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   أفراص ليٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ِالتص ػٓ 4090 ترلُ 21101314 فٝ ليض ، 12111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  فرغٍٝ ػثضاٌشاٌك ِذّض ِاجضٖ -  1

 ػغيٗ زايض ضؼاص/  تٍّه - اٌمضيّح اٌّضرضح غارع:  تجٙح ، جا٘سج
 ذرتيٗ دظيرٖ ػٓ 5129 ترلُ 21101329 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ٔؿير ادّض ِذّٛص ادّض -  2

 ػثضإٌثٝ ِذّض ِذّٛص عٗ/ ٍِه تاٌغريساخ اٌضيٕٝ اٌّؼٙض غارع - اٌغريساخ:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ
 ذرتيح دظيرج ػٓ 5111 ترلُ 21101310 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ادّض ِغرتٝ ادّض دازَ -  3

 ادّض ِغرتٝ ادّض دطاَ/ٍِه اٌرٛديض ِطجض تجٛار اٌّاضز ٔجغ اٌجسازرج:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ
 ، وػرٜ ِغؼُ ػٓ 4096 ترلُ 21101313 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  لاضُ ادّض لاضُ ادّض -  4

 ػغٝ ادّض ٔاؾر ادّض/ تٍّه ِؿر تٕه تجٛار ضٛ٘اج اضيٛط غارع:  تجٙح
 تماٌٗ تيغ ػٓ 4091 ترلُ 21101315 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ضٍيّاْ ِذّض لثيؿٝ ػائػٗ -  5

 ِذّض ػٍٝ ِٙضٜ ِٛضٝ/  تٍّه - ؾاٌخ اٌػيز اٌذضيض اٌطىٗ ِسٌماْ تجٛار - اٌجسازرٖ:  تجٙح ، تاٌرجسئٗ
 ذرتيٗ دظيرٖ ػٓ 5116 ترلُ 21101321 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػٍٝ ِذّٛص ِذّض اضراء -  6

 ِرٌٛٝ اٌىريُ جاص زيٕة/ تٍّه اهلل فرخ وٛترٜ تجٛار اٌذريضيٗ ِطاوٓ:  تجٙح ، اٌّٛاغٝ ٚتيغ
 دظيرٖ ػٓ 5121 ترلُ 21101326 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػثضاٌىريُ ػثضاٌجٍيً دطيٓ ضٙير -  9

 يٛٔص فضً ِذّض ؾفٛخ/ ٍِه ٚغاح تٕٝ يٛٔص ٔجغ إٌٛر جاِغ تجٛار - ٚغاح تٕٝ:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ ذرتيٗ
 تاٌرجسئح تماٌٗ ػٓ 4092 ترلُ 21101315 فٝ يضل ، 11111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ِٙضٜ ػثضاٌؼسيس فرج ػسٖ -  9
 اٌؼٍٝ ػثض ؾاصق ِذرٚش/ٍِه اٌؿٍيثٗ تٕاديح ٘الي تٕٝ:  تجٙح ،
 اٌؼاب ؾاٌح ػٓ 5113 ترلُ 21101321 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ادّض تغضاصٜ داِض ادّض -  0

 اٌرياضٝ اٌّراغٗ ٔاصٜ/تٍّه-اٌّراغٗ تٕاصٜ االصارٜ تاٌّثٕٝ االرضٝ اٌضٚر:  تجٙح ، رياضيٗ
 ذرتيح دظيرج ػٓ 5114 ترلُ 21101325 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  دٕفٝ ِذّض فرذٝ ػاعف -  11

 دٕفٝ ِذّض دٕفٝ ػٍٝ/  تٍّه - اٌثٍض لثٍٝ - اٌمضيّح اٌّضرضح غارع - ٚغاح تٕٝ:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ
:  تجٙح ، ِغؼُ ػٓ 4090 ترلُ 21101311 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ادّض ِذّٛص اٌطيض ِذّض -  11

 ِذّض عٗ ِذّٛص ػضي/ تٍّه اٌطىريٗ وافيٗ تجٛار اٌّرٚر غارع
 ِفرٚغاخ تيغ ػٓ 5119 ترلُ 21101326 فٝ ليض ، 1111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػثّاْ سٍيً ػثّاْ غذاذٗ -  12

 ضٍيُ ِذّض ػاعف ادّض/  تٍّه - رغٛاْ آي تػارع اٌّضيٕح ِجٍص تجٛار:  تجٙح ،
 ِالتص تيغ ػٓ 4009 ترلُ 21101319 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ادّض ػٍٝ ِذّٛص ذيطير -  13

 يٛضف جالي اهلل فرخ ِذّض/ ٍِه ػٍٝ ِىرثح تجٛار اٌجالء غارع:  تجٙح ، جا٘سج
 ِماٚالخ ػٓ 4093 ترلُ 21101315 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  اٌطيض اٌثضٜٚ ِذّض ػسخ -  14

 اٌثضٜٚ ِذّض ِّضٚح/ ٍِه جرجص ؾيضٌيح تجٛار اٌطّارٔح:  تجٙح ، ػِّٛيح
 ٚذٛزيغ ذجارج ػٓ 5115 ترلُ 21101325 فٝ ليض ، 12111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  سٍف ادّض اٌطيض ػالء -  15

 اٌطيض سٍف اترا٘يُ/تٍّه-ِؿر تٕه اػٍٝ-اٌذرِيٓ ترج-ضٛ٘اج اضيٛط ظ:  تجٙح ، عثيح اػػاب
 دظيرج ػٓ 4099 ترلُ 21101314 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػثضاٌشاٌك ِذّض ؾفٛخ اٌطيض -  16

 ػثضاٌشاٌك ِذّض ؾفٛخ/تٍّه-ػثضاٌشاٌك تيد ِطجض تجٛار-٘الي تٕٝ:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ ذرتيح
 ذرتيٗ دظيرٖ ػٓ 5111 ترلُ 21101324 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ادّض ِذّض ادّض فاعّٗ -  19

 ػثّاْ ِذّٛص ػثّاْ ِذّٛص/  تٍّه تاؾٛٔٗ اٌذضيض اٌطىٗ تجٛار - تاؾٛٔٗ:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ
 ، تاٌرجسئح تماٌٗ ػٓ 5129 ترلُ 21101329 فٝ ليض ، 3111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  دطٓ ػٍٝ ِذّض اٌذطيٕٝ -  19

 ػّراْ دطٓ ػٍٝ ِذّض/  تٍّه - اتٛذرٝ جاِغ تجٛار - اٌغريساخ:  تجٙح
 تماٌٗ ػٓ 5112 ترلُ 21101310 فٝ ليض ، 1111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  اٌطيض ِذّض ػثضاٌذّيض اترا٘يُ -  10

 ِذّض ػثضاٌذّيض ػاعف/ ٍِه تاٌجسازرٖ اٌجضيضٖ االترضائيٗ اٌّضرضٗ غرب - اٌجسازرٖ:  تجٙح ، تاٌرجسئٗ
 ِساصاخ ػٓ 4099 ترلُ 21101314 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  اٌضية ػثضاٌماصر سيرٜ ؾالح -  21

