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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفغاص ليٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 تيغ ػٓ 9010 تغلُ 25105313 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ادّض ػثضاٌغؤف جّاي ػثضاٌغؤٚف -  1

 ػٍٝ ادّض سٍف/ٍِه-اٌلٙيض ِضعؿٗ تجٛاع اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح:  تجٙح ، ٚسغصٚاخ ِضعؿيٗ اصٚاخ
 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 1001 تغلُ 25105311 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  يٛؿف ادّض يٛؿف ِذّض -  2

 ادّض يٛؿف ادّض ِذّض/ٍِه-واًِ ِوطفٝ تلاعع ػٍٝ اٚالص ِـجض تجٛاع:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً
 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 1001 تغلُ 25105311 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  يٛؿف ادّض يٛؿف ِذّض -  3

 ادّض ف 3علُ اٌؼماع 15علُ ِذً ػٕٛأٗ ؿياعاخ ٚتطاعياخ اطاعاخ ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً
 2511-12-1فٝ افررخ وغيُ دـيٓ ادّض تٍّه اٌؼ٘ٛع دضيمح لثٍٝ ػغاتٝ

 تيغ ِشؼْ ػٓ 9034 تغلُ 25105324 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  جغجؾ ػطااهلل ثاتد ِؼٛى -  4
 جغجؾ ػطااهلل فٛػٜ/ٍِه-اٌثٛؿرٗ اِاَ اٌذّا لغيٗ-اٌذّا:  تجٙح ، ِٕؼٌيٗ اصٚاخ

 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 9011 تغلُ 25105355 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دـيٓ فّٙٝ ِذّض ٔايغ -  5
 ػثضاٌؼٍٝ ِذّض عكاص ػواَ/ٍِه-ٚاٌّغٖٚ اٌوفا ِـجض تجٛاع لاٚغغب-لاٚغغب:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً
 ٔمً ِماٚالخ ِىرة ػٓ 9039 تغلُ 25105321 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  تلاٜ ٍِه ذٛفيك ػّاص -  6

 عٚفائيً اِيٓ ِىغَ ايّاْ/ٍِه-تإٌّليٗ ِثاعن كاعع ِٓ اٌٛفاء كاعع:  تجٙح ، تاٌـياعاخ
 هذيٗ اصٚاخ ػٓ 9031 تغلُ 25105325 فٝ ليض ، 25555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ادّض اهلل سٍف ِذّض فاطّٗ -  1

 ّ٘اَ ادّض ِذّض هاتغ/ ٍِه اٌغضٛاْ ِـجض تجٛاع اٌّـرجض إٌجغ اٌؼرإِٗ:  تجٙح ، ٚؿيغاِيه
 اصٚاخ تيغ ػٓ 9016 تغلُ 25105315 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  تشيد ِذّض دـٓ ِذّٛص -  9

 ِذّض دـٓ ِذّض/ٍِه-كٕٛصٖ ِشثؼ تجٛاع اٌجضيضٖ إٌّليٗ ِثاعن كاعع:  تجٙح ، وٙغتائيٗ
 تماٌٗ ػٓ 9056 تغلُ 25105353 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  عضٛاْ ِذّٛص عضٛاْ ٘ثٗ -  0

 ؿٍيّاْ ػطيٗ سٍف داذُ/ٍِه-اٌذـٕٗ تمغيٗ اٌثٍض تلغق اٌىثيغ اٌّـجض تجٛاع-اٌذـٕٗ:  تجٙح ، تاٌرجؼئٗ
 تماٌٗ ػٓ 9012 تغلُ 25105355 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّضيٓ ِٕوٛع ػثضاٌشاٌك ِذّض -  15

 ػثضاٌشاٌك ِٚإِٓ ػثضاٌشاٌك ٚكثية ػثضاٌشاٌك جّاي/ٍِه-دياهلل دّضٜ ِشثؼ تجٛاع اػّغ اٌليز:  تجٙح ، تاٌرجؼئٗ
 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 9036 تغلُ 25105321 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دـيٓ فّٙٝ ِجضٜ ادّض -  11
 دـيٓ فّٙٝ ادّض صِذّٛ/تٍّه-اٌغياضٝ طّا ٔاصٜ تجٛاع ػغاتٝ ادّض ف ِٓ ِرفغع ػياص تٓ طاعق ف:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً
 دظيغٖ ػٓ 9025 تغلُ 25105319 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػفاْ ػثضاٌؼؼيؼ اكغف عيٙاَ -  12

 ػثضاٌؼؼيؼ ِذّٛص/ٍِه-االترضائيٗ اٌّضعؿٗ تجٛاع اٌؼٚن ذً-اٌؼٚن ذً:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الصعاع اٌّاكيٗ أاز ٚذغظيٗ ذغتيٗ
 ادّض ػفاْ
 دظيغٖ ػٓ 9011 تغلُ 25105312 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  لٍيٕٝ هضلٝ وّاي كيغيٓ -  13

 ػياص فىرٛع ِيٕا/  تٍّه اٌثيطغيٗ اٌٛدضٖ تجٛاع اٌذضيمٗ لغيح:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الصعاع ِٛاكٝ ذغتيٗ
 ِىرة ػٓ 9031 تغلُ 25105321 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ؿيض ػثضاٌؼاي ياؿغ -  14

 ػثضاٌؼاي ِذّض ؿيض ػثضاٌؼاي/ٍِه-ػغٍٛي ؿؼض تلاعع اٌجادغ ِـجض تجٛاع:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ
 اصٚاخ ذجاعٖ ػٓ 9029 تغلُ 25105325 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثيض ِيشائيً تشيد ٔجاح -  15

 ػثيض ِيشائيً تشيد ػياص/ ٍِه اٌوذيٗ اٌٛدضٖ تجٛاع غغية وَٛ:  تجٙح ، ِٕؼٌيٗ
 ذغتيٗ دظيغٖ ػٓ 9015 تغلُ 25105315 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثّاْ دّاص ثغٚخ ِذّض -  16

 ادّض/ٍِه-اٌرذغيغ ِضعؿٗ سٍف دـيٓ ٔجغ ذغػٗ تجٛاع اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الصعاع ِاكيٗ أاز
 دّاص ثغٚخ

 ؿٛتغ ػٓ 9521 تغلُ 25105315 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌـيض ِلغلٝ ػثضاٌـيض جيٙاْ -  11
 هّٛئيً ٔاجٝ ٔؼيٗ/ تٍّه-اٌلٛاصع اِاَ ؿالِْٛ لغيح اٌؼظعاء وٕيـح تجٛاع-ؿالِْٛ:  تجٙح ،( تماٌٗ)ِاعود

 ؿٛتغ ػٓ 9521 تغلُ 25105315 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌـيض ِلغلٝ ػثضاٌـيض جيٙاْ -  19
 هّٛئيً ٔاجٝ تٍّه اٌؼظعاء وٕيـٗ تجٛاع ؿالِْٛ ػٕٛأٗ اٌثاْ ِٕرجاخ تيغ ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ،( تماٌٗ)ِاعود

 2519-0-15 فٝ افررخ يٛؿف ػثضاٌـيض
 ِشؼْ ػٓ 9033 تغلُ 25105324 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دثلٝ فايك ػثضاٌلٙيض اتغا٘يُ -  10
 دثلٝ فايك ػثضاٌلٙيض/ ٍِه اٌثغيض ِىرة تجٛاع اٌذّا:  تجٙح ، ِٕؼٌيٗ اصٚاخ تيغ
 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 9015 تغلُ 25105355 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  فاَ ػطيٗ ٌّؼٝ ػطيٗ -  25
 ػطيٗ ٌّؼٝ جّاي/ٍِه-اٌجضيضٖ تإٌّليٗ ِثاعن كاعع ِٓ ياؿغ تٓ ػّاع ف-اٌجضيضج إٌّليح:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً
 ٔمً ِىرة ػٓ 9013 تغلُ 25105351 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  كغِٛر ؿيضُ٘ دٍيُ ٌطفٝ -  21

