ِالثؾ ٔلبط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصعاع ِبكيٗ ٌزغثيٗ دظيغٖ ػٓ 3124

 2111-11-2فٝ افززخ جالي ِوغفٝ يبؿغ/ٍِه عّب جؼيغح ػٕٛأٗ ٚسغصٚاد

 1116 ثغلُ 21101112 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صعغبَ ِـؼض سٍف ٔجيً -  32

 ِـؼض سٍف وّيً ِبيىً/ٍِه-ِجبعن كبعع ِٓ االعجبء ف:  ثجٙخ ، ثبٌـيبعاد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ػٓ

 ثغلُ 21101122 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٚيٓ ادّض ػٍٝ ػجضاٌغدّٓ ػٍٝ -  31

-ؿالِْٛ ثمغيٗ اٌزّٕيٗ ثٕه اِبَ ججً ثٓ ِؼبػ كبعع:  ثجٙخ ، رٛن رٛن وبٚرق اهالح ٚعكٗ ػٓ 1131

 اثغا٘يُ ِذّض ِذّض ِٕٝ/ثٍّه

 ثغلُ 21101111 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ػجضاٌؼبي ِوغفٝ عأيب -  30

 ػجضاهلل ِذّٛص ػجضاهلل/ٍِه-اٌّغٚع عغيك اٌؼغة وَٛ-اٌؼغة وَٛ:  ثجٙخ ، غظائيٗ ِٛاص رؼجئخ ػٓ 1203

 ثغلُ 21101116 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضعثٗ ػٍٝ اٌـيض ِضيذٗ -  41

 ٘يثُ/ٍِه-ػّبع اٌليز ثمغيٗ ػّبع اٌليز ِضعؿٗ ثجٛاع-ػّبع اٌليز:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ ثيغ دظيغٖ ػٓ 1111

 ِغػٝ ػجضاٌغدّٓ فبعٚق

 1224 ثغلُ 21101111 فٝ ليض ، 1111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٔشٍٗ عػق ٚيوب عِٚبٔٝ -  41

 ٍِه-عّب ؿبدً صِٚٗ اَ هٍيجٗ جـغ كبعع ِٓ اٌفغلبْ كبعع:  ثجٙخ ، ِيىبٔيىيٗ اسلبة رلغيً ٚعكٗ ػٓ

 يٛؿف كبوغ هالح ِغثب

 21101116 فٝ ليض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاهلل ػجضاٌغديُ هضلٝ ػجضاٌغديُ -  42

 ؿٍيّبْ ػجضٖ سٍف ِذّض/ٍِه-لبٚغغة ِـزلفٝ ثجٛاع-لبٚغغة:  ثجٙخ ، لضيُ سلت ثيغ ػٓ 1216 ثغلُ

 ثغلُ 21101112 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ادّض ادّض ِذّٛص -  43

-ػٛى اي ِـجض ثجٛاع-عّب جؼيغح:  ثجٙخ ، اٌغيغ ٚؿيبعاد ؿيبعارٗ ػٍٝ ثضبئغ ٔمً ِىزت ػٓ 1110

 ػجضإٌّؼُ فزذٝ ٔمغاكٝ ادّض/ٍِه

 1114 ثغلُ 21101112 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِمبع ؿؼيض ِالن ِيٕب -  44

 ِمبع ؿؼيض ِالن/ٍِه-إٌّليٗ ِجبعن كبعع ِٓ اٌؼغيق ف:  ثجٙخ ، ثبٌـيبعاد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ػٓ

 1114 ثغلُ 21101112 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِمبع ؿؼيض ِالن ِيٕب -  45

 ِمبع ؿؼيض ِالن/ٍِه-إٌّليٗ ِجبعن كبعع ِٓ اٌؼغيق ف:  ثجٙخ ، ثبٌـيبعاد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ػٓ

 21101114 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثشيذ ػجضاٌشبٌك عِضبْ ػغيبد -  46

 ّ٘بَ ؿٍيّبْ ّ٘بَ/ٍِه-اٌمجيوٝ ثٕؼٌٗ اٌّوغفٝ هيضٌيٗ ثجٛاع-اٌمجيوٝ ٔؼٌخ:  ثجٙخ ، اريٍيٗ ػٓ 1200 ثغلُ

 ثغلُ 21101113 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٛى ِذّض ػّبعٖ ػجضاٌغدّٓ -  42

 ػّبعٖ ػجضاٌغػاق/ٍِه-اٌضٚيه ثٕؼٌٗ ٌلغػيٗا اٌجّؼيٗ ثجٛاع-اٌضٚيه ٔؼٌخ:  ثجٙخ ، ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ػٓ 1220

 ػٛى ِذّض

 ثغلُ 21101113 فٝ ليض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـيٓ ػجضاٌؼبي دـيٓ جّبي -  41

 ػٍٝ دـيٓ ػجضاٌؼبي دـيٓ/ٍِه-اٌجّٙٛعيٗ كبعع ِٓ اٌؼجيض دبعٖ:  ثجٙخ ، سغصٚاد ػٓ 1213



 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

 21101112 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿؼيض ثشيذ ِذغٚؽ وغيُ اثبٔٛة -  40

 اثغا٘يُ كبعع اٌجذغٜ اٌغغثٝ عّب ؿبدً:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصعاع ِٛاكٝ رغثيٗ دظيغٖ ػٓ 1115 ثغلُ

 ؿؼيض ثشيذ ِذغٚؽ وغيُ/ٍِه-ٔبجٝ

 ثغلُ 21101113 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  يـٓ اثغا٘يُ ػجضاٌغديُ ٔٙب -  51

 ادّض/ٍِه-ػٍٝ ثٓ ػٍٝ ِـجض اِبَ ػغاثٝ ادّض كبعع:  ثجٙخ ، ػمبعٜ ٚاؿزثّبع ِمبٚالد ِىزت ػٓ 1205

 دـبٔيٓ ِذّض ِذّض

 ثغلُ 21101123 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثشيذ ِذّض ثشيذ ػبصي -  51

 دـيٓ فٛػٜ ِذّض/ثٍّه-ػغاثٝ ادّض ف-اٌؼاعع ِوغفٝ ثٕؼيٕٗ ثجٛاع:  ثجٙخ ، غظائيٗ ِٛاص ثيغ ػٓ 1125

 1121 ثغلُ 21101123 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  هبٌخ دـٓ ػٍٝ ِذّض -  52

 هبٌخ دـٓ ػٍٝ/ٍِه-اٌؼعاػيٗ اٌجّؼيٗ ثجٛاع اٌٛالبد-اٌٛالبد:  ثجٙخ ، ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ػٓ

 ثغلُ 21101111 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٕمغيٛؽ دىيُ وبًِ ٘بٔٝ -  53

 عّب ؿبدً-اٌّذّٛصيٗ رغػٗ كبعع:  ثجٙخ ، اٌغيغ ٚؿيبعاد ؿيبعرٗ ػٍٝ ثضبئغ ٔمً ِىزت ػٓ 1223

 ادّض ػجضاٌغديُ ٌغفٝ ادّض/ٍِه-اٌجذغٜ

 ثغلُ 21101113 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ اٌـيض ػجضاٌغاػق ِذّض -  54

 ِٛؿٝ سيغيٗ/ٍِه-اٌؼظعاء كبعع 1 علُ ِذً:  ثجٙخ ، ٚلغبػٝ جٍّٗ رجّيً ٚاصٚاد سغصٚاد ػٓ 1206

 ٔٛيغ

 1133 ثغلُ 21101122 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صاٚص ؿالِٗ وبًِ فغيض -  55

 اٌـّبٔٝ ػبعف ؿؼض/ ٍِه ثبٌّضِغ ثضٜٚ ادّض ِغذٓ ثجٛاع -اٌّضِغ:  ثجٙخ ، اٌّٛاكٝ ٚرجبعٖ رغثيٗ ػٓ

 ِذّض

 ثغلُ 21101111 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٕمغيٛؽ دىيُ وبًِ ٘بٔٝ -  56

-اٌجذغٜ عّب ؿبدً-اٌّذّٛصيٗ رغػٗ كبعع:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصعاع ِٛاكٝ رغثيخ دظيغح ػٓ 1223

 ادّض ػجضاٌغديُ ٌغفٝ ادّض/ٍِه

 فٝ ليض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌغديُ ػجضاٌجٛاص ػبهُ ادّض اؿالَ -  52

 ثلبعع اٌؼاعع ثٕؼيٓ ِذغٗ ثجٛاع:  ثجٙخ ، ثبٌـيبعاد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ػٓ 1211 ثغلُ 21101113

 ػجضاٌغديُ ػجضاٌجٛاص ػبهُ ادّض/ٍِه-ػغاثٝ ادّض

 ثغلُ 21101113 فٝ ليض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص غربج ،  ػجضاٌؼبي ػٍٝ ِذّض اِيّٗ -  51

 ادّض/ٍِه-اٌّثبي وٕيـٗ ثجٛاع اٌؼمبص كبعع اٌجذغٜ اٌـبدً:  ثجٙخ ، ٚسغصٚاد ِٕؼٌيٗ اصٚاد ثيغ ػٓ 1212

 عضٛاْ ػٍٝ

 ثغلُ 21101112 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض صؿٛلٝ ِذّض ِشزبع -  50

 ِذّض صؿٛلٝ ِذّض/ٍِه-اٌؼعاػيٗ اٌجّؼيٗ ثجٛاع اٌؼزبِٕٗ لغيٗ-اٌؼزبِٕٗ:  ثجٙخ ، ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ػٓ 1113

 21101114 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ػجضاٌؼؼيؼ ِذغٚؽ ػبعف -  61

-اٌغجٝ ػجضاٌؼؼيؼ/ص ِغوؼ اِبَ ػغاثٝ ادّض ف:  ثجٙخ ، ثبٌـيبعاد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ػٓ 1201 ثغلُ

 ػجضاٌؼؼيؼ ِذغٚؽ ػجضاٌؼؼيؼ/ٍِه

 ثغلُ 21101112 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صاٚص اهلل جبة كٛلٝ ِّضٚح -  61