 ػثضاٌردّٓ ِذّض ٓػثضاٌردّ/  تٍّه - اٌىثير اٌجاِغ تجٛار - اٌجالء غارع:  تجٙح ، ػِّٛيح
 ػٓ 5119 ترلُ 21101321 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  صياب ػثضاٌردّٓ ػثضاٌذفيظ اٌٙاَ -  21

 ػثضاٌماصر يٛٔص ِذّض ِذّض/ٍِه اٌىثير ِطجض تجٛار تٕاٚيظ:  تجٙح ، اٌّٛاغٝ ٚتيغ ذرتيح دظيرج
 تماٌٗ ػٓ 5121 ترلُ 21101326 فٝ ليض ، 12111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػثضاٌرديُ ادّض اٌطيض ِشرار -  22

 سٍيً دطاْ ِذّٛص ِؿغفٝ/ ٍِه اٌٛضغأٝ اٌّطجض تجٛار اٌثٍض غٕضٚيً:  تجٙح ، تاٌرجسئح
 ذرتيح دظيرج ػٓ 5122 ترلُ 21101326 فٝ ليض ، 61111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  اٌطيض ِذّض فرذٝ ػاعف -  23

 ص٘يص ػثضاٌردّٓ ِذّض سضيجح/ٍِه اٌػذيثر ِطجض تجٛار تٕاٚيظ:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ
 ِىرة ػٓ 5125 ترلُ 21101329 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػثّاْ ِذّض ادّض وّاي ادّض -  24

 ػثّاْ ِذّض ادّض وّاي/ تٍّه اٌذريضيٗ اٌػٍثياخ ٔجغ - اٌذريضيٗ:  تجٙح ، ػِّٛيٗ ِماٚالخ
 ٔظاراخ ِذً ػٓ 4002 ترلُ 21101312 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػٍٝ ِذّض رغاص غيّاء -  25

 ػجٛر ِذّض اهلل فرخ/ تٍّه اٌرجارٜ ػجٛر ِّر - رياـ ػثضإٌّؼُ غارع:  تجٙح ،
 تيغ ػٓ 4000 ترلُ 21101310 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػثضاٌذىيُ ثاتد ػثضاٌطّيغ ٚجضٜ -  26

 ػٍٛاْ ِذّض ياضيٓ ِذّض/  تٍّه - اٌؿاتريٓ ِطجض تجٛار - اتٛػسيس ػراتح:  تجٙح ، وٙرتائيح أصٚاخ
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 تيغ ػٓ 5113 ترلُ 21101325 فٝ ليض ، 21111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػثضاٌؼاي ػثضإٌؼيُ اٌثاٌغ دّاصٖ -  29
 ػثضاٌؼاي ػثضإٌؼيُ اٌثاٌغ/تٍّه-اٌفرخ ِطجض تجٛار-اٌجؼراْ ٔجغ-٘الي تٕٝ:  تجٙح ، جا٘سٖ ِالتص

 ِماٚالخ ػٓ 4004 ترلُ 21101312 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  تٌٛص ِجٍغ صٌٚف تيػٜٛ -  29
 تٌٛص ِجٍغ صٌٚف/ٍِه اٌػٙضاء وٕيطح تجٛار ِشيّر ٔجغ فسارج:  تجٙح ، ػِّٛيح

 ذرتيٗ دظيرٖ ػٓ 4005 ترلُ 21101314 فٝ ليض ، 52111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ِػاٌٝ ّٛصِذ ادّض اًِ -  20
 سّيص جّؼٗ ػّر ِذّض/  تٍّه الؿاؼ - اٌسراػٝ ٚاالئرّاْ اٌرّٕيٗ تٕه تجٛار - الؿاؼ:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ
 دظيرٖ ػٓ 4009 ترلُ 21101319 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ِٕرياش فالِْٛ رِٚأٝ جرجص -  31

 ِٕرياش فالِْٛ رِٚأٝ/ ٍِه - اٌجضيضٖ اٌثذريٗ اٌّضرضٗ تجٛار - اٌذريضيٗ:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ ذرتيٗ
 ذرتيٗ دظيرٖ ػٓ 5114 ترلُ 21101321 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  اٌطيض ِذّض جّاي ػؿاَ -  31

 دطٓ ادّض اٌطيض ِذّض جّاي/ ٍِه - فسارٖ غثاب ِروس ٔاصٜ تجٛار - فسارٖ:  تجٙح ، اٌّٛاغٝ ٚتيغ
)  ضيادٝ ِشثس ػٓ 5111 ترلُ 21101310 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػٍٝ ادّض فرغً ِذّٛص -  32

 دّاص ػٍٝ ادّض فرغٍٝ/  تٍّه - اٌّجّغ تجٛار - ئضّاػيً أٚالص:  تجٙح ،(  ِضػُ غير در صليك
 تماٌٗ ػٓ 4099 ترلُ 21101316 فٝ ليض ، 12111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ضثاق اتٛضضيرٖ دطٓ ادّض -  33

 اٌضيٓ وّاي ِذّض رغٛاْ ضؼيضٖ/  تٍّه - ئلؿاؼ ٚضياٌح فيؿً غارع - ئلؿاؼ:  تجٙح ، تاٌرجسئح
 ذرتيح دظيرج ػٓ 5112 ترلُ 21101325 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  دّٛصٖ ِذّض ادّض ذيطير -  34

 ػثضاٌطّيغ ػٍٝ ِذّٛص ِذّض ػّرٚ/تٍّه-اٌغريساخ ِضرضح تجٛار-اٌغريساخ:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ
 دظيرج ػٓ 5110 ترلُ 21101326 فٝ ليض ، 511111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ؾاٌخ ذٛفيٍص واًِ ضؼاص -  35

 غٕٛصٖ جاصاٌرب ٘جرش عٍؼد/  تٍّه - االترضائيح اٌّضرضح سٍف - اٌجسازرج:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ ذرتيح
 ِارود ضٛتر ػٓ 4006 ترلُ 21101319 فٝ ليض ، 21111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ِذّض جالي اٌطيض ادّض -  36

 لايض ِذّٛص ِذّض ِذاضٓ/ تٍّه - ٚغاح تٕٝ االػضاصيٗ اٌّضرضٗ تجٛار - ٚغاح تٕٝ:  تجٙح ،( تاٌرجسئٗ تماٌٗ)
 ػٓ 4095 ترلُ 21101316 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػثضاٌردّٓ ِذّض ػثضاٌردّٓ ايّٓ -  39

 ػثضاٌردّٓ ِذّض ػثضاٌردّٓ/  تٍّه - اٌطٛق غارع - اٌغريساخ:  تجٙح ، ِٛتايالخ
 ػؿارج ػٓ 5111 ترلُ 21101324 فٝ ليض ، 12111.111  ، ِاٌٗ أشر ، فرص ذاجر ،  ػثضاٌذّيض ِذّض ِذّٛص لٕضيً -  39

 ضماٚ لثيؿٝ ِذّض ٚديض/  تٍّه - اٌغريساخ ِجّغ غارع - اٌغريساخ:  تجٙح ، لؿة
 ذرتيٗ دظيرٖ ػٓ 5116 ترلُ 21101325 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  دطيٓ اٌطيض ِذّٛص اٌطيض -  30