 ػطيٗ جّيٍٗ/ٍِه-اٌغغتٝ اٌثذغٜ طّا ؿادً فايض كاعع ِٓ االٔضٌؾ كاعع-اٌـادً:  تجٙح ، اٌغيغ ٚؿياعاخ ياعاذٗؿ ػٍٝ تضائغ
 غثغياي ػطا
 ِىرة ػٓ 9020 تغلُ 25105325 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  تطغؽ هاتغ هضلٝ ِيشائيً -  22

 تطغؽ هاتغ هضلٝ اتغا٘يُ/ ٍِه ِثاعن كاعع ِٓ االثاع كاعع اٌجضيضٖ إٌّليٗ:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ
 دظيغٖ ػٓ 9035 تغلُ 25105325 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ػثضإٌّؼُ ػثضاٌؼؼيؼ ؿيض -  23

 ِذّض ػثضإٌّؼُ ػثضاٌؼؼيؼ ِذّض/ ٍِه اٌشطية ٔجغ ِضعؿٗ تجٛاع غغية وَٛ:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الصعاع ِٛاكٝ ذغتيٗ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، ذٕجيض ِذً ػٓ 9051 تغلُ 25105353 فٝ ليض ، 555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌؼاي ػٍيٛج ِذّض ِذّض -  24
 ػثضاٌذّيض ِذّٛص ػثضاٌذّيض/ ٍِه-اٌجاِغ تجٛاع صِٚٗ اَ جـغ صِٚٗ اَ-صِٚٗ اَ:  تجٙح
 ِٕؼٌيٗ اصٚاخ ػٓ 9019 تغلُ 25105313 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ؿّؼاْ يؼمٛب وغَ فايؼٖ -  25

 ػثضاٌٙاصٜ ػثضاٌغدّٓ ِذّض/ٍِه-اٌياؿّيٓ تغج اٌجيق كاعع:  تجٙح ،
 ، جؼاعٖ ِذً ػٓ 1021 تغلُ 25105311 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دـٓ ِذّض ادّض ادّض -  26

 اتٛاٌغٚؽ ػٍٝ ِذّض دٍيّٗ/ٍِه-اٌٛالاخ اٌثذغٜ ػاِغ اٚالص ِـجض تجٛاع-اٌٛالاخ:  تجٙح
 ، جؼاعٖ ِذً ػٓ 1021 تغلُ 25105311 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دـٓ ِذّض ادّض ادّض -  21

 ِذً ٚذلغيً اصاعج ٔلاط ػٓ اتٛاٌغٚؽ ػٍٝ ِذّض دٍيّٗ/تٍّه ػاِغ اي ِـجض اِاَ اٌٛالاخ ػٕٛأٗ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح
 2516-3-1فٝ افررخ ِٚفغٚكاخ ؿرائغ

 تماٌٗ تيغ ػٓ 9021 تغلُ 25105310 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  فغغٍٝ ِذّض فغغٍٝ ٔؼّٗ -  29
 ِذّٛص اتٛص٘ة اؿّاػيً ادّض/تٍّه-اػّغ اٌليز ِماَ تجٛاع اػّغ تاٌليز اٌثاعٚصٜ ف:  تجٙح ، تاٌرجؼئٗ

 ٔجاعج ٚعكح ػٓ 9059 تغلُ 25105355 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثيض ِذّض اتٛػيض ِذّض -  20
 ادّض ِذّض ػثضاٌغديُ ِذاؿٓ/تٍّه-اٌّالن وٕيـح تجٛاع اٌلغلٝ اٌثذغٜ طّا ؿادً:  تجٙح ، ِٛتٍيا

 تيغ ػٓ 9026 تغلُ 25105310 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِٛؿٝ سٍيفٗ ػاطف اتغا٘يُ -  35
 تطيز يٛؿف داعؽ عفؼد/ٍِه-اٌّذىّٗ كاعع ِٓ ِرفغع اتٛصِٚٗ ػثضاٌؼظيُ ف:  تجٙح ، ِفغٚكاخ

 ٔفز ػٓ 9032 تغلُ 25105324 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ادّض ػثضٖ اٌشاٌك ػثض ػثضاٌغػاق -  31
 اٌغديُ ػثض ادّض وّاي اتٛاٌذـٓ/ ٍِه اٌلاصع ِضسً تذغٜ ؿالِْٛ:  تجٙح ، ِطاطٝ واٚذق ٚاهالح

 ٚذجٙيؼ اػضاص ِذً ػٓ 9146 تغلُ 25105356 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دٕا فغج ٔاجٝ ايّٓ -  32
 يٛؿف ِرٝ صِغا اِيً/ٍِه-االِيغ اؿرضيٛ تجٛاع اٌجؼائغ كاعع 1علُ داعٖ:  تجٙح ، ٚطؼّيٗ فٛي ؿأضٚذلاخ ٚتيغ
 ٚذجٙيؼ اػضاص ِذً ػٓ 9146 تغلُ 25105356 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دٕا فغج ٔاجٝ ايّٓ -  33

 اٌضغائة سٍف االٔجٍيٗ اٌىٕيـٗ ف وٙغتائيٗ اصٚاخ ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ٚطؼّيٗ فٛي ؿأضٚذلاخ ٚتيغ
 ؿؼيض ٔظيغ ٔثيً/تٍّه-اٌؼماعيٗ

 ذغتيٗ دظيغٖ ػٓ 9022 تغلُ 25105314 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ؿٍيّاْ اٌـيض دـٓ ادّض -  34
 اتٛاٌٍيً ػٍٝ ِذّض/ٍِه-طّا جؼيغٖ-اٌلٛاصع كغلٝ-ػثّاْ دٛى-طّا جؼيغج:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الصعاع ِٛاكٝ

 ٔمً ِىرة ػٓ 9035 تغلُ 25105325 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ِوطفٝ ػالء ٘لاَ -  35
 هاٌخ ِذّض ِوطفٝ ػالء/ٍِه-اٌّذاِٝ ٘اكُ دّاصٖ ِىرة تجٛاع ِا٘غ ادّض كاعع ِٓ اٌٛفاء ف:  تجٙح ، تاٌـياعاخ

 لطغ تيغ ػٓ 9025 تغلُ 25105313 فٝ ليض ، 35555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ٔٛيغ ِذّض ػثضاٌرٛاب ِذّٛص -  36
 ؿيض ِذّض جاصاٌىغيُ ادّض/ٍِه-ؿالِْٛ تمغيٗ اٌؼ٘ٛع ٔاصٜ اِاَ 1علُ اٌـاػٗ تغج-ؿالِْٛ:  تجٙح ، ؿياعاخ غياع
 ػٓ 9023 تغلُ 25105314 فٝ ليض ، 25555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌماصع ِذّٛص ِذّض ػثضاٌماصع -  31

 اتغا٘يُ ػثضاٌؼاي ايّاْ/ٍِه-اٌشٍيفٗ ِـجض تجٛاع اٌضياع ٔجغ اٌّضِغ-اٌّضِغ:  تجٙح ، ِٛاكٝ دظيغٖ
 ػٓ 9516 تغلُ 25105321 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دٕا ػثضاٌّالن عِـييؾ ػثضاٌّالن -  39

 ادّض ػثضاٌذّيض ِذّض/تٍّه-اٌغغتٝ طّا ؿادً اٌـٛق طغيك كاعع ِٓ اتٛاٌض٘ة كاعع:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ ِىرة
 اتٛص٘ة

 ػٓ 9516 تغلُ 25105321 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دٕا ػثضاٌّالن عِـييؾ ػثضاٌّالن -  30
 اٌؼٕايٗ ِٚـرٍؼِاخ ٚاٌّـٕيٓ اطفاي دفاضاخ ذجاعٖ ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ ِىرة

 2511-12-1فٝ افررخ اتٛص٘ة ادّض ػثضاٌذّيض ِذّض تٍّه اٌمثٍٝ طّا ؿادً اٌـٛق طغيك اتٛاٌض٘ة ف ػٕٛأٗ اٌلشويٗ
 ِىرة ػٓ 5255 تغلُ 25105314 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دّٛع ػٍٝ عواب ػثضاٌؼٍٝ -  45