 اٌغغثٝ عّب ؿبدً فبيض كبعع-اٌـبدً:  ثجٙخ ، اٌغيغ ٚؿيبعاد ؿيبعارٗ ػٍٝ ثضبئغ ٔمً ِىزت ػٓ 1111

 صاٚص اهلل جبة كٛلٝ ػبصي/ٍِه-اٌجذغٜ

 21101110 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  رّبَ ػجضاٌّٛجٛص اهلل سٍف ِذّض -  62

 دـبْ ِذّض ِذّٛص ِذّض/ٍِه-إٌمغٗ سٍف صِٚٗ اَ-صِٚٗ اَ:  ثجٙخ ، فغار ثيغ ػٓ 1201 ثغلُ

 ثغلُ 21101111 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ِذّض ػجضاٌّجيض ِذّض -  63

-اٌجغثب هٍيجٗ ثجٛاع اٌججبة لغيٗ:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصعاع ِٛاكٝ رغثيخ دظيغح ػٓ 1225

 ِذّض ِذّض ػجضاٌّجيض/ثٍّه

 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاهلل ادّض ػجضاٌذّيض ِذّض ػجضاٌذّيض -  64

 عّب ؿبدً صِٚٗ اَ هٍيجٗ جـغ ِٓ ِزفغع إٌمغاكٝ دبعٖ:  ثجٙخ ، دضيض ثيغ ػٓ 1122 ثغلُ 21101121

 ػٍٝ ػجضإٌجٝ ػّبصاٌضيٓ/  ثٍّه - اٌغغثٝ



 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

 1132 ثغلُ 21101122 فٝ ليض ، 511.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  يٛؿف ثشيذ ؿٍيّبْ ػّبص -  65

 يٛؿف اٌمؾ ثؼّبص اٌلٙيغ اؿذك يؼمٛة يٛؿف/  ثٍّه اٌجّٙٛعيٗ كبعع ِٓ ثبرب ِّغ:  ثجٙخ ، سغصٚاد ػٓ

 ثغلُ 21101122 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاهلل ادّض ِذّض سٍف ِذّض -  66

 ػجضاهلل ادّض ِذّض سٍف/ٍِه-اٌشٛاعج ِـجض اِبَ اٌّٛاعيٓ-اٌّٛاعيٓ:  ثجٙخ ، ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ػٓ 1123

 ثغلُ 21101122 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عبٔيٛؽ ٔويف ِفيض ػبصي -  62

 ؿضعٖ وبًِ ٚجيٗ/  ثٍّه اٌزّٛيٓ ِىزت ثجٛاع ثمغغ دبعٖ اٌلٙضاء كبعع:  ثجٙخ ، سغصٚاد ثيغ ػٓ 1134

 ثغلُ 21101113 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثشيذ ِذّض اهلل ػغيذ ػٕزغ -  61

 اٌـيض ػٍٝ ؿيض عٍؼذ/ٍِه-اٌلجبة ِغوؼ اِبَ اٌؼغة وَٛ لغيٗ-اٌؼغة وَٛ:  ثجٙخ ، ثٍضٜ ِشجؼ ػٓ 1211

 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  وغيُ دـيٓ ادّض اٌضيٓ ػالء يٛؿف -  60

 كبعع-اٌمضيُ اٌجغيض ِىزت ثجٛاع:  ثجٙخ ، ػِّٛيٗ ِٚمبٚالد ٕ٘ضؿٝ ِىزت ػٓ 1111 ثغلُ 21101115

 وغيُ دـيٓ ادّض اٌضيٓ ػالء/ٍِه-اٌٌٛيض ثٓ سبٌض

 ثغلُ 21101115 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـيٓ ِذّض ثضعٜ اثغا٘يُ -  21

 ِذّض ثضعٜ ِذّض/ٍِه-اٌّؼٍك ثبٌغيبيٕٗ اٌّغثؼٗ ِضسً-اٌّؼٍك اٌغيبيٕٗ:  ثجٙخ ، ٚػٍف عصٖ رجبعٖ ػٓ 1112

 دـيٓ

 1111 ثغلُ 21101112 فٝ ليض ، 51111.111  ، ٌِٗب عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ادّض ِذّض ٕ٘بء -  21

 ػجضاٌذّيض اٌـيض اٌشغيت/ٍِه-اٌؼلٍّٝ جٕيٕٗ ثجٛاع ِلغب-ِلغب:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ ٚثيغ رغثيٗ ِؼعػٗ ػٓ

 ثغلُ 21101116 فٝ ليض ، 1111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػّغ ِذّض ِذّض ثضعٜ ؿٍيُ -  22

 اٌّؼجضٜ ػجضاٌغديُ اٌذبج ِـجض اِبَ اٌجذغٜ عّب ؿبدً-اٌـبدً:  ثجٙخ ، افغٔجٝ فيٕٛ ِشجؼ ػٓ 1114

 اٌـيض ػجضاٌظب٘غ هفٛد ِذّض/ٍِه-صِٚٗ اَ هٍيجٗ ثجـغ

 ثغلُ 21101131 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّضيٓ دـٓ لجيوٝ دـٓ -  23

 لجيوٝ/  ثٍّه ثبثذ ِشجؼ ثجٛاع اٌجٍض غغة - اٌّضِغ:  ثجٙخ ، اٌذٍيت الصعاع ِٛاكٝ ٚثيغ رغثيٗ ػٓ 4143

 ِذّضيٓ دـٓ

 ثغلُ 21101131 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّضيٓ دـٓ لجيوٝ دـٓ -  24

 ِذّض ؿٕبء/  ثٍّه اٌّضِغ ثٕبديٗ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، اٌذٍيت الصعاع ِٛاكٝ ٚثيغ رغثيٗ ػٓ 4143

 ِجيضاد ٚاضبفٗ ٚاٌزمبٜٚ ػعاػيٗ ِٚشوجبد اؿّضٖ ِـزٛصع ٔلبط ػٓ اثغا٘يُ

 1130 ثغلُ 21101120 فٝ ليض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجيض سٍف ِذّض ادّض -  25

 يٛؿف ادّض ِذّٛص/ ٍِه اٌججبٔٗ ثجٛاع اٌذّب لغيخ:  ثجٙخ ، ِٕؼٌيٗ اصٚاد ػٓ

   ــــــــــــــــــــــ  

   كغوبد ليٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفغاص اٌزجبعٜ اٌـجً رؼضيالد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌلغت - اٌّذٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   21101113 ربعيز ٚفٝ ،   132:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ثشيذ اثٛػيض ٔؼّبْ ِذبؿٓ   - 1

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2515 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ

 رُ   21101113 ربعيز ٚفٝ ،   6511:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ِذّض اٌؼغيٕٝ ِذّض   - 2

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2516 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ   21101116 ربعيز ٚفٝ ،   1301:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض ػٍٝ عفؼذ اؿّبء   - 3

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2512 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ

 رُ   21101116 ربعيز ٚفٝ ،   4101:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا٘يُ ِذّض عٗ ِذّٛص   - 4

 االهً ثمبء ِغ 32ربكيغ ثغٍت اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ

 رُ   21101116 ربعيز ٚفٝ ،   2124:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض ػمً ِذّض ػجضٖ   - 5

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2511 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ

 رُ   21101110 ربعيز ٚفٝ ،   2411:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿٍيّبْ ِذّض ػٍٝ هفيٗ   - 6

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2510ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ

 رُ   21101113 ربعيز ٚفٝ ،   5562:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  كبفغ ادّض ِذّض يبؿغ   - 2

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2511 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ

   21101113 ربعيز ٚفٝ ،   6111:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـٓ ػجضاٌغدّٓ ػٍٝ عضٛاْ   - 1

 ٌٍٛفبٖ ٚطٌه 2512 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ

   21101113 ربعيز ٚفٝ ،   1111:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض اثٛضيف جالي ِوغفٝ   - 0

 رٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2513 علُ ِذٛ ثبِغ اٌمٜض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ

 ربعيز ٚفٝ ،   1412:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّٛص ػجضاٌغدّٓ ػجضاٌظب٘غ ِٕوٛع   - 11

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2511 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21101113

   21101115 ربعيز ٚفٝ ،   2534:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِشبئيً عيبى ٔوذٝ ِبصٌيٓ   - 11

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2514 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ

 رُ   21101112 ربعيز ٚفٝ ،   1114:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  الالصيٛؽ اٌٍخ ػغب يٕٝ   - 12

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2515 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ

 رُ   21101121 ربعيز ٚفٝ ،   6622:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  سٍيً ػججبْ ِغػٚق ايّٓ   - 13

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2516 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ

   21101121 ربعيز ٚفٝ ،   2511:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّضيٓ ػٍٝ اثٛص٘ت ػالء   - 14

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2512 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ

 رُ   21101121 ربعيز ٚفٝ ،   1531:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اهلل ػجض ادّض ِذّض سٍف   - 15

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2511 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ

   21101122 ربعيز ٚفٝ ،   2102:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػغيٗ ِذّض ػغيٗ اٌظب٘غ ػجض   - 16

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2510 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ

 رُ   21101123 ربعيز ٚفٝ ،   2015:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  هبٌخ ػٍٝ ِوغفٝ ؿٍٜٛ   - 12

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2521 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ

   21101123 ربعيز ٚفٝ ،   5551:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿٍيّبْ اٌؼبي ػجض ِذّٛص ادّض   - 11

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2523 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ

 رُ   21101123 ربعيز ٚفٝ ،   6155:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض ِذّٛص ٘بعْٚ ادّض   - 10

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2522 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ

 رُ   21101122 ربعيز ٚفٝ ،   4401:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا٘يُ ػغيخ ٔبعٚػ ٔبصيخ   - 21

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2524 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ

   21101121 ربعيز ٚفٝ ،   3222:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ِذّض اٌفضيً ػجض ِذّض   - 21

 ٔٙبئيب اٌزجبعٖ ٌزغن ٚطٌه 2525 علُ ِذٛ ثبِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ

   21101120 ربعيز ٚفٝ ،   1111:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿٕجً جغجبٜٚ ٚ٘يت اوغاَ   - 22