 ػٍٝ ػثضاٌٌّٛٝ ػٍٝ/ ٍِه تثٕاٚيظ اتٌٛيٍٗ ِطجض تجٛار - تٕاٚيظ:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ
 ذرتيٗ دظيرٖ ػٓ 4001 ترلُ 21101312 فٝ ليض ، 55111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ِىٝ ػثضاهلل اٌطيض تشيرٗ -  41

 ِذّض داِض ِذّض ادّض/ تٍّه اٌسراػيٗ اٌجّؼيٗ اِاَ - ٘الي تٕٝ ٔجغ اٌؼستٗ - ٘الي تٕٝ:  تجٙح ، اٌّٛاغٝ ٚتيغ
 ، تماٌٗ ػٓ 4096 ترلُ 21101316 فٝ ليض ، 12111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػثضاٌؼاي ػثضاٌماصر اٌطيض ضٙير -  41

 اٌػيز ِذّٛص ػثضاٌذّيض/  تٍّه - اٌىثير اٌجاِغ تجٛار - ٘الي ٔجغ غارع - ٘الي تٕٝ:  تجٙح
 ، دريّٝ ذرزٜ ػٓ 5115 ترلُ 21101321 فٝ ليض ، 12111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  جرجص لٍرٗ ِجٍغ ثريا -  42

 جرجص فرٛح ػاعف/  تٍّه اٌجالء غارع ِٓ ِرفرع ػثضاٌٌّٛٝ اٌطيض تػارع االػضاصيٗ اٌّضرضٗ تجٛار:  تجٙح
 ٚتيغ ذرتيٗ دظيرٖ ػٓ 5119 ترلُ 21101326 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  دطٓ جاِغ ػٍٝ تٕٗ -  43

 ِطٍُ ػٛـ اٌطيض ػثضاٌجٛاص/ تٍّه ٘الي تٕٝ دجاج عريك - ٘الي تٕٝ:  تجٙح ، ِٛاغٝ
 ػٓ 4095 ترلُ 21101313 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  اتر٘يُ ِذّض رتيغ اٌضيٓ ِذٝ ايٙاب -  44

 اتر٘يُ ِذّض رتيغ اٌضيٓ ِذٝ/  تٍّه - اٌػفاػٕٗ ِمؼض تجٛار - اٌثٍض غٕضٚيً:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ ذرتيٗ دظيرٖ
 وػرٜ ِغؼُ ػٓ 5110 ترلُ 21101321 فٝ ليض ، 511.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ِذّض ادّض ِذّض ػثضاٌّإِٓ -  45

 ػٍٝ ِذّض رغاص ٔاؾر/  تٍّه - ضٛ٘اج أضيٛط غارع:  تجٙح ،
 تيغ ِشسْ ػٓ 5124 ترلُ 21101329 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  اترا٘يُ غيثٗ ادّض ػّر -  46

 اترا٘يُ غيثٗ ادّض/  تٍّه - ِشيّر ٔجغ - اتٛعاٌة تيد ِطجض تجٛار - فسارٖ:  تجٙح ، ِؿأغ ِٚشٍفاخ ٚسرصٖ تراِيً
 تاٌرجسئٗ تماٌٗ ػٓ 5120 ترلُ 21101331 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ادّض ادّض ػثضإٌثٝ ِذّٛص -  49

 ِذّض سٍف راٚيٗ/ تٍّه ِؼٛـ اتٕاء ِطجض تجٛار - عايغ ٔجغ:  تجٙح ،
 ذرتيٗ دظيرٖ ػٓ 4001 ترلُ 21101312 فٝ ليض ، 55111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ِىٝ ػثضاهلل اٌطيض دّيضٖ -  49

 ِذّض اتٛص٘ة ػثاش ػالَ/  تٍّه ٘الي تٕٝ لريٗ - ماضٝاٌ دٛـ - اٌػرػيٗ اٌجّؼيٗ اِاَ - ٘الي تٕٝ:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ
 غيار لغغ ػٓ 4091 ترلُ 21101314 فٝ ليض ، 5111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ِذّض سٍف ادّض ٔؿراٌضيٓ -  40

 ػثضاٌرديُ ِذّض سٍف ادّض/  تٍّه رٚاٜ اٚالص ٚرغٗ اِاَ إٌيً غارع - اٌذاوُ ٔجغ:  تجٙح ، ِٛذٛضيىالخ
 ػٓ 5119 ترلُ 21101321 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ِيشائيً اٌياش اٌمص ِيشائيً اٌمص ٘ضرا -  51

 ِيشائيً اٌياش ِيشائيً اٌمّؽ/  تٍّه - ؾضيك ؾيضٌيح اِاَ - اٌثغار:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ ذرتيح دظيرج
 تيغ ػٓ 5123 ترلُ 21101329 فٝ ليض ، 11111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػثضاٌردّٓ اتٛلؿة اتٛاٌريع ِٕٝ -  51

 ػثضاٌؼاي اهلل صفا ٔؿرٜ ػّاص/  تٍّه - اٌجؼراْ ٔجغ - ٘الي تٕٝ:  تجٙح ، وّثيٛذر ئوططٛار
 ذجارج ػٓ 5126 ترلُ 21101329 فٝ ليض ، 511111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  جرجص غذاذٗ اِيٓ اضغفأٛش -  52

 جرجص غذاذٗ اِيٓ اضغفأٛش ِالن/ ٍِه اٌؼِّٛٝ اٌػارع ػٍٝ اٌّضافٓ تجٛار اٌجسازرج:  تجٙح ، وٙرتائيح اصٚاخ
 ػٓ 4961 ترلُ 21101331 فٝ ليض ، 31111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  ػثضاٌردّٓ ادّض ػثضاٌردّٓ ِذّٛص -  53

 اٌس٘رٜ ِذّض ػالء/  تٍّه - ِٙراْ آي ِطجض تجٛار - تٕاٚيظ:  تجٙح ، ٚغالي ػالفٗ ذجارج
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اصٚاخ تيغ ػٓ 4003 ترلُ 21101312 فٝ ليض ، 111111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  اتٛزيض ِذّض ادّض غرتاخ -  54
 اتٛزيض ِذّض ادّض ػّاص/ تٍّه اٌجسازرٖ - اٌثريض ِىرة تجٛار - اٌجسازرٖ:  تجٙح ، ِٕسٌيٗ

 ػٓ 4094 ترلُ 21101315 فٝ ليض ، 51111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  اهلل فرج دطيٓ اٌطيض دطيٓ ِذّض -  55
 اهلل فرج دطيٓ اٌطيض دطيٓ/ ٍِه غثً اٌػيز ػرب_  غثً اٌػيز:  تجٙح ، ِٛاغٝ ٚتيغ ذرتيح دظيرج

 أصٚاخ تيغ ػٓ 4099 ترلُ 21101316 فٝ ليض ، 31111.111  ، ِاٌٗ رأش ، فرص ذاجر ،  جٕضٜ يطٝ سٍف ذِٛاش -  56
 لٍضش غٕٛصٖ اترا٘يُ/  تٍّه - اٌّرٚر غارع:  تجٙح ، ٚضيراِيه ؾذيح