 دّٛع ػٍٝ عواب ػٍٝ/ٍِه-اٌرذغيغ تمغيٗ لٕضيً اٌذاج ِـجض اِاَ-اٌرذغيغ لغيح:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ
 ِىرة ػٓ 5255 تغلُ 25105314 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دّٛع ػٍٝ عواب ػثضاٌؼٍٝ -  41

-20فٝ افررخ ِذّٛص ػٍٝ عػيمٗ/تٍّه- اٌرذغيغ لغيح ػٕٛأٗ تماٌٗ ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ
11-2556 
 ِىرة ػٓ 9021 تغلُ 25105314 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ؿٍيّاْ ػثضاٌغٕٝ ِا٘غ -  42

 ِذّض ؿٍيّاْ ػثضاٌغٕٝ/ٍِه-اٌجادغ هيضٌيٗ اِاَ هضيك داعٖ اٌؼغتيٗ اٌمِٛيٗ ف:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ
 عساَ ٚعكٗ ػٓ 9014 تغلُ 25105315 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  اتغا٘يُ ؿيض ػثضاٌغدّٓ ادّض -  43

 اٌـيض هالح وّاي/ٍِه-اٌجادغ ِضعؿٗ تذغٜ اٌؼغتيٗ اٌمِٛيٗ كاعع:  تجٙح ، ٚجغأيد
 ذذضيغ ِطؼُ ػٓ 9050 تغلُ 25105355 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دّاص ادّض اٌـيض ِذّض -  44

 ػٍٝ ِمثٛي ِذّٛص/ٍِه-صِٚٗ اَ هٍيثٗ جـغ اٌغغتٝ طّا ؿادً:  تجٙح ، ٚطؼّيٗ فٛي ِاوٛالخ
 ٔفز ٚعكٗ ػٓ 9024 تغلُ 25105311 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػٍٝ ادّض اٌـيض ػالءاٌضيٓ -  45

 ؿٍيّاْ ػٍٝ ادّض اٌـيض/ تٍّه اٌؼِّٛٝ اٌطغيك ػٍٝ اٌؼ٘غاء دٝ:  تجٙح ، واٚذق
   ــــــــــــــــــــــ  
   كغواخ ليٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   أفغاص اٌرجاعٜ اٌـجً ذؼضيالخ 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌلطة - اٌّذٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25105353 ذاعيز ٚفٝ ،   1431:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ِذّض فرذٝ عِضاْ ِذّٛص   - 1

 2510-3-3 فٝ 335 علُ ذاكيغ تطٍة االهً تماء ِغ االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغاء
 ذاعيز ٚفٝ ،   4110:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  جاٚعجٝ ِذغٚؽ ٔاجخ عيّْٛ/تجؼٍٗ اٌرجاعٜ االؿُ ذؼضيً   - 2

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن ٚطٌه 2510-3-5 فٝ 2553 علُ ِذٛ تاِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25105355
 كطة/ِذٛ ذُ   25105355 ذاعيز ٚفٝ ،   4110:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  جاٚعدٝ ِذغٚؽ ٔاجخ عيّْٛ   - 3

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن ٚطٌه 2510-3-5 فٝ 2553 علُ ِذٛ تاِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً
  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25105315 ذاعيز ٚفٝ ،   5615:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ػٍٝ ادّض ػثضاٌفراح ادّض   - 4

 2510-3-15 فٝ 365 علُ ذاكيغ تطٍة االهً تماء ِغ اٌراتغ اٌغاء
  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25105311 ذاعيز ٚفٝ ،   1005:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ِوطفٝ ِذّض عكٛاْ ِذّض   - 5

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن ٚطٌه 2510-3-11 فٝ 2554 علُ ِذٛ تاِغ اٌميض ٘ظا اٌغٝ
  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25105313 ذاعيز ٚفٝ ،   6924:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  دٕاٜٚ يؼمٛب جّيً جّاي   - 6

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ
 اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25105313 ذاعيز ٚفٝ ،   5291:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  اهلل جاب كٛلٝ ٚعصٖ   - 1

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا
  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25105313 ذاعيز ٚفٝ ،   5231:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ِيشائيً اهلل جاب ػياص ػياصٖ   - 9

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ
 كطة/ِذٛ ذُ   25105314 ذاعيز ٚفٝ ،   1015:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ّ٘اَ ِذّض اٌغديُ ػثض ادّض ٔجاح   - 0

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً
 كطة/ِذٛ ذُ   25105319 ذاعيز ٚفٝ ،   6124:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  لغيالن تـاٌٝ ِٕٙٝ يٛاليُ ٘أٝ   - 15

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً
 ذُ   25105310 ذاعيز ٚفٝ ،   9953:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ٚاٌضٖ تٛاليٗ ّ٘اَ ادّض ِذّض هاتغ ادّض   - 11

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌفيض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ
  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25105325 ذاعيز ٚفٝ ،   6202:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  فغج ػجثاْ تلاعٖ ياؿغ   - 12

 ٔٙائيا اٌرجاعج ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ
  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25105321 ذاعيز ٚفٝ ،   6161:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ادّض اٌـيض ادّض ػثضاٌؼاي   - 13

 االهً تماء ِغ اٌفغع الٌغاء ٚطٌه 425علُ ذاكيغ تطٍة اٌميض ٘ظا اٌغٝ
  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25105325 ذاعيز ٚفٝ ،   5101:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ؿؼيض عِؼٜ ػؼخ دٕاْ   - 14

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ
  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25105321 ذاعيز ٚفٝ ،   5120:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  اٌؼؼيؼ ػثض يٛؿف دـٕٝ   - 15

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ
 كطة/ِذٛ ذُ   25105321 ذاعيز ٚفٝ ،   9534:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ػثضاٌـيض ِٕمغيٛؽ كاوغ ِيٕا   - 16

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً
 كطة/ِذٛ ذُ   25105329 ذاعيز ٚفٝ ،   3449:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ِذّضيٓ ِٕوٛع اٌغػاق ػثض دّيضٖ   - 11

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّاي عأؽ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105353 ، ذاعيز ٚفي  1431 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ِذّض فرذٝ عِضاْ ِذّٛص -  1

  جٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105354 ، ذاعيز ٚفي  5553 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اٌّـيخ ػثض تـطا جاص ِفيض -  2

  جٕيٗ  25555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105355 ، ذاعيز ٚفي  9464 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػثضاٌّالن ِٕوٛع ِا٘غ ِيٕا -  3

  جٕيٗ  255555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105355 ، ذاعيز ٚفي  9412 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػثضاٌّالن ػثضاٌلٙيض يؾغا فرذٝ -  4

  جٕيٗ  51555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ ٚهف
 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105315 ، ذاعيز ٚفي  1096 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اٌـيض ػثضاٌغدّٓ ِذّض ٔاصيٗ -  5

  جٕيٗ  45555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ



 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

 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105315 ، ذاعيز ٚفي  9059 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػثيض ِذّض اتٛػيض ِذّض -  6
  جٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105315 ، ذاعيز ٚفي  9591 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ادّض ِذّض ػثضاٌؼاي ِذّض -  1
  جٕيٗ  15555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105312 ، ذاعيز ٚفي  9930 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػثيض سٍف ِذّض ادّض -  9
  جٕيٗ  65555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105312 ، ذاعيز ٚفي  9656 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اٌٌّٛٝ جاص ػٍٝ اٌـيض ِذّض -  0
  جٕيٗ  1555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105312 ، ذاعيز ٚفي  6065 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  يـٝ ِذغٚؽ ٌطفٝ ٔثيً -  15
  جٕيٗ  255555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105311 ، ذاعيز ٚفي  1631 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ِذّض ادّض ؿٍيّاْ ادّض -  11
  جٕيٗ  355555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105319 ، ذاعيز ٚفي  9915 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػثضاٌالٖ ِٙضٜ ادّض ادّض -  12
  جٕيٗ  25555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ

،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105325 ، ذاعيز ٚفي  9106 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  دـٓ اٌـيض ضاٌغاػقػث ِذّض -  13
  جٕيٗ  35555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105325 ، ذاعيز ٚفي  1660 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ِذّض سٍف سٍيفٗ ِذّض -  14
  جٕيٗ  25555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ

،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105325 ، ذاعيز ٚفي  9010 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ادّض ػثضاٌغؤف جّاي ػثضاٌغؤٚف -  15
  جٕيٗ  2555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ ٚهف

،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105325 ، ذاعيز ٚفي  4651 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  تشيد ٘غيضٜ ِذغٚؽ ؿاِخ -  16
  جٕيٗ  3555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105325 ، ذاعيز ٚفي  1166 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  جغجؾ هاصق ٌّؼٝ اٌيلغ -  11
  جٕيٗ  25555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ

:   اٌرأكيغ ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105325 ، ذاعيز ٚفي  4515 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  هضيك ادّض هضيك -  19
  جٕيٗ  51555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً

،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105326 ، ذاعيز ٚفي  1125 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ادّض ػثضاٌغفاع ِوطفٝ ِذّض -  10
  جٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اياٌّ عأؽ ذؼضيً ذُ  25105326 ، ذاعيز ٚفي  9953 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػيض اتٛ ِذّض ؿيض ِٕروغ -  25
  جٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105321 ، ذاعيز ٚفي  9999 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػٍٝ ِذّض ػثضاٌفراح ػالء -  21
  جٕيٗ  5555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيوثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105353 ذاعيز ٚفي 9142    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ٍِه عِؼٜ هضلٝ ايٙاب -  1

 ِرغٜ ثاتد ٌثية فاصيٗ/  تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأكيغ
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105353 ذاعيز ٚفي 6912    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِيشائيً غثغياي سيغٜ ايّٓ -  2

 ِيشائيً غثغياي سيغٜ عِؼٜ/  تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأكيغ
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105353 ذاعيز ٚفي 9051    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌؼاي ػٍيٛج ِذّض ِذّض -  3

 ػثضاٌذّيض ِذّٛص ػثضاٌذّيض/ ٍِه-اٌجاِغ تجٛاع صِٚٗ اَ جـغ صِٚٗ اَ-صِٚٗ اَ ،:   اٌـرأكيغ
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105353 ذاعيز ٚفي 4514    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض اٌغؤٚف ػثض اِأٝ/ص -  4

 ػثّاْ ادّض ادّض وٛثغ/  تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأكيغ
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105353 ذاعيز ٚفي 9056    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عضٛاْ ِذّٛص عضٛاْ ٘ثٗ -  5

 ؿٍيّاْ ػطيٗ سٍف داذُ/ٍِه-اٌذـٕٗ تمغيٗ اٌثٍض تلغق اٌىثيغ اٌّـجض تجٛاع-اٌذـٕٗ ،:   اٌـرأكيغ
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105353 ذاعيز ٚفي 1431    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض فرذٝ عِضاْ ِذّٛص -  6

 فغغٍٝ ِذّض فرذٝ ػثضاٌّجيض/  تٍّه ِغؿٝ ِذّض تٕؼيٕٗ اِاَ ػغاتٝ ادّض كاعع ،:   اٌـرأكيغ
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105353 ذاعيز ٚفي 1431    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض فرذٝ عِضاْ ِذّٛص -  1

 2510-3-3 فٝ 334 ذاكيغعلُ تطٍة االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغاء ذُ ،:   اٌـرأكيغ
:   اٌـرأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105355 ذاعيز ٚفي 9059    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثيض ِذّض اتٛػيض ِذّض -  9
 ادّض ِذّض ػثضاٌغديُ ِذاؿٓ/تٍّه-اٌّالن وٕيـح تجٛاع اٌلغلٝ اٌثذغٜ طّا ؿادً ،
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105355 ذاعيز ٚفي 9012    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّضيٓ ِٕوٛع ػثضاٌشاٌك ِذّض -  0

 ػثضاٌشاٌك ِٚإِٓ ػثضاٌشاٌك ٚكثية ػثضاٌشاٌك جّاي/ٍِه-دياهلل دّضٜ ِشثؼ تجٛاع اػّغ اٌليز ،:   اٌـرأكيغ



 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

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105355 ذاعيز ٚفي 9011    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـيٓ فّٙٝ ِذّض ٔايغ -  15
 ػثضاٌؼٍٝ ِذّض عكاص ػواَ/ٍِه-ٚاٌّغٖٚ اٌوفا ِـجض تجٛاع لاٚغغب-لاٚغغب ،:   اٌـرأكيغ

:   اٌـرأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105355 ذاعيز ٚفي 9015    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، فاَ ػطيٗ ٌّؼٝ ػطيٗ -  11
 ػطيٗ ٌّؼٝ جّاي/ٍِه-اٌجضيضٖ تإٌّليٗ ِثاعن كاعع ِٓ ياؿغ تٓ ػّاع ف-اٌجضيضج إٌّليح ،

:   اٌـرأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105355 ذاعيز ٚفي 9050    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دّاص ادّض اٌـيض ِذّض -  12
 ػٍٝ ِمثٛي ِذّٛص/ٍِه-صِٚٗ اَ هٍيثٗ جـغ اٌغغتٝ طّا ؿادً ،

:   اٌـرأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105356 ذاعيز ٚفي 9146    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دٕا فغج ٔاجٝ ايّٓ -  13
 تجٛاع اٌجؼائغ كاعع ا علُ داعٖ تٕاديٗ ٚطؼّيٗ فٛي ؿأضٚذلاخ ٚتيغ ٚذجٙيؼ اػضاص ِذً ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،

 يٛؿف ِرٝ ِغاص اِيً/ٍِه االِيغ اؿرضيٛ
:   اٌـرأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105356 ذاعيز ٚفي 9146    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دٕا فغج ٔاجٝ ايّٓ -  14

 يٛؿف ِرٝ ِغاص اِيً/ٍِه-االِيغ اؿرضيٛ تجٛاع اٌجؼائغ كاعع 1علُ داعٖ ،
:   اٌـرأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105356 زذاعي ٚفي 9146    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دٕا فغج ٔاجٝ ايّٓ -  15

 ؿؼيض ٔظيغ ٔثيً/تٍّه-اٌؼماعيٗ اٌضغائة سٍف االٔجٍيٗ اٌىٕيـٗ ف وٙغتائيٗ اصٚاخ ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105351 ذاعيز ٚفي 9013    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، كغِٛر ؿيضُ٘ دٍيُ ٌطفٝ -  16

 غثغياي ػطا ػطيٗ جّيٍٗ/ٍِه-اٌغغتٝ اٌثذغٜ طّا ؿادً فايض كاعع ِٓ االٔضٌؾ كاعع-اٌـادً ،:   اٌـرأكيغ
،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105315 ذاعيز ٚفي 9521    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌـيض ِلغلٝ ػثضاٌـيض جيٙاْ -  11

 اٌلٛاصع اِاَ ؿالِْٛ لغيح اٌؼظعاء وٕيـٗ تجٛاع ٚػٕٛأٗ( تماٌٗ)ِاعود ؿٛتغ تٕلاط اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأكيغ ٚهف
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105315 ذاعيز ٚفي 9016    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تشيد ِذّض دـٓ ِذّٛص -  19

 ِذّض دـٓ ِذّض/ٍِه-كٕٛصٖ ِشثؼ تجٛاع اٌجضيضٖ إٌّليٗ ِثاعن كاعع ،:   اٌـرأكيغ
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105315 ذاعيز ٚفي 9014    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اتغا٘يُ ؿيض ػثضاٌغدّٓ ادّض -  10

 اٌـيض هالح وّاي/ٍِه-اٌجادغ ِضعؿٗ تذغٜ اٌؼغتيٗ اٌمِٛيٗ كاعع ،:   اٌـرأكيغ
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105315 ذاعيز ٚفي 9015    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثّاْ دّاص ثغٚخ ِذّض -  25