 ٔٙبئيب اٌزجبعح ٌزغن ٚطٌه 2526 علُ ِذٛ غثبِ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌّبي عأؽ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ  21101116 ، ربعيز ٚفي  6650 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض دـٓ ِذّٛص وّبي ِذّٛص -  1

  جٕيٗ  251111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً

 رؼضيً رُ  21101111 ، ربعيز ٚفي  1645 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  كذبرٗ يٛؿف اصيت جغجؾ -  2

  جٕيٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼضيً رُ  21101111 ، ربعيز ٚفي  5153 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  جٛعجٝ عِؼٜ ِٕيغ اِبٔٝ -  3

  جٕيٗ  211111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼضيً رُ  21101110 ، ربعيز ٚفي  1224 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٔشٍٗ عػق ٚيوب عِٚبٔٝ -  4

  جٕيٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رؼضيً رُ  21101110 ، ربعيز ٚفي  4143 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّضيٓ دـٓ لجيوٝ دـٓ -  5

  جٕيٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

  21101113 ، ربعيز ٚفي  1613 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّٛص ػجضاٌغدّٓ ػجضاٌظب٘غ ِٕوٛع -  6

  جٕيٗ  511111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ

 رُ  21101116 ، ربعيز ٚفي  1611 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دٕيٓ ػجضاٌّالن عكضٜ ِّضٚح -  2

  جٕيٗ  25111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً

 رؼضيً رُ  21101121 ، ربعيز ٚفي  6061 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  وغاؽ ِغلؾ عيبى ِيالص -  1

  جٕيٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 عأؽ رؼضيً رُ  21101121 ، يزربع ٚفي  5262 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ؿيض اػغيفٝ ٌٚيض -  0

  جٕيٗ  11111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي

 رُ  21101122 ، ربعيز ٚفي  6501 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  كىيغ ؿؼيض ِـؼٛص ٔجيً كٙيغ -  11

  جٕيٗ  61111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً

 رُ  21101123 ، ربعيز ٚفي  2121 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِغؿٝ ػجضإٌؼيُ اٌجضعٜ اٌـيض -  11

  جٕيٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً

 عأؽ رؼضيً رُ  21101121 ، ربعيز ٚفي  1421 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ثجبٜٚ ٌغفٝ ٔجيً ثيزغ -  12

  جٕيٗ  31111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي

 رؼضيً رُ  21101120 ، ربعيز ٚفي  1125 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌؼبي ادّض سٍف ػجضاهلل -  13

  جٕيٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ

 رُ  21101120 ، ربعيز ٚفي  6310 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اثٛػيض ِذّض ؿيض هبصق ِبجضٖ -  14

  جٕيٗ  5111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً

 رُ  21101131 ، ربعيز ٚفي  1631 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ٘لبَ ػجضاٌغؤٚف ٘بٌٗ -  15

  جٕيٗ  31111.111، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼضيً رُ 21101111 ربعيز ٚفي 1223    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٕمغيٛؽ دىيُ وبًِ ٘بٔٝ -  1

 ادّض ػجضاٌغديُ ٌغفٝ ادّض/ٍِه-اٌجذغٜ عّب ؿبدً-اٌّذّٛصيٗ رغػٗ كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101111 ربعيز ٚفي 1224    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔشٍٗ عػق ٚيوب عِٚبٔٝ -  2

 هالح ِغثب ٍِه-عّب ؿبدً صِٚٗ اَ هٍيجٗ جـغ كبعع ِٓ اٌفغلبْ كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 يٛؿف كبوغ

 رؼضيً رُ 21101111 ربعيز ٚفي 1226    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فغٔـيؾ فإاص جّيً ٔبعِيٓ -  3

 ِوغفٝ يـغٜ/  ثٍّه يٕبيغ 25 دضبٔٗ ثجٛاع اثٛغغيت ثّيضاْ اٌّغيٗ كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 يٛؿف ِذّض



 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

 رؼضيً رُ 21101111 ربعيز ٚفي 1222    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثذغ صِيبْ يٛؿف ص٘لبْ -  4

 ػوغٜ دجلٝ فبصيٗ/ٍِه-لٕضيً اٌذبج ِـجض ثجٛاع اٌزذغيغ لغيٗ-اٌزذغيغ لغيخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 دجلٝ

 رؼضيً رُ 21101111 ربعيز ٚفي 1225    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّض ػجضاٌّجيض ِذّض -  5

 ِذّض ِذّض ػجضاٌّجيض/ثٍّه-اٌجغثب هٍيجٗ ثجٛاع اٌججبة لغيٗ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101113 ربعيز ٚفي 1212    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼبي ػٍٝ ِذّض اِيّٗ -  6

 عضٛاْ ػٍٝ ادّض/ٍِه-اٌّثبي وٕيـٗ ثجٛاع اٌؼمبص كبعع اٌجذغٜ اٌـبدً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 21101113 ربعيز ٚفي 1211    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغديُ ػجضاٌجٛاص ػبهُ ادّض اؿالَ -  2

 ػبهُ ادّض/ٍِه-ػغاثٝ ادّض ثلبعع اٌؼاعع ثٕؼيٓ ِذغٗ ثجٛاع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ

 ػجضاٌغديُ ػجضاٌجٛاص

 رؼضيً رُ 21101113 ربعيز ٚفي 1213    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـيٓ ػجضاٌؼبي دـيٓ جّبي -  1

 ػٍٝ دـيٓ ػجضاٌؼبي دـيٓ/ٍِه-اٌجّٙٛعيٗ كبعع ِٓ اٌؼجيض دبعٖ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101113 ربعيز ٚفي 1220    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٛى ِذّض ػّبعٖ ػجضاٌغدّٓ -  0

 ػّبعٖ ػجضاٌغػاق/ٍِه-اٌضٚيه ثٕؼٌٗ اٌلغػيٗ اٌجّؼيٗ ثجٛاع-اٌضٚيه ٔؼٌخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 ػٛى ِذّض

 رؼضيً رُ 21101113 ربعيز ٚفي 1211    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثشيذ ِذّض اهلل ػغيذ ػٕزغ -  11

 اٌـيض ػٍٝ ؿيض عٍؼذ/ٍِه-اٌلجبة ِغوؼ اِبَ اٌؼغة وَٛ لغيٗ-اٌؼغة وَٛ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 21101116 ربعيز ٚفي 1216    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ػجضاٌغديُ هضلٝ ػجضاٌغديُ -  11

 ؿٍيّبْ ػجضٖ سٍف ِذّض/ٍِه-لبٚغغة ِـزلفٝ ثجٛاع-لبٚغغة ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ

 رؼضيً رُ 21101116 ربعيز ٚفي 1214    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػغيٗ دٍّٝ ػغيٗ ويغٌؾ -  12

 ػوٝ ؿيضاعٚؽ ػوٝ يـٝ/ٍِه-اٌجذغٜ عّب ؿبدً اٌّؼؼ كبعع اِزضاص ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101116 ربعيز ٚفي 1215    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اٌـيض اثٛؿيف يبؿغ -  13

 ِمجٛي ػٍٝ اٌـيض/ٍِه-عّب ؿبدً اٌمضيُ اٌـٛق كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101110 ربعيز ٚفي 2164    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كٕٛصٖ ِؼٛى ؿّيغ اِجض -  14

   اٌجيق ثلبعع اٌمضيّٗ اٌّـيذيٗ اٌلجبْ جّؼيٗ ثجٛاع/ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼضيً: اٚال ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 فٕيبع اصٚع ِفضٜ/ٍِه ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼضيً: ثبٔيب

 رُ 21101110 ربعيز ٚفي 1201    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، رّبَ ػجضاٌّٛجٛص اهلل سٍف ِذّض -  15

 دـبْ ِذّض ِذّٛص ِذّض/ٍِه-إٌمغٗ سٍف صِٚٗ اَ-صِٚٗ اَ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 رؼضيً رُ 21101110 ربعيز ٚفي 1211    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثجبٜٚ هبثغ عكبص وبعٌٚيٓ -  16

 ػجضاهلل فشغٜ ِضدذ/ٍِه-اٌذضيمٗ وٛثغٜ اِبَ غغيت وَٛ لغيٗ-غغيت وَٛ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101110 ربعيز ٚفي 1210    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػالَ ِذّض اثٛعدبة ػٍٝ -  12

 اٌـيض ِذّض عضٛاْ ِذّض/ٍِه-اٌّيىبٔيىيٗ اٌذٍّٗ اِبَ ػغاثٝ ادّض كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101110 ربعيز ٚفي 4143    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّضيٓ دـٓ لجيوٝ دـٓ -  11

 اثغا٘يُ ِذّض ؿٕبء/ٍِه ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101111 ربعيز ٚفي 1201    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغدّٓ ادّض فزذٝ ٘لبَ -  10

 ّ٘بَ ؿٍيّبْ ّ٘بَ/ٍِه-ِوغفٝ اٌضوزٛع هيضٌيخ ثجٛاع اٌمجيوٝ ٔؼٌخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101111 ربعيز ٚفي 1204    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، يٛؿف اثٛاٌـؼض ٔبكض ٔجٜٛ -  21

 اثٛاٌـؼض ِمبع وبًِ ػؼد/ثٍّه-اٌؼغة ثىَٛ اٌؼٛيلبد كبعع-اٌؼغة وَٛ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101111 ربعيز ٚفي 1203    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػجضاٌؼبي ِوغفٝ عأيب -  21

 ػجضاهلل ِذّٛص ػجضاهلل/ٍِه-اٌّغٚع عغيك اٌؼغة وَٛ-اٌؼغة وَٛ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 رؼضيً رُ 21101111 ربعيز ٚفي 1202    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض اثٛاٌمبؿُ ايّبْ -  22

 ادّض اثٛاٌمبؿُ اكغف/ثٍّه-االجزّبػيٗ اٌلئْٛ ثجٛاع اٌجذغ كبعع ِلغب-ِلغب ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 دّبصٖ ِذّض