   ــــــــــــــــــــــ  
   غرواخ ليٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   أفراص اٌرجارٜ اٌطجً ذؼضيالخ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌػغة - اٌّذٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 غغة ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101313 ذاريز ٚفٝ ،   265:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ِثاصر غّؼْٛ تىص   - 1

 ٔٙائيا اٌرجارج ٌرروٗ ٚطٌه 2110-3-3 تراريز 1342 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض
 ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101314 ذاريز ٚفٝ ،   661:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  تغرش ضٕض ػضٌٝ ػاصي   - 2

 ٔٙائيا اٌرجارج ٌررروٗ ٚطن 2110-3-4 تراريز 1343 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض غغة
 ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101314 ذاريز ٚفٝ ،   5:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ػثضاٌٌّٛٝ ػٍٝ اٌفٌٛٝ ادّض   - 3

 ٔٙائيا اٌرجارج ٌررن ٚطٌه 2110-3-4 تراريز1344 رلُ ِذٛ تاِر اٌميض غغة
  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101315 ذاريز ٚفٝ ،   2016:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،.  ػّر دطيٓ ِؿغفٝ دطيٓ   - 4
 ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌررن ٚطٌه 31 تايضاع 1345 رلُ ِذٛ تاِر اٌميض غغة ذُ
  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101313 ذاريز ٚفٝ ،   4142:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ِؼٛـ ِٙاٚص ضالِٗ ضاِيٗ   - 5
 االؾً تماء ِغ ػٕٗ ٌالضرغٕاء ٚطٌه 2110-3-13 تراريز 299 رلُ ذاغير تغٍة اٌراتغ اٌغاء ذُ
 ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101313 ذاريز ٚفٝ ،   212:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ؾاٌذيٓ ضاٌُ وّاي جّاي   - 6

 االؾً تماء ِغ ػٕٗ ٌالضرغٕاء ٚطٌه 2110-3-13تراريز296 رلُ ذاغير تغٍة اٌميض غغة
 ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101313 ذاريز ٚفٝ ،   2256:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ػٍٝ ِذّض رغاص ِذّض   - 9

 ٔٙائيا اٌرجارج ٌرروٗ ٚطٌه 2110-3-13 تراريز 1349 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض غغة
 ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101314 ذاريز ٚفٝ ،   4029:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  جٕضٜ ٌغفٝ ِيػيً ضّير   - 9

 ٔٙائيا اٌرجارج ٌرروٗ ٚطٌه 2110-3-14 تراريز 1349 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض غغة
 ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101321 ذاريز ٚفٝ ،   3495:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ِجا٘ض ِذّض اٌيّٕٝ أؼاَ   - 0

 ( اٌراتغ ٚ االؾً اٌغاء)ٔٙائيا اٌرجارج ٌررن ٚطٌه 2110-3-10 تراريز 1351 رلُ ِذٛ تاِر اٌميض غغة
 غغة ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101321 ذاريز ٚفٝ ،   190:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ػثاش دطٓ ٘الي   - 11
 ٔٙائيا اٌرجارج ٌرروٗ ٚطٌه 2110-3-21 تراريز 1340 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض
 ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101321 ذاريز ٚفٝ ،   3495:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ِجا٘ض ِذّض اٌيّٕٝ أؼاَ   - 11

 اٌرئيطٝ اٌّذً الٌغاء ٚطٌه 2110-3-21 تراريز 1351 رلُ ِذٛ تاِر اٌميض غغة
  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101321 ذاريز ٚفٝ ،   4921:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ادّض اٌذطٓ اتٛ ػيض ِذّض   - 12
 ٔٙائيا اٌرجارج ٌرروٗ ٚطٌه 2110-3-21 تراريز 1352 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض غغة ذُ

  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101321 ذاريز ٚفٝ ،   2653:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ِذّض ادّض ادّض ػثضإٌثٝ   - 13
 اٌرئيطٝ اٌّذً الٌغاء ٚطٌه 2110-3-21 تراريز 1351 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض غغة ذُ

 ذُ   21101325 ذاريز ٚفٝ ،   2390:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ػثضاٌردّٓ ػثضاٌؼاي ػثضاٌردّٓ يطيٓ   - 14
 ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌررن ٚطٌه 30 تايضاع 1353 رلُ ِذٛ تاِر اٌميض غغة ذُ  جًاٌط غغة/ِذٛ
  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101326 ذاريز ٚفٝ ،   3911:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ِذّض دطأيٓ اترا٘يُ ريٗ   - 15
 ٔٙائيا اٌرجارج ٌررن ٚطٌه 2110-3-26 تراريز 1354 رلُ ِذٛ تاِر اٌميض غغة ذُ

 ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101329 ذاريز ٚفٝ ،   1616:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  ػثضاٌطالَ ػثضإٌظير ٌغٗ   - 16
 ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌررن ٚطٌه 41 تايضاع 1355 رلُ ِذٛ تاِر اٌميض غغة

 ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ ذُ   21101329 ذاريز ٚفٝ ،   2643:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  تغرش تػارٖ ٚليُ ٚصاص   - 19
 ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌررن ٚطٌه 42 تايضاع 1356 رلُ ِذٛ تاِر اٌميض غغة

 غغة/ِذٛ ذُ   21101329 ذاريز ٚفٝ ،   2611:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  فرغً دطيٓ دطيٓ دطيٓ دفظٝ   - 19
 ٔٙائيا اٌرجارج ٌرروٗ ٚطٌه 2110-3-29 تراريز 1359 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض غغة ذُ  اٌطجً
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 غغة/ِذٛ ذُ   21101329 ذاريز ٚفٝ ،   4219:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،.  ػثضاٌؼاي ِذّض ادّض رغضٜ   - 10
 ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌررن ٚطٌه 44 تايضاع 1359 رلُ ِذٛ تاِر اٌميض غغة ذُ  اٌطجً

 غغة/ِذٛ ذُ   21101331 ذاريز ٚفٝ ،   5126:  ترلُ ليضٖ ضثك  ،  فرص ذاجر  ،  جرجص غذاذٗ اِيٓ اضغفأٛش   - 21
 ٔٙائيا اٌرجارج ٌرروٗ ٚطٌه 2110-3-31 تراريز 1350 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض غغة ذُ  اٌطجً

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّاي رأش 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101313 ، ذاريز ٚفي  4053 ترلُ ليضٖ ثكض ،، فرص ذاجر  جريص ضٍيّاْ ػثيض ِيٕا -  1

  جٕيٗ  51111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
 رأش ذؼضيً ذُ  21101315 ، ذاريز ٚفي  3696 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  غثية اتٛ ِذّض ادّض دطأيٓ رِضاْ ِذّض -  2

  جٕيٗ  51111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير ٚؾف،  اٌّاي
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101316 ، ذاريز ٚفي  4362 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر.  ػٍي ػاِر ِذّض ِإِٓ -  3

  جٕيٗ  51111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101319 ، ذاريز ٚفي  3651 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  ػثّاْ ػغاهلل اٌطيض ورَ -  4

  جٕيٗ  111111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101312 ، ذاريز ٚفي  4142 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  ِؼٛـ ِٙاٚص ضالِٗ ضاِيٗ -  5

  جٕيٗ  111111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101312 ، ذاريز ٚفي  4296 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر.  ػثضاٌؼاي اهلل سٍف فرذٝ ِذّٛص -  6