 دّاص ثغٚخ ادّض/ٍِه-اٌرذغيغ ِضعؿٗ سٍف دـيٓ ٔجغ ذغػٗ تجٛاع اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح ،:   اٌـرأكيغ
،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105315 ذاعيز ٚفي 9521    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌـيض ِلغلٝ ػثضاٌـيض جيٙاْ -  21

 هّٛئيً ٔاجٝ ٔؼيٗ/ تٍّه-اٌلٛاصع اِاَ ؿالِْٛ لغيح اٌؼظعاء وٕيـح تجٛاع-ؿالِْٛ ،:   اٌـرأكيغ ٚهف
،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105315 ذاعيز ٚفي 9521    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌـيض ِلغلٝ ػثضاٌـيض جيٙاْ -  22

 هّٛئيً ٔاجٝ تٍّه اٌؼظعاء وٕيـٗ تجٛاع ؿالِْٛ ػٕٛأٗ اٌثاْ ِٕرجاخ تيغ ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأكيغ ٚهف
 2519-0-15 فٝ افررخ يٛؿف ػثضاٌـيض

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105311 ذاعيز ٚفي 1001    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، يٛؿف ادّض يٛؿف ِذّض -  23
 ادّض يٛؿف ادّض ِذّض/ٍِه-واًِ ِوطفٝ تلاعع ػٍٝ اٚالص ِـجض تجٛاع ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105311 ذاعيز ٚفي 1001    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، يٛؿف ادّض يٛؿف ِذّض -  24
 لثٍٝ ػغاتٝ ادّض ف 3علُ اٌؼماع 15علُ ِذً ػٕٛأٗ ؿياعاخ ٚتطاعياخ اطاعاخ ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأكيغ

  2511-12-1فٝ افررخ وغيُ دـيٓ ادّض تٍّه اٌؼ٘ٛع دضيمح
:   اٌـرأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105311 ذاعيز ٚفي 1021    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـٓ ِذّض ادّض ادّض -  25

 اتٛاٌغٚؽ ػٍٝ ِذّض دٍيّٗ/ٍِه-اٌٛالاخ اٌثذغٜ ػاِغ اٚالص ِـجض تجٛاع تٕاديٗ جؼاعٖ ِذً ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،
:   اٌـرأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105311 ذاعيز ٚفي 1021    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـٓ ِذّض ادّض ادّض -  26

 اتٛاٌغٚؽ ػٍٝ ِذّض دٍيّٗ/ٍِه-اٌٛالاخ اٌثذغٜ ػاِغ اٚالص ِـجض تجٛاع-اٌٛالاخ ،
:   اٌـرأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105311 ذاعيز ٚفي 1021    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـٓ ِذّض ادّض ادّض -  21

 ؿرائغ ِذً ٚذلغيً اصاعج ٔلاط ػٓ اتٛاٌغٚؽ ػٍٝ ِذّض دٍيّٗ/تٍّه ػاِغ اي ِـجض اِاَ اٌٛالاخ ػٕٛأٗ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،
  2516-3-1فٝ افررخ ِٚفغٚكاخ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105311 ذاعيز ٚفي 1001    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، يٛؿف ادّض يٛؿف ِذّض -  29
 واًِ ِوطفٝ تلاعع ػٍٝ اٚالص ِـجض تجٛاع تٕاديٗ تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ ِىرة ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأكيغ

 ادّض يٛؿف ادّض ِذّض ٍِه
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105312 ذاعيز ٚفي 9656    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌٌّٛٝ جاص ػٍٝ اٌـيض ِذّض -  20

 ؿٍيّاْ ِذّض ػاطف/  تٍّه 5 تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأكيغ
:   اٌـرأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105312 ذاعيز ٚفي 6615    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ؿيض ادّض ِذّض -  35

 ػغاتٝ ادّض تلاعع اٌجضيض ؿٛ٘اج ِٛلف تجٛاع/  تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105312 ذاعيز ٚفي 9011    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، لٍيٕٝ هضلٝ وّاي كيغيٓ -  31

 ػياص فىرٛع ِيٕا/  تٍّه اٌثيطغيٗ اٌٛدضٖ تجٛاع اٌذضيمٗ لغيح ،:   اٌـرأكيغ
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105313 ذاعيز ٚفي 9025    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ٔٛيغ ِذّض ػثضاٌرٛاب ِذّٛص -  32

 ؿيض ِذّض جاصاٌىغيُ ادّض/ٍِه-ؿالِْٛ تمغيٗ اٌؼ٘ٛع ٔاصٜ اِاَ 1علُ اٌـاػٗ تغج-ؿالِْٛ ،:   اٌـرأكيغ
،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105313 ذاعيز ٚفي 9010    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض ػثضاٌغؤف جّاي ػثضاٌغؤٚف -  33

 ػٍٝ ادّض سٍف/ٍِه-اٌلٙيض ِضعؿٗ تجٛاع اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح ،:   اٌـرأكيغ ٚهف
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105313 ذاعيز ٚفي 9019    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿّؼاْ يؼمٛب وغَ فايؼٖ -  34

 ػثضاٌٙاصٜ ػثضاٌغدّٓ ِذّض/ٍِه-اٌياؿّيٓ تغج اٌجيق كاعع ،:   اٌـرأكيغ



 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

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105313 ذاعيز ٚفي 9125    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌؼاي ادّض سٍف ػثضاهلل -  35
 ادّض سٍف ػثضاهلل كيّاء/  تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105314 ذاعيز ٚفي 9022    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿٍيّاْ اٌـيض دـٓ ادّض -  36
 اتٛاٌٍيً ػٍٝ ِذّض/ٍِه-طّا جؼيغٖ-اٌلٛاصع كغلٝ-ػثّاْ دٛى-طّا جؼيغج ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105314 ذاعيز ٚفي 5255    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دّٛع ػٍٝ عواب اٌؼٍٝ ػثض -  31
 ػٍٝ/ٍِه-اٌرذغيغ تمغيٗ لٕضيً اٌذاج ِـجض تٕاديٗ تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ ِىرة ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأكيغ
 دّٛع ػٍٝ عواب

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105314 ذاعيز ٚفي 9616    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌـاذغ ِذّض اِاي -  39
 ِٙغاْ ؿاٌّاْ ِذّض ػاهُ/  تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأكيغ

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105314 ذاعيز ٚفي 9023    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌماصع ِذّٛص ِذّض ػثضاٌماصع -  30
 اتغا٘يُ ػثضاٌؼاي ايّاْ/ٍِه-اٌشٍيفٗ ِـجض تجٛاع اٌضياع ٔجغ اٌّضِغ-اٌّضِغ ،:   اٌـرأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105314 ذاعيز ٚفي 9021    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ؿٍيّاْ ػثضاٌغٕٝ ِا٘غ -  45
 ِذّض ؿٍيّاْ ػثضاٌغٕٝ/ٍِه-اٌجادغ هيضٌيٗ اِاَ هضيك داعٖ اٌؼغتيٗ اٌمِٛيٗ ف ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105314 ذاعيز ٚفي 5255    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دّٛع ػٍٝ عواب ػثضاٌؼٍٝ -  41
 دّٛع ػٍٝ عواب ػٍٝ/ٍِه-اٌرذغيغ تمغيٗ لٕضيً اٌذاج ِـجض اِاَ-اٌرذغيغ لغيح ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105314 ذاعيز ٚفي 5255    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دّٛع ػٍٝ عواب ػثضاٌؼٍٝ -  42
 2556-11-20فٝ افررخ ِذّٛص ػٍٝ عػيمٗ/تٍّه- اٌرذغيغ لغيح ػٕٛأٗ تماٌٗ ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105311 ذاعيز ٚفي 9024    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ادّض اٌـيض ػالءاٌضيٓ -  43
 ؿٍيّاْ ػٍٝ ادّض اٌـيض/ تٍّه اٌؼِّٛٝ اٌطغيك ػٍٝ اٌؼ٘غاء دٝ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105319 ذاعيز ٚفي 9025    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػفاْ ػثضاٌؼؼيؼ اكغف عيٙاَ -  44
 ادّض ػفاْ ػثضاٌؼؼيؼ ِذّٛص/ٍِه-االترضائيٗ اٌّضعؿٗ تجٛاع اٌؼٚن ذً-اٌؼٚن ذً ،:   اٌـرأكيغ