 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

 رؼضيً رُ 21101113 ربعيز ٚفي 1205    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، يـٓ اثغا٘يُ ػجضاٌغديُ ٔٙب -  23

 دـبٔيٓ ِذّض ِذّض ادّض/ٍِه-ػٍٝ ثٓ ػٍٝ ِـجض اِبَ ػغاثٝ ادّض كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101113 ربعيز ٚفي 1206    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اٌـيض ػجضاٌغاػق ِذّض -  24

 ٔٛيغ ِٛؿٝ سيغيٗ/ٍِه-اٌؼظعاء كبعع 1 علُ ِذً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101113 ربعيز ٚفي 1202    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕيٓ ربٚضغٚؽ ػيض جّيً -  25

 ػؼد ػجضاٌجبؿظ دـٕٝ ػبصي/ٍِه-غغيت ثىَٛ اٌّـبوٓ ثجٛاع-غغيت وَٛ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101114 ربعيز ٚفي 1201    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌؼؼيؼ ِذغٚؽ ػبعف -  26

 ِذغٚؽ ػجضاٌؼؼيؼ/ٍِه-اٌغجٝ ػجضاٌؼؼيؼ/ص ِغوؼ اِبَ ػغاثٝ ادّض ف ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 ػجضاٌؼؼيؼ

 رُ 21101114 ربعيز ٚفي 1200    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثشيذ ػجضاٌشبٌك عِضبْ ػغيبد -  22

 ؿٍيّبْ ّ٘بَ/ٍِه-اٌمجيوٝ ثٕؼٌٗ اٌّوغفٝ هيضٌيٗ ثجٛاع-اٌمجيوٝ ٔؼٌخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 ّ٘بَ

 رُ 21101114 ربعيز ٚفي 1111    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغدّٓ ػٍٝ ػجضاٌغدّٓ إِٗ -  21

-ثبٌؼزبِٕٗ اٌّـزجض إٌجغ اٌؼغيٕٝ ػجضاٌغدّٓ إٌبئت ِٕضعٖ ثجٛاع-اٌؼزبِٕخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 ػٍٝ عضٛاْ ػجضاٌغدّٓ/ٍِه

 21101115 ربعيز ٚفي 1111    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وغيُ دـيٓ ادّض اٌضيٓ ػالء يٛؿف -  20

 ادّض اٌضيٓ ػالء/ٍِه-اٌٌٛيض ثٓ سبٌض كبعع-اٌمضيُ اٌجغيض ِىزت ثجٛاع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ

 وغيُ دـيٓ

 رؼضيً رُ 21101115 ربعيز ٚفي 1112    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـيٓ ِذّض ثضعٜ اثغا٘يُ -  31

 دـيٓ ِذّض ثضعٜ ِذّض/ٍِه-اٌّؼٍك ثبٌغيبيٕٗ اٌّغثؼٗ ِضسً-اٌّؼٍك اٌغيبيٕٗ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ربعيز ٚفي 1113    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚاٌضٖ ثٛاليٗ ّ٘بَ ادّض ِذّض هبثغ ادّض -  31

-اٌؼزبِٕٗ-اٌّـزجض ثبٌٕجغ اٌغضٛاْ ِـجض ثجٛاع-اٌؼزبِٕخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 21101116

 ادّض اهلل سٍف ِذّض فبعّٗ/ٍِه

 رؼضيً رُ 21101116 ربعيز ٚفي 1111    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضعثٗ ػٍٝ اٌـيض ِضيذٗ -  32

 فبعٚق ٘يثُ/ٍِه-ػّبع اٌليز ثمغيٗ ػّبع اٌليز ِضعؿٗ ثجٛاع-ػّبع اٌليز ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ِغػٝ ػجضاٌغدّٓ

 رؼضيً رُ 21101116 ربعيز ٚفي 1114    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػّغ ِذّض ِذّض ثضعٜ ؿٍيُ -  33

 هٍيجٗ ثجـغ اٌّؼجضٜ ػجضاٌغديُ اٌذبج ِـجض اِبَ اٌجذغٜ عّب ؿبدً-اٌـبدً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 اٌـيض ػجضاٌظب٘غ هفٛد ِذّض/ٍِه-صِٚٗ اَ

 رُ 21101116 ربعيز ٚفي 1112    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغديُ ػجضاٌجبؿظ جّبي عضيٗ -  34

-اٌجذغٜ اٌغغثٝ اٌـبدً اٌّضاعؽ ِجّغ ثجٛاع اٌّؼّٛعٖ كبعع ،:   غاٌـزأكي ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 ػغيٗ ػٍٝ ِذغٚؽ/ٍِه

 رُ 21101116 ربعيز ٚفي 1115    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌىغيُ ػجضعثٗ ػجضاٌشبٌك ؿبِخ -  35

 ػجضإٌؼيُ يبؿغ/ثٍّه-ثغّب اٌشبهٗ اٌجبدغ ِضعؿٗ ثجٛاع ػغٍٛي ؿؼض ف ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 ؿيض

 رُ 21101116 ربعيز ٚفي 1116    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذبفظ ادّض ػجضاٌغديُ دبػَ -  36

 ػجضاٌذبفظ ادّض ػجضاٌغديُ/ٍِه-ِبٌه ثٓ أؾ ِـجض اٌجذغٜ اٌـبدً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 رؼضيً رُ 21101112 ربعيز ٚفي 1111    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثضعٚؽ دٕب ػضٌٝ دٕب -  32

 ثضعٚؽ دٕب ػضٌٝ ٔبهغ/ٍِه-ثبٌّٕليٗ ِجبعن كبعع ِٓ إٌٛع كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101112 ربعيز ٚفي 3124    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، سالف ِذّض ػجضاٌشبٌك ِذّض -  31

 ػٍٝ ِذّض دـٓ ِٙغاْ/ٍِه-اٌلٛوب لغيٗ-اٌلٛوب ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 رُ 21101112 ربعيز ٚفي 3124    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، سالف ِذّض ػجضاٌشبٌك ِذّض -  30

 جؼيغح ػٕٛأٗ ٚسغصٚاد جب٘ؼٖ ِالثؾ ٔلبط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 2111-11-2فٝ افززخ جالي ِوغفٝ يبؿغ/ٍِه عّب



 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

 رؼضيً رُ 21101112 ربعيز ٚفي 1116    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صعغبَ ِـؼض سٍف ٔجيً -  41

 ِـؼض سٍف وّيً ِبيىً/ٍِه-ِجبعن كبعع ِٓ االعجبء ف ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101112 ربعيز ٚفي 1112    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّضيٓ ِذّض ِذّضيٓ ؿّيغٖ -  41

 ِذّض ػالَ/ٍِه-اؿيٛط عغيك اٌجضيض اٌىٛثغٜ رذذ ػغاثٝ ادّض ف ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 ِذّض ِوغفٝ

 رؼضيً رُ 21101112 ربعيز ٚفي 3124    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجضاٌشبٌك ِذّض -  42

 ٚثيؼٙب االٌجبْ الصعاع ِبكيٗ ٌزغثيٗ دظيغح/ٔلبط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ػٍٝ ِذّض دـٓ ِٙغاْ/ٍِه اٌلٛوب لغيٗ/ػٕٛأٗ

 رؼضيً رُ 21101112 ربعيز ٚفي 1111    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صاٚص اهلل جبة كٛلٝ ِّضٚح -  43

 صاٚص اهلل جبة كٛلٝ ػبصي/ٍِه-اٌجذغٜ اٌغغثٝ عّب ؿبدً فبيض كبعع-اٌـبدً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101112 ربعيز ٚفي 1112    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّٛص ػجضاٌذفيظ ِذّض -  44

 ادّض ِذّٛص ػجضاٌذفيظ/ثٍّه-اٌؼاعع ِـجض ثجٛاع اٌمجيوٝ ٔؼٌٗ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 رؼضيً رُ 21101112 ربعيز ٚفي 1113    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض صؿٛلٝ ِذّض ِشزبع -  45

 ِذّض صؿٛلٝ ِذّض/ٍِه-اٌؼعاػيٗ اٌجّؼيٗ ثجٛاع اٌؼزبِٕٗ لغيٗ-اٌؼزبِٕٗ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101112 ربعيز ٚفي 1110    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض ادّض ِذّٛص -  46

 ػجضإٌّؼُ فزذٝ ٔمغاكٝ ادّض/ٍِه-ػٛى اي ِـجض ثجٛاع-عّب جؼيغح ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 21101112 ربعيز ٚفي 1114    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِمبع ؿؼيض ِالن ِيٕب -  42

 ِمبع ؿؼيض ِالن/ٍِه-إٌّليٗ ِجبعن كبعع ِٓ اٌؼغيق ف ،:   اٌـزأكيغ ٚهف، 

 رؼضيً رُ 21101112 ربعيز ٚفي 1111    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض ِذّض ٕ٘بء -  41

 ػجضاٌذّيض اٌـيض اٌشغيت/ٍِه-اٌؼلٍّٝ جٕيٕٗ ثجٛاع ِلغب-ِلغب ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101112 ربعيز ٚفي 1115    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿؼيض ثشيذ ِذغٚؽ وغيُ اثبٔٛة -  40

 ثشيذ ِذغٚؽ وغيُ/ٍِه-ٔبجٝ اثغا٘يُ كبعع اٌجذغٜ اٌغغثٝ عّب ؿبدً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 ؿؼيض

 رؼضيً رُ 21101121 ربعيز ٚفي 1110    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿؼيض فغج ػٍٝ دـٓ -  51

 جّبي ٚالء/  ثٍّه عّب ؿبدً االٌٝ اٌّشجؼ اِبَ اٌـٛيؾ كبعع - اٌـبدً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 لّوبْ ػجضاٌغدّٓ

 رؼضيً رُ 21101121 ربعيز ٚفي 1121    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض وّبي صيٕب -  51

 ػٍٝ طوٝ ِذّٛص ِشٍن/  ثٍّه - ػغاثٝ ادّض كبعع 3 ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101121 ربعيز ٚفي 1121    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، يٛؿف ػغيٗ دٍّٝ ػبصي -  52