  جٕيٗ  41111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير ٚؾف
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101314 ، ذاريز ٚفي  1039 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  ػاِر ضيف اتٛ ِذّض اِيّح -  9

  جٕيٗ  11111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101319 ، ذاريز ٚفي  4669 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  جّؼٗ دطاْ لٕاٜٚ ِؿغفٝ -  9

  جٕيٗ  91111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101310 ، ذاريز ٚفي  2911 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  فاَ تغرش ػثضٖ غٕٛصٖ -  0

  جٕيٗ  10111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101310 ، ذاريز ٚفي  4056 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  اٌّٙضٜ ػفيفٝ ادّض ِٕٝ -  11

  جٕيٗ  41111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101321 ، ذاريز ٚفي  3693 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  ِطؼٛص اترا٘يُ ِطؼٛص ِذّض -  11

  جٕيٗ  51111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير ٚؾف
،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101324 ، ذاريز ٚفي  3549 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  ِراص ػثضاٌرديُ سٍيفٗ ػاعف -  12

  جٕيٗ  25111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير ٚؾف
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101324 ، ذاريز ٚفي  3593 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  ػٍٝ ِذّض فرذٝ ِذّض -  13

  جٕيٗ  151111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101324 ، ذاريز ٚفي  4060 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  عٗ ِذّض ِذّٛص ػٍٝ -  14

  جٕيٗ  61111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101325 ، ذاريز ٚفي  4932 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  اترا٘يُ ِذّض اتٛاٌيسيض فيفٝ -  15

  جٕيٗ  5111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101325 ، ذاريز ٚفي  2910 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر.  دجازٜ اضّاػيً ِذّض فرذيٗ -  16

  جٕيٗ  21111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير ٚؾف
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101325 ، ذاريز ٚفي  4990 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  تشيد دٍيُ ظريف ِيٕا -  19

  جٕيٗ  11111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
 ذُ  21101326 ، ذاريز ٚفي  3192 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  ِطؼٛص ادّض ػيطٝ فاعّٗ/ تجؼٍٗ اٌرجارٜ االضُ ذؼضيً -  19

  جٕيٗ  31111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً
 ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101326 ، ذاريز ٚفي  3192 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  ِذّٛص ادّض ػيطٝ فاعّٗ -  10

  جٕيٗ  31111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير
:   اٌرأغير ٚؾف،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101329 ، ذاريز ٚفي  1051 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  ادّض لثيؿٝ ػٍٝ -  21

  جٕيٗ  511111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً
،  اٌّاي رأش ذؼضيً ذُ  21101331 ، ذاريز ٚفي  3253 ترلُ ليضٖ ضثك ،، فرص ذاجر  ػثضاٌردّٓ اترا٘يُ ِذّٛص ِذّض -  21

  جٕيٗ  15111.111، ِاٌٗ رأش ٌيؿثخ اٌّاي رأش ذؼضيً:   اٌرأغير ٚؾف
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101313 ذاريز ٚفي 4195    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ،. دجازٜ ِذّٛص ادّض دٕفٝ ِذّٛص -  1
  دجازٜ ِذّٛص ادّض دجازٜ/ تجؼٍٗ اٌّاٌه اضُ ذؼضيً ،:   اٌـرأغير ٚؾف

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101313 ذاريز ٚفي 4095    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اتر٘يُ ِذّض رتيغ اٌضيٓ ِذٝ ايٙاب -  2
  اتر٘يُ ِذّض رتيغ اٌضيٓ ِذٝ/  تٍّه - اٌػفاػٕٗ ِمؼض تجٛار - اٌثٍض غٕضٚيً ،:   اٌـرأغير ٚؾف

:   اٌـرأغير ٚؾف ، اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101313 ذاريز ٚفي 4096    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، لاضُ ادّض لاضُ ادّض -  3
 ػغٝ ادّض ٔاؾر ادّض/ تٍّه ِؿر تٕه تجٛار ضٛ٘اج اضيٛط غارع ،
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101314 ذاريز ٚفي 4090    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، فرغٍٝ ػثضاٌشاٌك ِذّض ِاجضٖ -  4

 ػغيٗ زايض ضؼاص/  تٍّه - اٌمضيّح اٌّضرضح غارع ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101314 ذاريز ٚفي 4099    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اٌضية ػثضاٌماصر سيرٜ ؾالح -  5

 ػثضاٌردّٓ ِذّض ػثضاٌردّٓ/  تٍّه - اٌىثير اٌجاِغ تجٛار - اٌجالء غارع ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101314 ذاريز ٚفي 4091    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِذّض سٍف ادّض ٔؿراٌضيٓ -  6

  ػثضاٌرديُ ِذّض سٍف ادّض/  تٍّه رٚاٜ اٚالص ٚرغٗ اِاَ إٌيً غارع - اٌذاوُ ٔجغ ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101314 ذاريز ٚفي 4305    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ،. تشيد ِٛضي ٔؿر فرذي -  9

 غذاخ ذاِر ِٛضٝ ػٙضٜ/  تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101314 ذاريز ٚفي 4099    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌشاٌك ِذّض ؾفٛخ اٌطيض -  9

 ػثضاٌشاٌك ِذّض ؾفٛخ/تٍّه-ػثضاٌشاٌك تيد ِطجض تجٛار-٘الي تٕٝ ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101315 ذاريز ٚفي 4092    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِٙضٜ ػثضاٌؼسيس فرج ػسٖ -  0

  اٌؼٍٝ ػثض ؾاصق ِذرٚش/ٍِه اٌؿٍيثٗ تٕاديح ٘الي تٕٝ ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101315 ذاريز ٚفي 4093    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اٌطيض اٌثضٜٚ ِذّض ػسخ -  11

  اٌثضٜٚ ِذّض ِّضٚح/ ٍِه جرجص ؾيضٌيح تجٛار اٌطّارٔح ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101315 ذاريز ٚفي 4091    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ضٍيّاْ ِذّض لثيؿٝ ػائػٗ -  11

  ِذّض ػٍٝ ِٙضٜ ِٛضٝ/  تٍّه - ؾاٌخ اٌػيز اٌذضيض اٌطىٗ ِسٌماْ تجٛار - اٌجسازرٖ ،:   اٌـرأغير
 ذُ 21101315 ذاريز ٚفي 4094    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دطيٓ اٌطيض دطيٓ ِذّض/تجؼٍٗ اٌرجارٜ االضُ ذؼضيً -  12

  اهلل فرج دطيٓ اٌطيض دطيٓ/ ٍِه غثً اٌػيز ػرب_  غثً اٌػيز ،:   اٌـرأغير ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً
،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101315 ذاريز ٚفي 4094    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اهلل فرج دطيٓ اٌطيض دطيٓ ِذّض -  13

  اهلل فرج دطيٓ اٌطيض دطيٓ/ ٍِه غثً اٌػيز ػرب_  غثً اٌػيز ،:   اٌـرأغير ٚؾف
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101316 ذاريز ٚفي 4099    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، جٕضٜ يطٝ سٍف ذِٛاش -  14

 لٍضش غٕٛصٖ اترا٘يُ/  تٍّه - اٌّرٚر غارع ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101316 ذاريز ٚفي 4362    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ،. ػٍي ػاِر ِذّض ِإِٓ -  15