:   اٌـرأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105319 ذاعيز ٚفي 4649    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، جثاٌٝ ِذّٛص هثاح -  45
 ػثضاٌّجيض ػٍٝ ػثضاٌغاػق/  تٍّه اٌثذغ تلاعع اٌذـٕاخ ِـجض تجٛاع ِلطا - تجؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105310 ذاعيز ٚفي 9021    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، فغغٍٝ ِذّض فغغٍٝ ٔؼّٗ -  46
 ِذّٛص اتٛص٘ة اؿّاػيً ادّض/تٍّه-اػّغ اٌليز ِماَ تجٛاع اػّغ تاٌليز اٌثاعٚصٜ ف ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105310 ذاعيز ٚفي 9026    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِٛؿٝ سٍيفٗ ػاطف اتغا٘يُ -  41
 تطيز يٛؿف داعؽ عفؼد/ٍِه-اٌّذىّٗ كاعع ِٓ ِرفغع اتٛصِٚٗ ػثضاٌؼظيُ ف ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105310 ذاعيز ٚفي 6536    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، يّاْؿٍ ػٍٝ سٍيفٗ اؿّاػيً -  49
 ادّض ػٍٝ اؿّاػيً ػٍٝ/  تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105325 ذاعيز ٚفي 9029    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثيض ِيشائيً تشيد ٔجاح -  40
 ػثيض ِيشائيً تشيد ػياص/ ٍِه اٌوذيٗ اٌٛدضٖ تجٛاع غغية وَٛ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105325 ذاعيز ٚفي 9031    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض اهلل سٍف ِذّض فاطّٗ -  55
 ّ٘اَ ادّض ِذّض هاتغ/ ٍِه اٌغضٛاْ ِـجض تجٛاع اٌّـرجض إٌجغ اٌؼرإِٗ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105325 ذاعيز ٚفي 9020    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تطغؽ هاتغ هضلٝ ِيشائيً -  51
  تطغؽ هاتغ هضلٝ اتغا٘يُ/ ٍِه ِثاعن كاعع ِٓ االثاع كاعع اٌجضيضٖ إٌّليٗ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105325 ذاعيز ٚفي 9035    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضإٌّؼُ ػثضاٌؼؼيؼ ؿيض -  52
 ِذّض ػثضإٌّؼُ ػثضاٌؼؼيؼ ِذّض/ ٍِه اٌشطية ٔجغ ِضعؿٗ تجٛاع غغية وَٛ ،:   اٌـرأكيغ

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105321 ذاعيز ٚفي 9516    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دٕا ػثضاٌّالن عِـيؾ ػثضاٌّالن -  53
 طغيك كاعع ِٓ اتٛاٌض٘ة كاعع طّا ػٕٛأٗ تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ ِىرة ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأكيغ ٚهف
 اتٛص٘ة ادّض ػثضاٌذّيض ِذّض/تٍّه اٌغغتٝ طّا ؿادً اٌـٛق

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105321 ذاعيز ٚفي 9516    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دٕا ػثضاٌّالن عِـييؾ ػثضاٌّالن -  54
 اتٛص٘ة ادّض ػثضاٌذّيض ِذّض/تٍّه-اٌغغتٝ طّا ؿادً اٌـٛق طغيك كاعع ِٓ اتٛاٌض٘ة كاعع ،:   اٌـرأكيغ ٚهف

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105321 ذاعيز ٚفي 9516    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دٕا ػثضاٌّالن عِـييؾ ػثضاٌّالن -  55
 ف ػٕٛأٗ اٌلشويٗ اٌؼٕايٗ ِٚـرٍؼِاخ ٚاٌّـٕيٓ اطفاي دفاضاخ ذجاعٖ ٔلاط ػٓ اسغ ٝعئيـ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأكيغ ٚهف

 2511-12-1فٝ افررخ اتٛص٘ة ادّض ػثضاٌذّيض ِذّض تٍّه اٌمثٍٝ طّا ؿادً اٌـٛق طغيك اتٛاٌض٘ة
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105324 ذاعيز ٚفي 6531    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ٔفاصٜ اتٛاٌذـٓ ِّضٚح -  56

 ٔفاصٜ اتٛاٌذـٓ ِذّض/  تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأكيغ
،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105324 ذاعيز ٚفي 9032    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض ػثضٖ اٌشاٌك ػثض ػثضاٌغػاق -  51

  اٌغديُ ػثض ادّض وّاي اتٛاٌذـٓ/ ٍِه اٌلاصع ِضسً تذغٜ ؿالِْٛ ،:   اٌـرأكيغ ٚهف
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105324 ذاعيز ٚفي 9034    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، جغجؾ ػطااهلل ثاتد ِؼٛى -  59

 جغجؾ ػطااهلل فٛػٜ/ٍِه-اٌثٛؿرٗ اِاَ اٌذّا لغيٗ-اٌذّا ،:   اٌـرأكيغ
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105324 ذاعيز ٚفي 9033    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دثلٝ فايك ػثضاٌلٙيض اتغا٘يُ -  50

 دثلٝ فايك ػثضاٌلٙيض/ ٍِه اٌثغيض ِىرة تجٛاع اٌذّا ،:   اٌـرأكيغ
 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105325 ذاعيز ٚفي 9035    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ِوطفٝ ػالء ٘لاَ -  65

 هاٌخ ِذّض ِوطفٝ ػالء/ٍِه-اٌّذاِٝ ٘اكُ دّاصٖ ِىرة تجٛاع ِا٘غ ادّض كاعع ِٓ اٌٛفاء ف ،:   اٌـرأكيغ



 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

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105321 ذاعيز ٚفي 1516    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ٔويف ثاتد ِالن عِٚأٝ -  61
 تضعٚؽ ٔاجخ ػاطف تيرغ/  تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأكيغ

:   اٌـرأكيغ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105321 ذاعيز ٚفي 9039    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تلاٜ ٍِه ذٛفيك ػّاص -  62
 عٚفائيً اِيٓ ِىغَ ايّاْ/ٍِه-تإٌّليٗ ِثاعن كاعع ِٓ اٌٛفاء كاعع ،

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105321 ذاعيز ٚفي 9031    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ؿيض ػثضاٌؼاي ياؿغ -  63
 ػثضاٌؼاي ِذّض ؿيض ػثضاٌؼاي/ٍِه-ػغٍٛي ؿؼض تلاعع اٌجادغ ِـجض تجٛاع ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105321 ذاعيز ٚفي 9035    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضإٌّؼُ ػثضاٌؼؼيؼ ؿيض -  64
 صِٚٗ تاَ اٌشطية ٔجغ/  تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،:   اٌـرأكيغ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105321 ذاعيز ٚفي 9036    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـيٓ فّٙٝ ِجضٜ ادّض -  65
 دـيٓ فّٙٝ ادّض ِذّٛص/تٍّه-اٌغياضٝ طّا ٔاصٜ تجٛاع ػغاتٝ ادّض ف ِٓ ِرفغع ػياص تٓ طاعق ف ،:   اٌـرأكيغ

   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌلاط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌلغوح ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105312ُ ذاعيز ٚفي 9011   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، لٍيٕٝ هضلٝ وّاي كيغيٓ -  1

 سام: اٌرأكيغ
،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105324ُ ذاعيز ٚفي 9032   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض ػثضٖ اٌشاٌك ػثض ػثضاٌغػاق -  2

 سام: اٌرأكيغ ٚهف
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105324ُ ذاعيز ٚفي 9033   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دثلٝ فايك ػثضاٌلٙيض اتغا٘يُ -  3