 ػغيٗ دٍّٝ ػغيٗ دٍّٝ/  ثٍّه - عّب ثـبدً اٌّؼؼ كبعع ِٓ ِزفغع كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ربعيز ٚفي 1122    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ادّض ػجضاٌذّيض ِذّض ػجضاٌذّيض -  53

 ؿبدً صِٚٗ اَ هٍيجٗ جـغ ِٓ ِزفغع إٌمغاكٝ دبعٖ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 21101121

 ػٍٝ ػجضإٌجٝ ػّبصاٌضيٓ/  ثٍّه - اٌغغثٝ عّب

 رُ 21101122 ربعيز ٚفي 1123    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ادّض ِذّض سٍف ِذّض -  54

 ػجضاهلل ادّض ِذّض سٍف/ٍِه-اٌشٛاعج ِـجض اِبَ اٌّٛاعيٓ-اٌّٛاعيٓ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 رؼضيً رُ 21101123 ربعيز ٚفي 1121    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هبٌخ دـٓ ػٍٝ ِذّض -  55

 هبٌخ دـٓ ػٍٝ/ٍِه-اٌؼعاػيٗ اٌجّؼيٗ ثجٛاع اٌٛالبد-اٌٛالبد ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101123 ربعيز ٚفي 1125    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثشيذ ِذّض ثشيذ ػبصي -  56

 دـيٓ فٛػٜ ِذّض/ثٍّه-ػغاثٝ ادّض ف-اٌؼاعع ِوغفٝ ثٕؼيٕٗ ثجٛاع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101123 ربعيز ٚفي 1120    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـّيغ كٛلٝ ِذّض كيّبء -  52

 ػجضاٌشبٌك اٌضيٓ ثٙبء ادّض/ٍِه-اٌغدّٗ ِـجض اِبَ اٌذغيٗ كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 رُ 21101123 ربعيز ٚفي 1126    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٘الٌٝ ِوغفٝ دـيٓ ػوّذ -  51

 دـيٓ ِشزبع دـيٓ/ٍِه-اٌجغيض ثذغٜ لبٚغغة-لبٚغغة ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً



 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

 رؼضيً رُ 21101123 ربعيز ٚفي 1122    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ دـيٓ دـٕٝ ػٍٝ -  50

 ػجضاٌؼبي ِذّض دـيٓ ٘لبَ/ٍِه-اٌوذيٗ اٌٛدضٖ ثجٛاع-عّب جؼيغح ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101123 ربعيز ٚفي 1124    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغيؾ غغبؽ ٔبجخ جغيؾ -  61

 غغبؽ ٔبجخ جغيؾ/  ثٍّه يٛٔؾ ثيذ ِـجض ثجٛاع اٌجٍض لجٍٝ اٌّضِغ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101122 ربعيز ٚفي 1131    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـبْ ػجضاٌالٖ اثغا٘يُ ػغثٝ -  61

 ؿٍيّبْ ِذّٛص ؿٍيّبْ/ٍِه-اٌغيبضٝ إٌبصٜ اِبَ اٌؼزبِٕٗ-اٌؼزبِٕٗ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 رُ 21101122 ربعيز ٚفي 1131    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٚيٓ ادّض ٍٝػ ػجضاٌغدّٓ ػٍٝ -  62

 ِذّض ِذّض ِٕٝ/ثٍّه-ؿالِْٛ ثمغيٗ اٌزّٕيٗ ثٕه اِبَ ججً ثٓ ِؼبػ كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 اثغا٘يُ

 رؼضيً رُ 21101122 ربعيز ٚفي 1132    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، يٛؿف ثشيذ ؿٍيّبْ ػّبص -  63

 اٌمؾ ثؼّبص اٌلٙيغ اؿذك يؼمٛة يٛؿف/  ثٍّه اٌجّٙٛعيٗ كبعع ِٓ ثبرب ِّغ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 يٛؿف

 رؼضيً رُ 21101122 ربعيز ٚفي 1135    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ٌجؾ اصيت يٛؿف -  64

 جغجؾ ٌجؾ اصيت/  ثٍّه ِجبعن كبعع ِٓ االًِ دبعٖ - اٌجضيضٖ إٌّليٗ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101122 ربعيز ٚفي 1134    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عبٔيٛؽ ٔويف ِفيض ػبصي -  65

  ؿضعٖ وبًِ ٚجيٗ/  ثٍّه اٌزّٛيٓ ِىزت ثجٛاع ثمغغ دبعٖ اٌلٙضاء كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101122 ربعيز ٚفي 1133    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صاٚص ؿالِٗ وبًِ فغيض -  66

  ِذّض اٌـّبٔٝ ػبعف ؿؼض/ ٍِه ثبٌّضِغ ثضٜٚ ادّض ِغذٓ ثجٛاع -اٌّضِغ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101121 ربعيز ٚفي 1132    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عػق كٛلٝ ٔجيٗ ايّٓ -  62

  كٛلٝ عافذ ؿبِخ/  ثٍّه اػّبع اي ِـجض ثجٛاع اٌججبة لغيخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101121 ربعيز ٚفي 1136    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿبوذ فٛػٜ عِـيؾ كبصٜ -  61

-2-5 فٝ اٌغٝ عّب 1111 ثغلُ ِميض ثبٌزجؼئٗ ثمبٌٗ ٔلبط ػٓ اسغ ِذً ٌٗ وبْ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

2111 

 رؼضيً رُ 21101121 ربعيز ٚفي 1136    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿبوذ فٛػٜ عِـيؾ كبصٜ -  60

 ؿبوذ فٛػٜ عِـيؾ/  ثٍّه ػجضاٌؼبي دبعٖ اٌجيق كبعع ِٓ اٌلٙضاء كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101121 ربعيز ٚفي 1131    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل فغج هبصق وّبي اؿبِٗ -  21

 اهلل فغج هبصق وّبي/ ثٍّه اٌلٛاصع عغيك ؿالِْٛ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رُ 21101120 ربعيز ٚفي 6310    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛػيض ِذّض ؿيض هبصق ِبجضٖ -  21

 ػجضاٌالٖ ِٙضٜ ادّض ػٍٝ/  ثٍّه ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

 رؼضيً رُ 21101120 ربعيز ٚفي 2211    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، رمٝ دٍّٝ ػجضاٌىغيُ ٔفيٓ -  22

 جبصاٌىغيُ دٍّٝ ٔفيٓ/  ثٍّه اٌمجٍٝ عّب ثـبدً ٚإٌوغ اٌّـزٛصع كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101120 ربعيز ٚفي 1130    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجيض سٍف ِذّض ادّض -  23

  يٛؿف ادّض ِذّٛص/ ٍِه اٌججبٔٗ ثجٛاع اٌذّب لغيخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101131 ربعيز ٚفي 4143    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّضيٓ دـٓ لجيوٝ دـٓ -  24

 ِذّضيٓ دـٓ لجيوٝ/  ثٍّه ثبثذ ِشجؼ ثجٛاع اٌجٍض غغة - اٌّضِغ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 رؼضيً رُ 21101131 ربعيز ٚفي 4143    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّضيٓ دـٓ لجيوٝ دـٓ -  25

 ِـزٛصع ٔلبط ػٓ اثغا٘يُ ِذّض ؿٕبء/  ثٍّه اٌّضِغ ثٕبديٗ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ِجيضاد ٚاضبفٗ ٚاٌزمبٜٚ ػعاػيٗ ِٚشوجبد اؿّضٖ

 رؼضيً رُ 21101131 ربعيز ٚفي 4143    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّضيٓ دـٓ لجيوٝ دـٓ -  26

 ثٕبديٗ اٌذٍيت الصعاع ِٛاكٝ ٚثيغ رغثيٗ ٔلبط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

 ثبثذ ِشجؼ ثجٛاع اٌجٍض غغة  اٌّضِغ

 رُ 21101131 ربعيز ٚفي 1141    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فغغٍٝ ػجضاٌغدّٓ فغغٍٝ ؿّيغٖ -  22

 ادّض ثشيذ دـٓ ٘لبَ/ ثٍّه اٌؼمبعيٗ اٌضغائت اِبَ اٌجيق كبعع ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   إٌلبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌلغوخ ٔٛع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼضيً ر21101111ُ ربعيز ٚفي 1201   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغدّٓ ادّض فزذٝ ٘لبَ -  1

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21101116ُ ربعيز ٚفي 1115   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌىغيُ ػجضعثٗ ػجضاٌشبٌك ؿبِخ -  2

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 ر21101112ُ ربعيز ٚفي 1115   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿؼيض ثشيذ ِذغٚؽ وغيُ اثبٔٛة -  3

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 ٔٛع رؼضيً ر21101123ُ ربعيز ٚفي 1121   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هبٌخ دـٓ ػٍٝ ِذّض -  4

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼضيً ر21101111ُ ربعيز ٚفي 1224   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔشٍٗ عػق ٚيوب عِٚبٔٝ -  5

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼضيً ر21101113ُ ربعيز ٚفي 1213   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـيٓ ػجضاٌؼبي دـيٓ جّبي -  6

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼضيً ر21101116ُ ربعيز ٚفي 1111   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضعثٗ ػٍٝ اٌـيض ِضيذٗ -  2

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼضيً ر21101112ُ ربعيز ٚفي 1112   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّٛص ػجضاٌذفيظ ِذّض -  1

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101121ُ ربعيز ٚفي 1136   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿبوذ فٛػٜ عِـيؾ كبصٜ -  0

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101113ُ ربعيز ٚفي 1205   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، يـٓ اثغا٘يُ ػجضاٌغديُ ٔٙب -  11

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼضيً ر21101112ُ ربعيز ٚفي 1110   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض ادّض ِذّٛص -  11

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼضيً ر21101112ُ ربعيز ٚفي 1111   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض ِذّض ٕ٘بء -  12

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼضيً ر21101111ُ ربعيز ٚفي 1226   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فغٔـيؾ فإاص جّيً ٔبعِيٓ -  13