  ضٍيّاْ ػٍٝ ػاِر ِذّض/  ٍِه تجؼٍٗ اٌٍّه ٚذؼضيً اٌّراغٗ - تاؾٛٔٗ اٌّماتر تجٛار/  تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،:   اٌـرأغير
،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101316 ذاريز ٚفي 4095    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌردّٓ ِذّض ػثضاٌردّٓ ايّٓ -  16

 ػثضاٌردّٓ ِذّض ػثضاٌردّٓ/  تٍّه - اٌطٛق غارع - اٌغريساخ ،:   اٌـرأغير ٚؾف
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101316 ذاريز ٚفي 4096    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌؼاي ػثضاٌماصر اٌطيض ضٙير -  19

 اٌػيز ِذّٛص ػثضاٌذّيض/  تٍّه - اٌىثير اٌجاِغ تجٛار - ٘الي ٔجغ غارع - ٘الي تٕٝ ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101316 ذاريز ٚفي 4099    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ضثاق اتٛضضيرٖ دطٓ ادّض -  19

 اٌضيٓ وّاي ِذّض رغٛاْ ضؼيضٖ/  تٍّه - ئلؿاؼ ٚضياٌح فيؿً غارع - ئلؿاؼ ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101311 ذاريز ٚفي 4090    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ادّض ِذّٛص اٌطيض ِذّض -  10

 ِذّض عٗ ِذّٛص ػضي/ تٍّه اٌطىريٗ وافيٗ تجٛار اٌّرٚر غارع ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101311 ذاريز ٚفي 3365    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دطيٓ ِذّض ٓدط رغاص ػٍٝ -  21

 اٌّجيض ػثض اهلل ػثيض ِذّٛص اترا٘يُ/ ٍِه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101312 ذاريز ٚفي 4002    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػٍٝ ِذّض رغاص غيّاء -  21

  ػجٛر ِذّض اهلل فرخ/ تٍّه اٌرجارٜ ػجٛر ِّر - رياـ ػثضإٌّؼُ غارع ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101312 ذاريز ٚفي 4004    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، تٌٛص ِجٍغ صٌٚف تيػٜٛ -  22

  تٌٛص ِجٍغ صٌٚف/ٍِه اٌػٙضاء وٕيطح تجٛار ِشيّر ٔجغ فسارج ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101312 ذاريز ٚفي 4001    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِىٝ ػثضاهلل اٌطيض تشيرٗ -  23

  ِذّض داِض ِذّض ادّض/ تٍّه اٌسراػيٗ اٌجّؼيٗ اِاَ - ٘الي تٕٝ ٔجغ اٌؼستٗ - ٘الي تٕٝ ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101312 ذاريز ٚفي 4001    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِىٝ ػثضاهلل اٌطيض دّيضٖ -  24

  ِذّض اتٛص٘ة ػثاش ػالَ/  تٍّه ٘الي تٕٝ لريٗ - اٌماضٝ دٛـ - اٌػرػيٗ اٌجّؼيٗ اِاَ - ٘الي تٕٝ ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101312 ذاريز ٚفي 4003    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اتٛزيض ِذّض ادّض غرتاخ -  25

  اتٛزيض ِذّض ادّض ػّاص/ تٍّه اٌجسازرٖ - اٌثريض ِىرة تجٛار - اٌجسازرٖ ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101312 ذاريز ٚفي 4142    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِؼٛـ ِٙاٚص ضالِٗ ضاِيٗ -  26

  ػثضإٌٛر سٍف ػّاص/  تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ٚذؼضيً - اٌّرٚر تجٛار - ضٛ٘اج اضيٛط غارع/  تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101312 ذاريز ٚفي 4142    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِؼٛـ ِٙاٚص ضالِٗ ضاِيٗ -  29

 ضاِخ/ تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ٚذؼضيً - زياص/ ص ؾيضٌيح ٚ اٌّرٚر تجٛار - ضٛ٘اج أضيٛط غارع/  تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،:   اٌـرأغير
 ػثضإٌٛر سٍف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101313 ذاريز ٚفي 212    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ؾاٌذيٓ ضاٌُ وّاي جّاي -  29
 االؾً تماء ِغ اٌراتغ اٌغاء ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101313 ذاريز ٚفي 4142    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِؼٛـ ِٙاٚص ضالِٗ ضاِيٗ -  20
 االؾً تماء ِغ اٌراتغ اٌغاء ذُ ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101314 ذاريز ٚفي 4005    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِػاٌٝ ِذّٛص ادّض اًِ -  31
  سّيص جّؼٗ ػّر ِذّض/  تٍّه الؿاؼ - اٌسراػٝ ٚاالئرّاْ اٌرّٕيٗ تٕه تجٛار - الؿاؼ ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101314 ذاريز ٚفي 1039    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػاِر ضيف اتٛ ِذّض اِيّح -  31
 تشيد ػٍٝ اٌطيض ِذّض/  تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101319 ذاريز ٚفي 4009    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ادّض ػٍٝ ِذّٛص ذيطير -  32
  يٛضف جالي اهلل فرخ ِذّض/ ٍِه ػٍٝ ِىرثح تجٛار اٌجالء غارع ،:   اٌـرأغير

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101319 ذاريز ٚفي 4009    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِٕرياش فالِْٛ رِٚأٝ جرجص -  33
  ِٕرياش فالِْٛ رِٚأٝ/ ٍِه - اٌجضيضٖ اٌثذريٗ اٌّضرضٗ تجٛار - اٌذريضيٗ ،:   اٌـرأغير ٚؾف

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101319 ذاريز ٚفي 4006    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِذّض جالي اٌطيض ادّض -  34
 لايض ِذّٛص ِذّض ِذاضٓ/ تٍّه - ٚغاح تٕٝ االػضاصيٗ اٌّضرضٗ تجٛار - ٚغاح تٕٝ ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101310 ذاريز ٚفي 5111    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػٍٝ ادّض فرغً ِذّٛص -  35
 دّاص ػٍٝ ادّض فرغٍٝ/  تٍّه - اٌّجّغ تجٛار - ئضّاػيً أٚالص ،:   اٌـرأغير

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101310 ذاريز ٚفي 4000    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌذىيُ ثاتد ػثضاٌطّيغ ٚجضٜ -  36
 ػٍٛاْ ِذّض ياضيٓ ِذّض/  تٍّه - اٌؿاتريٓ ِطجض تجٛار - اتٛػسيس ػراتح ،:   اٌـرأغير ٚؾف

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101310 ذاريز ٚفي 5112    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اٌطيض ِذّض ػثضاٌذّيض اترا٘يُ -  39
  ِذّض ػثضاٌذّيض ػاعف/ ٍِه تاٌجسازرٖ اٌجضيضٖ االترضائيٗ اٌّضرضٗ غرب - اٌجسازرٖ ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101310 ذاريز ٚفي 5111    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ادّض ِغرتٝ ادّض دازَ -  39
 ادّض ِغرتٝ ادّض دطاَ/ٍِه اٌرٛديض ِطجض تجٛار اٌّاضز ٔجغ اٌجسازرج ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101321 ذاريز ٚفي 5116    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػٍٝ ِذّٛص ِذّض اضراء -  30
  ِرٌٛٝ اٌىريُ جاص زيٕة/ تٍّه اهلل فرخ وٛترٜ تجٛار اٌذريضيٗ ِطاوٓ ،:   اٌـرأغير