 سام: اٌرأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105353ُ ذاعيز ٚفي 9051   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌؼاي ػٍيٛج ِذّض ِذّض -  4

 سام: اٌرأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105355ُ ذاعيز ٚفي 9011   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـيٓ فّٙٝ ِذّض ٔايغ -  5

 سام: اٌرأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105325ُ ذاعيز ٚفي 9031   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض اهلل سٍف ِذّض فاطّٗ -  6

 سام: اٌرأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105325ُ ذاعيز ٚفي 9035   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ِوطفٝ ػالء ٘لاَ -  1

 سام: اٌرأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105315ُ ذاعيز ٚفي 9016   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تشيد ِذّض دـٓ ِذّٛص -  9

 سام: اٌرأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105314ُ ذاعيز ٚفي 5255   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دّٛع ػٍٝ عواب ػثضاٌؼٍٝ -  0

 سام: اٌرأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105314ُ ذاعيز ٚفي 9022   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿٍيّاْ اٌـيض دـٓ ادّض -  15

 سام: اٌرأكيغ
،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105355ُ ذاعيز ٚفي 9012   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّضيٓ ِٕوٛع ػثضاٌشاٌك ِذّض -  11

 سام: اٌرأكيغ ٚهف
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105321ُ ذاعيز ٚفي 9031   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ؿيض ػثضاٌؼاي ياؿغ -  12

 سام: اٌرأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105353ُ ذاعيز ٚفي 9056   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عضٛاْ ِذّٛص عضٛاْ ٘ثٗ -  13

 سام: اٌرأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105311ُ ذاعيز ٚفي 1001   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، يٛؿف ادّض يٛؿف ِذّض -  14

 سام: اٌرأكيغ
،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105324ُ ذاعيز ٚفي 9034   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، جغجؾ ػطااهلل ثاتد ِؼٛى -  15

 سام: اٌرأكيغ ٚهف
 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105315ُ ذاعيز ٚفي 9015   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثّاْ دّاص ثغٚخ ِذّض -  16

 سام: اٌرأكيغ
،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105315ُ ذاعيز ٚفي 9014   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اتغا٘يُ ؿيض ػثضاٌغدّٓ ادّض -  11

 سام: اٌرأكيغ ٚهف
،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105314ُ ذاعيز ٚفي 9023   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌماصع ِذّٛص ِذّض ػثضاٌماصع -  19

 سام: اٌرأكيغ ٚهف



 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

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105310ُ ذاعيز ٚفي 9021   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، فغغٍٝ ِذّض فغغٍٝ ٔؼّٗ -  10
 سام: اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105321ُ ذاعيز ٚفي 9036   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـيٓ فّٙٝ ِجضٜ ادّض -  25
 سام: اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105355ُ ذاعيز ٚفي 9050   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دّاص ادّض اٌـيض ِذّض -  21
 سام: اٌرأكيغ

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105325ُ ذاعيز ٚفي 9020   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تطغؽ هاتغ هضلٝ ِيشائيً -  22
 سام: اٌرأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105313ُ ذاعيز ٚفي 9019   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿّؼاْ يؼمٛب وغَ فايؼٖ -  23
 سام: اٌرأكيغ

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105313ُ ذاعيز ٚفي 9010   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض ػثضاٌغؤف جّاي ػثضاٌغؤٚف -  24
 سام: اٌرأكيغ ٚهف

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105321ُ ذاعيز ٚفي 9516   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دٕا ػثضاٌّالن عِـييؾ ػثضاٌّالن -  25
 سام: اٌرأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105355ُ ذاعيز ٚفي 9059   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثيض ِذّض اتٛػيض ِذّض -  26
 سام: اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105311ُ ذاعيز ٚفي 1021   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـٓ ِذّض ادّض ادّض -  21
 سام: اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105314ُ ذاعيز ٚفي 9021   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ؿٍيّاْ ػثضاٌغٕٝ ِا٘غ -  29
 سام: اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105325ُ ذاعيز ٚفي 9029   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثيض ِيشائيً تشيد ٔجاح -  20
 سام: اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105355ُ ذاعيز ٚفي 9015   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، فاَ ػطيٗ ٌّؼٝ ػطيٗ -  35
 سام: اٌرأكيغ

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105313ُ ذاعيز ٚفي 9025   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ٔٛيغ ِذّض ػثضاٌرٛاب ِذّٛص -  31
 سام: اٌرأكيغ ٚهف

: اٌرأكيغ ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105356ُ ذاعيز ٚفي 9146   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دٕا فغج ٔاجٝ ايّٓ -  32
 سام

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105319ُ ذاعيز ٚفي 9025   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػفاْ ػثضاٌؼؼيؼ اكغف عيٙاَ -  33
 سام: اٌرأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105321ُ ذاعيز ٚفي 9039   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تلاٜ ٍِه ذٛفيك ػّاص -  34
 سام: اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105351ُ ذاعيز ٚفي 9013   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، كغِٛر ؿيضُ٘ دٍيُ ٌطفٝ -  35
 سام: اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105311ُ ذاعيز ٚفي 9024   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ادّض ـيضاٌ ػالءاٌضيٓ -  36
 سام: اٌرأكيغ

 ٚهف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105310ُ ذاعيز ٚفي 9026   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِٛؿٝ سٍيفٗ ػاطف اتغا٘يُ -  31
 سام: اٌرأكيغ

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105315ُ ذاعيز ٚفي 9521   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌـيض ِلغلٝ ػثضاٌـيض جيٙاْ -  39
 سام: اٌرأكيغ ٚهف

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105325ُ ذاعيز ٚفي 9035   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضإٌّؼُ ػثضاٌؼؼيؼ ؿيض -  30
 سام: اٌرأكيغ ٚهف

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمأٛٔي اٌىياْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌـّح االؿُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   اٌٍذَٛ ِٚفغِٗ اٌغظائيٗ ٌٍّٛاص اٌغاػٝ: اٌٝ 6556 تغلُ اٌّميضج اٌلغوح اؿُ ترؼضيً اٌرأكيغ ذ25105325ُ:  ذاعيز فٝ  ،  -  1
   اٌّجّضٖ اٌٍذَٛ ٌرجاعٖ اٌغاػٝ: اٌٝ 6556 تغلُ اٌّميضج اٌلغوح اؿُ ترؼضيً اٌرأكيغ ذ25105325ُ:  ذاعيز فٝ  ،  -  2
   اٌؼِّٛيٗ ٌٍّماٚالخ اٌّوطفٝ ِىرة: اٌٝ 1125 تغلُ اٌّميضج اٌلغوح اؿُ ترؼضيً اٌرأكيغ ذ25105326ُ:  ذاعيز فٝ  ،  -  3
   ــــــــــــــــــــــ  
   األكشام  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األدىاَ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   كغواخ اٌرجاعٜ اٌـجً ذؼضيالخ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌلطة - اٌّذٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّاي عأؽ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌلاط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌلغوح ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمأٛٔي اٌىياْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌـّح االؿُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األكشام   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛص   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األدىاَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  
   افغاص ذجضيضاخ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 3953   تغلُ    25105353:  ذاعيز ، 335  2511-4-21-ج  أعِايٕٛؽ ذٛفيك أكغف -  1
 5342   تغلُ    25105353:  ذاعيز ، 320  2519-5-19-ج  دـأيٓ كثية ٔجاح -  2
 4514   تغلُ    25105353:  ذاعيز ، 325  2519-2-23-ج  ِذّض اٌغؤٚف ػثض اِأٝ/ص -  3
 5100   تغلُ    25105353:  ذاعيز ، 323  2511-9-10-ج  اٌغدّٓ ػثض دـيٓ هاصق -  4
 6554   تغلُ    25105353:  ذاعيز ، 333  2510-2-3-ج  ِوطفٝ ػٍٝ ػثضاٌٛ٘اب ِذّض -  5
 6245   تغلُ    25105355:  ذاعيز ، 346  2511-12-4-ج  يٛؿف عػق دٍّٝ ٔاصيٗ -  6
 4251   تغلُ    25105356:  ذاعيز ، 349  2519-15-12-ج  ٔاهغ فغج هفاء -  1
 5135   تغلُ    25105351:  ذاعيز ، 351  2512-5-16-ج  ػٍٝ إٌؼيُ ػثض وّاي ساٌض -  9
 5135   تغلُ    25105351:  ذاعيز ، 352  2511-5-16-ج  ػٍٝ إٌؼيُ ػثض وّاي ساٌض -  0