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼضيً ر21101111ُ ربعيز ٚفي 1222   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثذغ صِيبْ يٛؿف ص٘لبْ -  14

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼضيً ر21101111ُ ربعيز ٚفي 1204   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، يٛؿف اثٛاٌـؼض ٔبكض ٔجٜٛ -  15

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼضيً ر21101123ُ ربعيز ٚفي 1125   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثشيذ ِذّض ثشيذ ػبصي -  16

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼضيً ر21101131ُ ربعيز ٚفي 4143   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّضيٓ دـٓ لجيوٝ دـٓ -  12

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101111ُ ربعيز ٚفي 1223   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٕمغيٛؽ دىيُ وبًِ ٘بٔٝ -  11

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع



 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

 رؼضيً ر21101113ُ ربعيز ٚفي 1211   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثشيذ ِذّض اهلل ػغيذ ػٕزغ -  10

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21101114ُ ربعيز ٚفي 1201   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌؼؼيؼ ِذغٚؽ ػبعف -  21

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 ربعيز ٚفي 1122   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ادّض ػجضاٌذّيض ِذّض ػجضاٌذّيض -  21

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً ر21101121ُ

 ٔٛع رؼضيً ر21101120ُ ربعيز ٚفي 1130   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجيض سٍف ِذّض ادّض -  22

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼضيً ر21101116ُ ربعيز ٚفي 1214   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػغيٗ دٍّٝ ػغيٗ ويغٌؾ -  23

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21101116ُ ربعيز ٚفي 1216   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ػجضاٌغديُ هضلٝ ػجضاٌغديُ -  24

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 ر21101115ُ ربعيز ٚفي 1111   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وغيُ دـيٓ ادّض اٌضيٓ ػالء يٛؿف -  25

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 ٔٛع رؼضيً ر21101121ُ ربعيز ٚفي 1110   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿؼيض فغج ػٍٝ دـٓ -  26

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼضيً ر21101122ُ ربعيز ٚفي 1133   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صاٚص ؿالِٗ وبًِ فغيض -  22

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼضيً ر21101122ُ ربعيز ٚفي 1135   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ٌجؾ اصيت يٛؿف -  21

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 ر21101114ُ ربعيز ٚفي 1200   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثشيذ ػجضاٌشبٌك عِضبْ ػغيبد -  20

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 ٔٛع رؼضيً ر21101121ُ ربعيز ٚفي 1121   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض وّبي صيٕب -  31

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 ربعيز ٚفي 1211   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغديُ ػجضاٌجٛاص ػبهُ ادّض اؿالَ -  31

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً ر21101113ُ

 ر21101116ُ ربعيز ٚفي 1116   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذبفظ ادّض ػجضاٌغديُ دبػَ -  32

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 ٔٛع رؼضيً ر21101112ُ ربعيز ٚفي 1114   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِمبع ؿؼيض ِالن ِيٕب -  33

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼضيً ر21101121ُ ربعيز ٚفي 1131   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل فغج هبصق وّبي اؿبِٗ -  34

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21101114ُ ربعيز ٚفي 1111   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغدّٓ ػٍٝ ػجضاٌغدّٓ إِٗ -  35

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 ر21101116ُ ربعيز ٚفي 1112   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغديُ ػجضاٌجبؿظ جّبي عضيٗ -  36

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 رؼضيً ر21101112ُ ربعيز ٚفي 1113   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض صؿٛلٝ ِذّض ِشزبع -  32

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21101113ُ ربعيز ٚفي 1220   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٛى ِذّض ػّبعٖ ػجضاٌغدّٓ -  31

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 رؼضيً ر21101111ُ ربعيز ٚفي 1202   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض اثٛاٌمبؿُ ايّبْ -  30

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101111ُ ربعيز ٚفي 1203   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػجضاٌؼبي ِوغفٝ عأيب -  41

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع



 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

 ر21101123ُ ربعيز ٚفي 1126   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٘الٌٝ ِوغفٝ دـيٓ ػوّذ -  41

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 ٔٛع رؼضيً ر21101123ُ ربعيز ٚفي 1122   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ دـيٓ دـٕٝ ٝػٍ -  42

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 ر21101131ُ ربعيز ٚفي 1141   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فغغٍٝ ػجضاٌغدّٓ فغغٍٝ ؿّيغٖ -  43

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 رؼضيً ر21101111ُ ربعيز ٚفي 1225   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّض ػجضاٌّجيض ِذّض -  44

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101113ُ ربعيز ٚفي 1212   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼبي ػٍٝ ِذّض اِيّٗ -  45

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101110ُ ربعيز ٚفي 1210   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػالَ ِذّض اثٛعدبة ػٍٝ -  46

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101113ُ ربعيز ٚفي 1206   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اٌـيض ػجضاٌغاػق ِذّض -  42

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101123ُ ربعيز ٚفي 1124   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغيؾ غغبؽ ٔبجخ جغيؾ -  41

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21101122ُ ربعيز ٚفي 1131   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٚيٓ ادّض ػٍٝ ػجضاٌغدّٓ ػٍٝ -  40

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 ٔٛع رؼضيً ر21101121ُ ربعيز ٚفي 1132   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عػق كٛلٝ ٔجيٗ ايّٓ -  51

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼضيً ر21101116ُ ربعيز ٚفي 1215   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اٌـيض اثٛؿيف يبؿغ -  51

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼضيً ر21101115ُ ربعيز ٚفي 1112   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـيٓ ِذّض ثضعٜ اثغا٘يُ -  52

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼضيً ر21101112ُ ربعيز ٚفي 1111   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثضعٚؽ دٕب ػضٌٝ دٕب -  53

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼضيً ر21101122ُ ربعيز ٚفي 1134   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عبٔيٛؽ ٔويف ِفيض ػبصي -  54

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101110ُ ربعيز ٚفي 1211   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثجبٜٚ هبثغ عكبص وبعٌٚيٓ -  55

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ر21101110ُ ربعيز ٚفي 1201   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، رّبَ ػجضاٌّٛجٛص اهلل سٍف ِذّض -  56

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً

 رؼضيً ر21101113ُ ربعيز ٚفي 1202   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕيٓ ربٚضغٚؽ ػيض جّيً -  52

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101122ُ ربعيز ٚفي 1123   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ادّض ِذّض سٍف ِذّض -  51

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101123ُ ربعيز ٚفي 1120   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـّيغ كٛلٝ ِذّض كيّبء -  50

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101122ُ ربعيز ٚفي 1131   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـبْ ػجضاٌالٖ اثغا٘يُ ػغثٝ -  61

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101112ُ ربعيز ٚفي 1111   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صاٚص اهلل جبة كٛلٝ ِّضٚح -  61

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101112ُ ربعيز ٚفي 3124   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، سالف ِذّض ػجضاٌشبٌك ِذّض -  62

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع



 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

 ربعيز ٚفي 1113   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚاٌضٖ ثٛاليٗ ّ٘بَ ادّض ِذّض هبثغ ادّض -  63

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼضيً ر21101116ُ

 رؼضيً ر21101112ُ ربعيز ٚفي 1112   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّضيٓ ِذّض ِذّضيٓ ؿّيغٖ -  64

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 رؼضيً ر21101116ُ ربعيز ٚفي 1114   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػّغ ِذّض ِذّض ثضعٜ ؿٍيُ -  65

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

 ٔٛع رؼضيً ر21101112ُ ربعيز ٚفي 1116   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صعغبَ ِـؼض سٍف ٔجيً -  66

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٔٛع رؼضيً ر21101121ُ ربعيز ٚفي 1121   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، يٛؿف ػغيٗ دٍّٝ ػبصي -  62

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 رؼضيً ر21101122ُ ربعيز ٚفي 1132   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، يٛؿف ثشيذ ؿٍيّبْ ػّبص -  61

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ٚاٌـّخ االؿُ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ٚاٌؼٍف ٌٍغصٖ اٌّذجٗ: اٌٝ 2511 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼضيً اٌزأكيغ ر21101113ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  1

 اٌجظٚع ٌجيغ اٌّـزمجً: اٌٝ 4366 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼضيً اٌزأكيغ ر21101115ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  2

   اٌؼعاػيٗ ٚاٌّجيضاد ٚاٌزمبٜٚ

 ٌزجبعٖ اٌزٛديض: اٌٝ 1551 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼضيً اٌزأكيغ ر21101115ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  3

   اٌثميً إٌمً وبٚرق

   ادّضػٍٝ ِذّض دـٓ: اٌٝ 1234 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼضيً اٌزأكيغ ر21101122ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  4

 ٌٍّٕظفبد اٌغاػٝ: اٌٝ 1226 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼضيً اٌزأكيغ ر21101131ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  5

   اٌوٕبػيٗ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األكشبم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   كغوبد اٌزجبعٜ اٌـجً رؼضيالد 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌلغت - اٌّذٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربعيز ٚفٝ ،   2623:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رضبِٓ كغوخ ،  ٚكغيىزخ هبٌخ دـٓ ػٍٝ كغوخ   - 1

-1-22 فٝ 113 علُ ربكيغ ثغٍت ٔٙبئيب ٚروفيزٙب اٌلغوٗ دً رُ  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21101122

 2110-1-22 فٝ 2521 علُ ِذٛ ٚثبِغ 2110

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌّبي عأؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ٚكغيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/كغوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌلغوٗ اؿُ رؼضيً -  1

 عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،   ربعيز ٚفي 1366،

  جٕيٗ  1511.111، ِبٌٙب

 21101116،   ربعيز ٚفي 1366، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ٚكغيىخ ػجضاٌغديُ ػّبع/  كغوخ -  2

  جٕيٗ  1511.111، ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ

 ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ٚكغيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبعٜ ٚػٕٛأٙب اٌلغوخ اؿُ رؼضيً -  3

 ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،   ربعيز ٚفي 1366، ثغلُ

  جٕيٗ  1511.111، ِبٌٙب عأؽ

   ربعيز ٚفي 1366، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ٚكغوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  كغوٗ -  4