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101321 ذاريز ٚفي 5119    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، صياب ػثضاٌردّٓ ػثضاٌذفيظ اٌٙاَ -  41
  ػثضاٌماصر يٛٔص ِذّض ِذّض/ٍِه اٌىثير ِطجض تجٛار تٕاٚيظ ،:   اٌـرأغير ٚؾف

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101321 ذاريز ٚفي 3991    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِيشائيً اهلل جاب ػياص اغرف -  41
  ػثّاْ ادّض اٌطيض دّاصٖ/ ٍِه فيرٚز ِشسْ تجٛار ضٛ٘اج اضيٛط غارع ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101321 ذاريز ٚفي 5113    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ادّض تغضاصٜ داِض ادّض -  42
 اٌرياضٝ اٌّراغٗ ٔاصٜ/تٍّه-اٌّراغٗ تٕاصٜ االصارٜ تاٌّثٕٝ االرضٝ اٌضٚر ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101321 ذاريز ٚفي 2311    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، غذاخ ضٕاصٖ تارح ِذة -  43
 ِذّض دطٓ/  تٍّه جرجا سارفٗ - عيار اٌػٙيض ِضرضٗ تجٛار/  تؼٕٛاْ - ػاِٗ ؾيضٌيٗ/  ٔػاط ػٓ فرع ِذً افرراح ،:   اٌـرأغير

  ِذّض ٔؿر
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101321 ذاريز ٚفي 5114    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اٌطيض ِذّض جّاي ػؿاَ -  44

 دطٓ ادّض اٌطيض ِذّض جّاي/ ٍِه - فسارٖ غثاب ِروس ٔاصٜ تجٛار - فسارٖ ،:   اٌـرأغير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101321 ذاريز ٚفي 3991    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِيشائيً اهلل جاب ػياص اغرف -  45

 اٌطيض دّاصٖ/ تٍّه اٌفيرٚز ِشسْ تجٛار ضٛ٘اج اضيٛط غارع اٌّراغح ػٕٛأٗ ِٛتيٍيا ِؼرـ ٔػاط ػٓ فرع افرراح ،:   اٌـرأغير
  ػثّاْ ادّض
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101321 ذاريز ٚفي 5115    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، جرجص لٍرٗ ِجٍغ ثريا -  46

 جرجص فرٛح ػاعف/  تٍّه اٌجالء غارع ِٓ ِرفرع ػثضاٌٌّٛٝ اٌطيض تػارع االػضاصيٗ اٌّضرضٗ تجٛار ،:   اٌـرأغير
 اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101321 ذاريز ٚفي 5119    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِيشائيً اٌياش اٌمص ِيشائيً اٌمص ٘ضرا -  49
 ِيشائيً اٌياش ِيشائيً اٌمّؽ/  تٍّه - ؾضيك ؾيضٌيح اِاَ - اٌثغار ،:   اٌـرأغير ٚؾف، 

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101321 ذاريز ٚفي 5110    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِذّض ادّض ِذّض ػثضاٌّإِٓ -  49
 ػٍٝ ِذّض رغاص ٔاؾر/  تٍّه - ضٛ٘اج أضيٛط غارع ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101324 ذاريز ٚفي 5111    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌذّيض ِذّض ِذّٛص لٕضيً -  40
 ضماٚ لثيؿٝ ِذّض ٚديض/  تٍّه - اٌغريساخ ِجّغ غارع - اٌغريساخ ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101324 ذاريز ٚفي 3549    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِراص ػثضاٌرديُ سٍيفٗ ػاعف -  51
 ( اٌؼٕٛاْ تٕفص) ِراص ػثضاٌرديُ سٍيفٗ/  تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ، :  اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101324 ذاريز ٚفي 5111    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ادّض ِذّض ادّض فاعّٗ -  51
  ػثّاْ ِذّٛص ػثّاْ ِذّٛص/  تٍّه تاؾٛٔٗ اٌذضيض اٌطىٗ تجٛار - تاؾٛٔٗ ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101325 ذاريز ٚفي 5113    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌؼاي ػثضإٌؼيُ اٌثاٌغ دّاصٖ -  52
 ػثضاٌؼاي ػثضإٌؼيُ اٌثاٌغ/تٍّه-اٌفرخ ِطجض تجٛار-اٌجؼراْ ٔجغ-٘الي تٕٝ ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101325 ذاريز ٚفي 5112    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دّٛصٖ ِذّض ادّض ذيطير -  53
 ػثضاٌطّيغ ػٍٝ ِذّٛص ِذّض ػّرٚ/تٍّه-اٌغريساخ ِضرضح تجٛار-اٌغريساخ ،:   اٌـرأغير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101325 ذاريز ٚفي 5116    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دطيٓ اٌطيض ِذّٛص اٌطيض -  54
  ػٍٝ ػثضاٌٌّٛٝ ػٍٝ/ ٍِه تثٕاٚيظ اتٌٛيٍٗ ِطجض تجٛار - تٕاٚيظ ،:   اٌـرأغير

:   اٌـرأغير ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101325 ذاريز ٚفي 5115    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، سٍف ادّض اٌطيض ػالء -  55
 اٌطيض سٍف اترا٘يُ/تٍّه-ِؿر تٕه اػٍٝ-اٌذرِيٓ ترج-ضٛ٘اج اضيٛط ظ ،

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101325 ذاريز ٚفي 5114    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دٕفٝ ِذّض فرذٝ ػاعف -  56
 دٕفٝ ِذّض دٕفٝ ػٍٝ/  تٍّه - اٌثٍض لثٍٝ - اٌمضيّح اٌّضرضح غارع - ٚغاح تٕٝ ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101326 ذاريز ٚفي 5121    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌرديُ ادّض اٌطيض ِشرار -  59
  سٍيً دطاْ ِذّٛص ِؿغفٝ/ ٍِه اٌٛضغأٝ اٌّطجض تجٛار اٌثٍض غٕضٚيً ،:   اٌـرأغير

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101326 ذاريز ٚفي 5121    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌىريُ ػثضاٌجٍيً دطيٓ ضٙير -  59
 يٛٔص فضً ِذّض ؾفٛخ/ ٍِه ٚغاح تٕٝ يٛٔص ٔجغ إٌٛر جاِغ تجٛار - ٚغاح تٕٝ ،:   اٌـرأغير ٚؾف

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101326 ذاريز ٚفي 5119    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثّاْ سٍيً ػثّاْ غذاذٗ -  50
 ضٍيُ ِذّض ػاعف ادّض/  تٍّه - رغٛاْ آي تػارع اٌّضيٕح ِجٍص تجٛار ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101326 ذاريز ٚفي 5110    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ؾاٌخ ذٛفيٍص واًِ ضؼاص -  61
 غٕٛصٖ جاصاٌرب ٘جرش عٍؼد/  تٍّه - االترضائيح اٌّضرضح سٍف - اٌجسازرج ،:   اٌـرأغير