 3113   تغلُ    25105315:  ذاعيز ، 359  2555-5-15-ج  دـٓ ػٍٝ يٛؿف ِذّٛص -  15
 3113   تغلُ    25105315:  ذاعيز ، 350  2515-5-15-ج  دـٓ ػٍٝ يٛؿف ِذّٛص -  11
 6492   تغلُ    25105311:  ذاعيز ، 369  2510-2-2-ج  ؿٍيّاْ اٌـيض جٕيضٜ ِذّض -  12
 1005   تغلُ    25105311:  ذاعيز ، 361  2511-1-15ج  ِوطفٝ ِذّض عكٛاْ ِذّض -  13
 5344   تغلُ    25105312:  ذاعيز ، 315  2519-5-25-ج  اٌّالن ػثض ِٕوٛع ِا٘غ ٘أٝ -  14
 5291   تغلُ    25105313:  ذاعيز ، 394  2519-1-24-ج  اهلل جاب كٛلٝ ٚعصٖ -  15
 5465   تغلُ    25105313:  ذاعيز ، 395  2510-2-25-ج  تشيد ػٍٝ ؿٍيّاْ ػثّاْ -  16
 5915   تغلُ    25105313:  ذاعيز ، 310  2516-5-16 -ج  ٘غِيٕا ػطا اهلل ؿّيغعػق -  11
 5231   تغلُ    25105313:  ذاعيز ، 393  2511-15-4-ج  ِيشائيً اهلل جاب ػياص ػياصٖ -  19
 5255   تغلُ    25105314:  ذاعيز ، 390  2512-9-25-ج  دّٛع ػٍٝ عواب اٌؼٍٝ ػثض -  10
 5255   تغلُ    25105314:  ذاعيز ، 305  2511-9-25-ج  دّٛع ػٍٝ عواب اٌؼٍٝ ػثض -  25
 1015   تغلُ    25105314:  ذاعيز ، 305  2551-11-19-ج  ّ٘اَ ِذّض اٌغديُ ػثض ادّض ٔجاح -  21
 1015   تغلُ    25105314:  ذاعيز ، 306  2556-11-19-ج  ّ٘اَ ِذّض اٌغديُ ػثض ادّض ٔجاح -  22
 1015   تغلُ    25105314:  ذاعيز ، 301  2511-11-19-ج  ّ٘اَ ِذّض اٌغديُ ػثض ادّض ٔجاح -  23
 1015   تغلُ    25105314:  ذاعيز ، 309  2516-11-19-ج  ّ٘اَ ِذّض اٌغديُ ػثض ادّض ٔجاح -  24
 4531   تغلُ    25105314:  ذاعيز ، 391  2511-12-29ج  ؿٛؽ تضعٚؽ فاَ تضيغ -  25
 6332   تغلُ    25105311:  ذاعيز ، 455  2519-4-15-ج  فغغٍٝ ؿٍيّاْ ػثضاٌذّيض ٔاجٝ ِٕوٛع -  26
 565   تغلُ    25105311:  ذاعيز ، 451  2519-12-25-ج  دـٓ ِذّض ِذّضيٓ ِذّض -  21
 5951   تغلُ    25105311:  ذاعيز ، 452  2516-4-14-ج  ٔٛيغ دـيٓ دـٓ ػثضج -  29
 5466   تغلُ    25105319:  ذاعيز ، 456  2510-2-29-ج  اٌّجيض ػثض ِذّض اتغا٘يُ ؿاِيح -  20
 6124   تغلُ    25105319:  ذاعيز ، 451  2511-6-14-ج  لغيالن تـاٌٝ ِٕٙٝ يٛاليُ ٘أٝ -  35
 6405   تغلُ    25105319:  ذاعيز ، 455  2510-2-16-ج  ِـؼض دٕا جاتغ اؿذاق -  31
 6202   تغلُ    25105325:  ذاعيز ، 415  2519-2-6-ج  فغج ػجثاْ تلاعٖ ياؿغ -  32
 6413   تغلُ    25105325:  ذاعيز ، 422  2510-1-21-ج  ؿيضاعٚؽ كذاذٗ ِالن تٌٛؾ ايّٓ -  33
 3649   تغلُ    25105321:  ذاعيز ، 426  2516-0-11-ج  اٌّالن ػثض ػياص ِا٘غ ػيض -  34
 4331   تغلُ    25105321:  ذاعيز ، 421  2510-3-20-ج  ِيشائيً ٔاْ ايٙاب. ص -  35
 6205   تغلُ    25105325:  ذاعيز ، 443  2519-2-3-ج  جٛعجٝ اهلل ٌطف فىرٛع تيرغ -  36
 4651   تغلُ    25105325:  ذاعيز ، 439  2515-4-11-ج  تشيد ٘غيضٜ ِذغٚؽ ؿاِخ -  31
 4651   تغلُ    25105325:  ذاعيز ، 430  2515-4-11-ج  تشيد ٘غيضٜ ِذغٚؽ ؿاِخ -  39
 5101   تغلُ    25105325:  ذاعيز ، 431  2515-12-23-ج  ؿؼيض عِؼٜ ػؼخ دٕاْ -  30
 3663   تغلُ    25105325:  ذاعيز ، 435  2510-1-14-ج  ِذّض ػٍٝ اٌظا٘غ ػثض -  45
 4515   تغلُ    25105325:  ذاعيز ، 442  2519-2-23-ج  هضيك ادّض هضيك -  41
 5960   تغلُ    25105326:  ذاعيز ، 446  2516-5-11-ج  ؿٍيّاْ ػثضاٌثاعٜ ادّض طاعق -  42
 5411   تغلُ    25105326:  ذاعيز ، 441  2510-3-9-ج  ِيشائيً ؿؼيض ٚٔيؾ اِيغ -  43
 5120   تغلُ    25105321:  ذاعيز ، 455  2511-5-14-ج  اٌؼؼيؼ ػثض يٛؿف دـٕٝ -  44
 3449   تغلُ    25105329:  ذاعيز ، 451  2556-2-1-ج  ِذّضيٓ ِٕوٛع اٌغػاق ػثض دّيضٖ -  45
 3449   تغلُ    25105329:  ذاعيز ، 459  2511-2-1-ج  ِذّضيٓ ِٕوٛع اٌغػاق ػثض دّيضٖ -  46
 3449   تغلُ    25105329:  ذاعيز ، 450  2516-2-1-ج  ِذّضيٓ ِٕوٛع اٌغػاق ػثض دّيضٖ -  41
   ــــــــــــــــــــــ  
   كغواخ ذجضيضاخ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 4214   تغلُ    25105319:  ذاعيز ، 459  2519-11-2-ج  ٚكغواج اٌـيض ادّض تاؿُ/  كغوح -  1
 6516   تغلُ    25105324:  ذاعيز ، 432  2510-3-23-ج  ٚكغواٖ ػثضاٌغديُ ِذّض ِوطفٝ/كغوح -  2
 ، 432  2510-3-23-ج  ٚكغيىٗ ِوطفٝ فّٙٝ ػثضاٌالٖ اتغا٘يُ كغوح/تجؼٍٙا اٌرجاعٜ ٚاؿّٙا اٌلغوٗ ػٕٛاْ ذؼضيً -  3

 6516   تغلُ    25105324:  ذاعيز
   ــــــــــــــــــــــ  
   افغاص ع٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 افغاص تيغ 

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 كغواخ ع٘ٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 كغواخ تيغ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 

 

  