  1511.111، ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،

  جٕيٗ

 ٚفي 1366، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ثـيغٗ رٛهيٗ كغوخ ثجؼٍٙب ٌٍلغوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  5

 ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،   ربعيز

  جٕيٗ  1511.111،

 ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ٚكغيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/كغوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌلغوٗ اؿُ رؼضيً -  6

 عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،   ربعيز ٚفي 1366،

  جٕيٗ  1511.111، ِبٌٙب

 ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ٚكغيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ًثجؼ اٌزجبعٜ ٚػٕٛأٙب اٌلغوخ اؿُ رؼضيً -  2

 ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،   ربعيز ٚفي 1366، ثغلُ

  جٕيٗ  1511.111، ِبٌٙب عأؽ

   ربعيز ٚفي 1366، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ٚكغوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  كغوٗ -  1

  1511.111، ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،

  جٕيٗ

 ٚفي 1366، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ثـيغٗ رٛهيٗ كغوخ ثجؼٍٙب ٌٍلغوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  0

 ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،   ربعيز

  جٕيٗ  1511.111،

   ربعيز ٚفي 1366، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ٚكغيىخ ػجضاٌغديُ ػّبع/  كغوخ -  11

  1511.111، ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،

  جٕيٗ



 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

 ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ٚكغيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبعٜ ٚػٕٛأٙب اٌلغوخ اؿُ رؼضيً -  11

 ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،   ربعيز ٚفي 1366، ثغلُ

  جٕيٗ  1511.111، ِبٌٙب عأؽ

   ربعيز ٚفي 1366، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ٚكغوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  كغوٗ -  12

  1511.111، ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،

  جٕيٗ

 1366، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ثـيغٗ رٛهيٗ كغوخ ثجؼٍٙب ٌٍلغوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  13

 ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،   ربعيز ٚفي

  جٕيٗ  1511.111،

 ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ٚكغيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/كغوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌلغوٗ اؿُ رؼضيً -  14

 عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،   ربعيز ٚفي 1366،

  جٕيٗ  1511.111، ِبٌٙب

   ربعيز ٚفي 1366، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  رضبِٓ كغوخ ٚكغيىخ ػجضاٌغديُ ػّبع/  كغوخ -  15

  1511.111، ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رؼضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼضيً رُ 21101116،

  جٕيٗ

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌلبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌلغوخ ٔٛع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفي 1366   ثغلُ ليض٘ب ؿجك ، ٚكغيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ٝػٍ/كغوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌلغوٗ اؿُ رؼضيً -  1

 رضبِٓ كغوخ: اٌزأكيغ ٚهف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً ر21101116ُ ربعيز

 اٌىيبْ رؼضيً ر21101116ُ ربعيز ٚفي 1366   ثغلُ ليض٘ب ؿجك ، ٚكغيىخ ػجضاٌغديُ ػّبع/  كغوخ -  2

 رضبِٓ كغوخ: اٌزأكيغ ٚهف،   اٌمبٔٛٔٝ

 1366   ثغلُ ليض٘ب ؿجك ، ٚكغيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبعٜ ٚػٕٛأٙب اٌلغوخ اؿُ رؼضيً -  3

 رضبِٓ كغوخ: اٌزأكيغ ٚهف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً ر21101116ُ ربعيز ٚفي

 رؼضيً ر21101116ُ ربعيز ٚفي 1366   ثغلُ ليض٘ب ؿجك ، ٚكغوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  كغوٗ -  4

 رضبِٓ كغوخ: اٌزأكيغ ٚهف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ

 ربعيز ٚفي 1366   ثغلُ ليض٘ب ؿجك ، ثـيغٗ رٛهيٗ كغوخ ثجؼٍٙب ٌٍلغوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  5

 رضبِٓ كغوخ: اٌزأكيغ ٚهف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً ر21101116ُ

   ــــــــــــــــــــــ  

    ٚاٌـّخ االؿُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌٝ 1366 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼضيً اٌزأكيغ رُ  رضبِٓ كغوخ  21101116:  ربعيز فٝ  ،  -  1

 ٚكغيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/كغوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌلغوٗ اؿُ رؼضيً

: اٌٝ 1366 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼضيً اٌزأكيغ رُ  رضبِٓ كغوخ  21101116:  ربعيز فٝ  ،  -  2

 ٚكغيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/كغوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌلغوٗ ؿُا رؼضيً

: اٌٝ 1366 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼضيً اٌزأكيغ رُ  رضبِٓ كغوخ  21101116:  ربعيز فٝ  ،  -  3

 ٚكغيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/كغوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌلغوٗ اؿُ رؼضيً

   ــــــــــــــــــــــ  

   األكشبم   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  1

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘
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 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  31

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  31

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  32

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  33

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  34

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  35

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  36

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  32

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  31

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ ّٛااؿزٍ اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  30

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  41

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  41

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  42

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  43

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   غلُث    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  44

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  45

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  46

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  42

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  41

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  40

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ بٚعثزٙ

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  51

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  51

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  52

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد



 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

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  53

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد

 ٚعثزٙب ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  54

 ٚجٛص ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  55

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  56

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  52

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  51

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  50

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 ٚسغج ٌٍٛفبٖ اٌلغوٗ ِٓ سغجذ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  61

 ٚصْٚ اٌلغوٗ ٌضٜ ٔويجُٙ اؿزٍّٛا اْ ثؼض( ػجضاٌغديُ ػّبع اٚالص ٚهفبء ٚادّض ٚٔجالء ٕ٘بء) ُٚ٘ ٚعثزٙب

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيُٙ اٌزؼاِبد ٚجٛص

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  61

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  62

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  63

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  64

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِِٓزضب كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  65

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  66

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 



 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

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  62

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  61

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  60

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  21

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  21

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  22

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  23

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  24

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  25

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  26

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  22

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  21

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  20

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  11

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 



 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

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  11

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  12

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ ٌزؼاِبدا اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  13

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  14

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  15

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  16

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  12

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  11

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  10

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  01

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  01

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  02

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  03

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  04

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 



 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

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  05

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  06

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  02

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  01

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  00

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  111

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  111

    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ وبفخ

 1366   ثغلُ

 اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  112

    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ وبفخ

 1366   ثغلُ

 اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  113

    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ وبفخ

 1366   ثغلُ

 اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  114

    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ وبفخ

 1366   ثغلُ

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  115

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  116

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  112

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  111

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 



 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

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  110

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  111

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  111

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  112

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  113

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  114

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  115

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  116

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  112

    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ وبفخ

 1366   ثغلُ

 اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  111

    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ وبفخ

 1366   ثغلُ

 اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  110

    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ وبفخ

 1366   ثغلُ

 وبفخ اسظ اْ ثؼض اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  121

   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، ػٍيٗ اٌزؼاِبد اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ ِٓ ِـزذمبرٗ

1366 

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  121

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  122

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  123

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  124

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك



 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

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  125

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  126

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  122

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  121

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ صاعٖاال دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  120

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  131

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك
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 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك وً

 ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  222

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك وً

 ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  223

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك وً

 ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  224

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك وً

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  225

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  226

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  222

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزشبعج ِزضبِٓ كغيه  رضبِٓ كغوخ  ِذّض ادّض ػؼيؼٖ -  221

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  220

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  231

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  231

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  دّضا ػجضاٌغديُ ادّض -  232

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  233

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ كغيه سغٚج  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ادّض -  234

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك



 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

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  235

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  236

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

 ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  232

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك وً

 ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  زضبِِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  231

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك وً

 ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ؿبٌّبْ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ -  230

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك وً

 وً ػٍٝ ٚاٌزٛليغ االصاعٖ دك ٌٚٗ  ِزضبِٓ ٚكغيه ِضيغ  رضبِٓ كغوخ  ادّض ػجضاٌغديُ ػّبع وغَ -  241

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، االسغ اٌلغيه ِغ اٌلغوٗ ثبػّبي ِبيزؼٍك

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِـجً غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ٚكغيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/كغوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌلغوٗ اؿُ رؼضيً -  1

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، رضبِٓ كغوخ

:  ربعيز ، رضبِٓ كغوخ ِـجً غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ٚكغيىخ ػجضاٌغديُ ػّبع/  كغوخ -  2

 1366   ثغلُ    21101116

 غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ٚكغيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبعٜ ٚػٕٛأٙب اٌلغوخ اؿُ رؼضيً -  3

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، رضبِٓ كغوخ ِـجً

:  ربعيز ، رضبِٓ كغوخ ِـجً غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ٚكغوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  كغوٗ -  4

 1366   ثغلُ    21101116

 كغوخ ِـجً غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ثـيغٗ رٛهيٗ كغوخ ثجؼٍٙب ٌٍلغوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  5

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، رضبِٓ

 ِـجً غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ٚكغيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/كغوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌلغوٗ اؿُ رؼضيً -  6

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، رضبِٓ كغوخ

:  ربعيز ، رضبِٓ كغوخ ِـجً غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ٚكغيىخ ػجضاٌغديُ ػّبع/  كغوخ -  2

 1366   ثغلُ    21101116

 غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ٚكغيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبعٜ ٚػٕٛأٙب اٌلغوخ اؿُ رؼضيً -  1

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، رضبِٓ كغوخ ِـجً

:  ربعيز ، رضبِٓ كغوخ ِـجً غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ٚكغوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  كغوٗ -  0

 1366   ثغلُ    21101116

 كغوخ ِـجً غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ثـيغٗ رٛهيٗ كغوخ ثجؼٍٙب ٌٍلغوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  11

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، رضبِٓ

 غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ٚكغيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/كغوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌلغوٗ اؿُ رؼضيً -  11

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، رضبِٓ كغوخ ِـجً

:  ربعيز ، رضبِٓ كغوخ ِـجً غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ٚكغيىخ ػجضاٌغديُ ػّبع/  كغوخ -  12

 1366   ثغلُ    21101116

 غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ٚكغيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبعٜ ٚػٕٛأٙب اٌلغوخ اؿُ رؼضيً -  13

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، رضبِٓ كغوخ ِـجً

:  ربعيز ، رضبِٓ كغوخ ِـجً غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ٚكغوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  كغوٗ -  14

 1366   ثغلُ    21101116



 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

 كغوخ ِـجً غيغ ػغفٝ  رضبِٓ كغوخ  ثـيغٗ رٛهيٗ كغوخ ثجؼٍٙب ٌٍلغوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  15

 1366   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، رضبِٓ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افغاص رجضيضاد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 5323   ثغلُ    21101111:  ربعيز ، 5  2111-2-21-ج  ِمبع ثـىبٌؾ يٛؿف جّيً -  1

 4216   ثغلُ    21101111:  ربعيز ، 2  2111-12-5-ج  ؿجؼبٜٚ  وّبي ؿجؼبٜٚ -  2

 5126   ثغلُ    21101111:  ربعيز ، 1  2112-5-1ج  يٛؿف ادّض ِذّض ؿٙيغ -  3

 3102   ثغلُ    21101112:  ربعيز ، 11  2112-6-14-ج  فّٙٝ ِذّٛص دـيٓ -  4

 3102   ثغلُ    21101112:  ربعيز ، 11  2112-6-14-ج  فّٙٝ ِذّٛص دـيٓ -  5

 6426   ثغلُ    21101113:  ربعيز ، 13  2111-11-2-ج  ِغلن جيض وغِٝ ليوغ -  6

 132   ثغلُ    21101113:  ربعيز ، 10  2110-1-0-ج  ثشيذ اثٛػيض ٔؼّبْ ِذبؿٓ -  2

 132   ثغلُ    21101113:  ربعيز ، 21  2114-1-0-ج  ثشيذ اثٛػيض ٔؼّبْ ِذبؿٓ -  1

 132   ثغلُ    21101113:  ربعيز ، 21  2110-1-0-ج  ثشيذ اثٛػيض ٔؼّبْ ِذبؿٓ -  0

 4101   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، 26  2112-1-12-ج  اثغا٘يُ ِذّض عٗ ِذّٛص -  11

 4101   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، 22  2112-1-12-ج  اثغا٘يُ ِذّض عٗ ِذّٛص -  11

 4101   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، 23  2111-3-14-ج  اثغا٘يُ ِذّض عٗ ِذّٛص ص -  12

 4101   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، 24  2113-3-14-ج  اثغا٘يُ ِذّض عٗ ِذّٛص ص -  13

 4101   ثغلُ    21101116:  ربعيز ، 25  2111-3-14-ج  اثغا٘يُ ِذّض عٗ ِذّٛص ص -  14

 3161   ثغلُ    21101111:  ربعيز ، 34  2115-5-1-ج  ِذّض أٛع ادّض ٚائً -  15

 3161   ثغلُ    21101111:  ربعيز ، 35  2111-5-1-ج  ِذّض أٛع ادّض ٚائً -  16

 3161   ثغلُ    21101111:  ربعيز ، 36  2115-5-1-ج  ِذّض أٛع ادّض ٚائً -  12

 1311   ثغلُ    21101111:  ربعيز ، 31  2112-1-3-ج  اثغا٘يُ ادّض ادّض دّيضح -  11

 1311   ثغلُ    21101111:  ربعيز ، 30  2112-1-3-ج  اثغا٘يُ ادّض ادّض دّيضح -  10

 4215   ثغلُ    21101110:  ربعيز ، 46  2111-1-24-ج  ِوغفٝ ادّض اٌفزبح ػجض -  21

 5562   ثغلُ    21101111:  ربعيز ، 53  2114-0-13-ج  كبفغ ادّض ِذّض يبؿغ -  21

 6242   ثغلُ    21101111:  ربعيز ، 40  2112-12-4-ج  ػّغ ػٍٝ اؿّبػيً أٛع ِٕبف -  22

 6300   ثغلُ    21101111:  ربعيز ، 51  2111-1-24-ج  لٍضؽ ثشيذ ٚ٘يت ايّٓ -  23

 4212   ثغلُ    21101113:  ربعيز ، 52  2115-0-22-ج  ثمغغ عٚضٍف لّذد -  24

 6301   ثغلُ    21101113:  ربعيز ، 50  2111-1-10-ج  دـيٓ اٌـيض ِذّض ػّغٚ -  25

 5421   ثغلُ    21101114:  ربعيز ، 63  2111-12-1-ج  اٌّـيخ ػجض ؿيف ٚٔيؾ ِٕٝ -  26

 6135   ثغلُ    21101114:  ربعيز ، 62  2112-2-4-ج  ِذّض ادّض ِذّض غغيت ؿيض -  22

 1361   ثغلُ    21101115:  ربعيز ، 66  2113-5-13-ج  لبؿُ ادّض فّٙٝ ادّض -  21

 1361   ثغلُ    21101115:  ربعيز ، 62  2111-5-13-ج  لبؿُ ادّض فّٙٝ ادّض -  20

 1361   ثغلُ    21101115:  ربعيز ، 61  2113-5-13ج  لبؿُ ادّض فّٙٝ ادّض -  31

 1361   ثغلُ    21101115:  ربعيز ، 60  2111-5-13-ج  لبؿُ ادّض فّٙٝ ادّض -  31

 1114   ثغلُ    21101112:  ربعيز ، 13  2116-2-21-ج  الالصيٛؽ اٌٍخ ػغب يٕٝ -  32

 5210   ثغلُ    21101112:  ربعيز ، 12  2112-0-16-ج  ػغيٗ ثشيذ ِذّض أٛاع -  33



 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

 2125   ثغلُ    21101112:  ربعيز ، 11  2112-11-16-ج  اثٛاٌٍيً ِذّٛص اٌٛ٘بة ػجض ِذّٛص -  34

 6122   ثغلُ    21101121:  ربعيز ، 111  2112-0-1-ج  اثٛػغيٗ ِذّض ػٍٝ دـيٓ -  35

 5141   ثغلُ    21101121:  ربعيز ، 112  2112-1-14-ج  اثغا٘يُ كٕٛصٖ ِىغَ ؿبِٝ -  36

 5262   ثغلُ    21101121:  ربعيز ، 113  2115-11-22-ج  ِذّض ؿيض اػغيفٝ ٌٚيض -  32

   ثغلُ    21101122:  ربعيز ، 111  2112-1-24-ج  ربٚضغٚؽ ؿٕبصح هبصق إٌبهغ ػجض -  31

5144 

 2102   ثغلُ    21101122:  ربعيز ، 112  2112-0-4-ج  ػغيٗ ِذّض ػغيٗ اٌظب٘غ ػجض -  30

   ثغلُ    21101123:  ربعيز ، 116  2111-11-2-ج  ادّض اٌّؼغٝ ػجض اٌٍغيف ػجض جّبالد -  41

2504 

 6155   ثغلُ    21101123:  ربعيز ، 121  2112-2-20-ج  ِذّض ِذّٛص ٘بعْٚ ادّض -  41

 3116   ثغلُ    21101123:  ربعيز ، 126  2114-11-14-ج  دّبصح ِذّض فّٙٝ هالح -  42

 3116   ثغلُ    21101123:  ربعيز ، 122  2110-11-14-ج  دّبصح ِذّض فّٙٝ هالح -  43

 3116   ثغلُ    21101123:  ربعيز ، 121  2114-11-14-ج  دّبصح ِذّض فّٙٝ هالح -  44

 5415   ثغلُ    21101123:  ربعيز ، 122  2111-11-22-ج  يٛؿف ِٕوٛع ٔؼّٗ -  45

 6141   ثغلُ    21101123:  ربعيز ، 124  2112-2-15-ج  ادّض ثضيٜٛ ِذّض ػالء -  46

 5542   ثغلُ    21101122:  ربعيز ، 141  2110-2-1-ج  ؿالِٗ ؿبٌّبْ ِذّٛص ػجضإٌبهغ -  42

 5122   ثغلُ    21101122:  ربعيز ، 131  2112-5-0-ج  ادّض اٌّؼغٝ ػجض اٌٍغيف ػجض ٌغفٝ -  41

 4401   ثغلُ    21101122:  ربعيز ، 136  2110-12-26-ج  ثغا٘يُا ػغيخ ٔبعٚػ ٔبصيخ -  40

 4401   ثغلُ    21101122:  ربعيز ، 132  2114-12-26-ج  اثغا٘يُ ػغيخ ٔبعٚػ ٔبصيخ -  51

 5412   ثغلُ    21101122:  ربعيز ، 134  2111-11-22-ج  كٕٛصح ِذغٚؽ ٌيلغ ِيالص -  51

 6312   ثغلُ    21101121:  ربعيز ، 142  2111-2-1-ج  ِذّض ادّض ِذّٛص ادـبْ -  52

 3222   ثغلُ    21101121:  ربعيز ، 143  2115-6-0-ج  ادّض ِذّض اٌفضيً ػجض ِذّض -  53

 3222   ثغلُ    21101121:  ربعيز ، 144  2111-6-0-ج  ادّض ِذّض اٌفضيً ػجض ِذّض -  54

 3222   ثغلُ    21101121:  ربعيز ، 145  2115-6-0-ج  ادّض ِذّض اٌفضيً ػجض ِذّض -  55

 6310   ثغلُ    21101120:  ربعيز ، 153  2111-2-21-ج  اثٛػيض ِذّض ؿيض هبصق ِبجضٖ -  56

 6301   ثغلُ    21101131:  ربعيز ، 161  2111-1-4-ج  فبَ صٚؽ جّبي اوغَ -  52

 5111   ثغلُ    21101131:  ربعيز ، 151  2116-6-12-ج  عٚفبئيً دجيت دٍيُ ػوبَ -  51

   ــــــــــــــــــــــ  

   كغوبد رجضيضاد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2623   ثغلُ    21101121:  ربعيز ، 115  2114-1-4-ج  ٚكغيىزخ هبٌخ دـٓ ػٍٝ كغوخ -  1

 2623   ُثغل    21101121:  ربعيز ، 116  2110-1-4-ج  ٚكغيىزخ هبٌخ دـٓ ػٍٝ كغوخ -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   افغاص ع٘ٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افغاص ثيغ 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 كغوبد ع٘ٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 كغوبد ثيغ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

  