:   اٌـرأغير ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101326 ذاريز ٚفي 5119    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دطٓ جاِغ ػٍٝ تٕٗ -  61
 ِطٍُ ػٛـ اٌطيض ػثضاٌجٛاص/ تٍّه ٘الي تٕٝ دجاج عريك - ٘الي تٕٝ ،

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101326 ذاريز ٚفي 5122    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اٌطيض ِذّض فرذٝ ػاعف -  62
  ص٘يص ػثضاٌردّٓ ِذّض سضيجح/ٍِه اٌػذيثر ِطجض تجٛار تٕاٚيظ ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101329 ذاريز ٚفي 5125    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثّاْ ِذّض ادّض وّاي ادّض -  63
  ػثّاْ ِذّض ادّض وّاي/ تٍّه اٌذريضيٗ اٌػٍثياخ ٔجغ - اٌذريضيٗ ،:   اٌـرأغير

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101329 ذاريز ٚفي 5123    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌردّٓ اتٛلؿة اتٛاٌريع ِٕٝ -  64
 ػثضاٌؼاي اهلل صفا ٔؿرٜ ػّاص/  تٍّه - اٌجؼراْ ٔجغ - ٘الي تٕٝ ،:   اٌـرأغير ٚؾف

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101329 ذاريز ٚفي 5126    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، جرجص غذاذٗ اِيٓ اضغفأٛش -  65
  جرجص غذاذٗ اِيٓ اضغفأٛش ِالن/ ٍِه اٌؼِّٛٝ اٌػارع ػٍٝ اٌّضافٓ تجٛار اٌجسازرج ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101329 ذاريز ٚفي 5129    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ٔؿير ادّض ِذّٛص ادّض -  66
 ػثضإٌثٝ ِذّض ِذّٛص عٗ/ ٍِه تاٌغريساخ اٌضيٕٝ اٌّؼٙض غارع - اٌغريساخ ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101329 ذاريز ٚفي 5124    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اترا٘يُ غيثٗ ادّض ػّر -  69
 اترا٘يُ غيثٗ ادّض/  تٍّه - ِشيّر ٔجغ - اتٛعاٌة تيد ِطجض تجٛار - فسارٖ ،:   اٌـرأغير

 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101329 ذاريز ٚفي 5129    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دطٓ ػٍٝ ِذّض اٌذطيٕٝ -  69
 ػّراْ دطٓ ػٍٝ ِذّض/  تٍّه - اتٛذرٝ جاِغ تجٛار - اٌغريساخ ،:   اٌـرأغير

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101331 ذاريز ٚفي 4961    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌردّٓ ادّض ػثضاٌردّٓ ِذّٛص -  60
 اٌس٘رٜ ِذّض ػالء/  تٍّه - ِٙراْ آي ِطجض تجٛار - تٕاٚيظ ،:   اٌـرأغير ٚؾف

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101331 ذاريز ٚفي 4961    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌردّٓ ادّض ػثضاٌردّٓ ِذّٛص -  91
 ال فمظ ِؿرٜ جٕيٗ اٌف ثالثْٛ 31111/ِاي تراش ٚغالي ػالفٗ ذجارج/ٔػاط ػٓ اسر رئيطٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأغير ٚؾف

 اٌس٘رٜ ِذّض ػالء/تٍّه-تٕاٚيظ-ِٙراْ اي ِطجض تجٛار/تؼٕٛاْ غير
 ٚؾف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 21101331 ذاريز ٚفي 5120    ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ادّض ادّض ػثضإٌثٝ ِذّٛص -  91

  ِذّض سٍف راٚيٗ/ تٍّه ِؼٛـ اتٕاء ِطجض تجٛار - عايغ ٔجغ ،:   اٌـرأغير
   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌػاط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚؾف،  إٌػاط ذؼضيً ذ21101313ُ ذاريز ٚفي 4195   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ،. دجازٜ ِذّٛص ادّض دٕفٝ ِذّٛص -  1

 ذٛن ذٛن ٚاوططٛاراخ غيار لغغ/تجؼٍٗ إٌػاط ذؼضيً:  اٌرأغير
:  اٌرأغير ٚؾف،  إٌػاط ذؼضيً ذ21101316ُ ذاريز ٚفي 4362   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، .ػٍي ػاِر ِذّض ِإِٓ -  2

 ِٛاغٝ ٚتيغ ذرتيٗ دظيرٖ/  تجؼٍٗ إٌػاط ذؼضيً
 ٚؾف،  إٌػاط ذؼضيً ذ21101316ُ ذاريز ٚفي 4524   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ،. دطيٓ ِذّض اٌذّض غيثٗ تشيرٗ -  3

 زيٛخ ٚتيغ غطيً ٚرغٗ/  تجؼٍٗ إٌػاط ذؼضيً:  اٌرأغير
 ٚؾف،  إٌػاط ذؼضيً ذ21101312ُ ذاريز ٚفي 4142   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِؼٛـ ِٙاٚص ضالِٗ ضاِيٗ -  4

 أسػاب ذجارج/  تجؼٍٗ إٌػاط ذؼضيً:  اٌرأغير
 ٚؾف،  إٌػاط ذؼضيً ذ21101312ُ ذاريز ٚفي 4142   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِؼٛـ ِٙاٚص ضالِٗ ضاِيٗ -  5

 اسػاب ذؿٕيغ ٚرغح/ تجؼٍٗ إٌػاط ذؼضيً:  اٌرأغير
:  اٌرأغير ٚؾف،  إٌػاط ذؼضيً ذ21101319ُ ذاريز ٚفي 2144   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، رجة ِذّض يٛضف رؤياخ -  6

 ػِّٛيح ِماٚالخ ِىرة/  تجؼٍٗ إٌػاط ذؼضيً
 ٚؾف،  إٌػاط ذؼضيً ذ21101324ُ ذاريز ٚفي 4106   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ،. ػثضاٌٌّٛٝ ػٍٝ ػثضاٌٌّٛٝ ػٍٝ -  9

 اٌذٍٛياخ ٚتيغ ذؿٕيغ/  تجؼٍٗ إٌػاط ذؼضيً:  اٌرأغير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌػروح ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101329ُ ذاريز ٚفي 5126   ترلُ يضٖل ضثك  ، فرص ذاجر ، جرجص غذاذٗ اِيٓ اضغفأٛش -  1

 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101312ُ ذاريز ٚفي 4001   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِىٝ ػثضاهلل اٌطيض دّيضٖ -  2

 ساؼ: اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101312ُ ذاريز ٚفي 4003   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اتٛزيض ِذّض ادّض غرتاخ -  3

 ساؼ: اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101312ُ ذاريز ٚفي 4002   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػٍٝ ِذّض رغاص غيّاء -  4

 ساؼ: اٌرأغير
،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101310ُ ذاريز ٚفي 4000   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌذىيُ ثاتد ػثضاٌطّيغ ٚجضٜ -  5

 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101312ُ ذاريز ٚفي 4001   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِىٝ ػثضاهلل اٌطيض تشيرٗ -  6

 ساؼ: اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101325ُ ذاريز ٚفي 5114   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دٕفٝ ِذّض فرذٝ ػاعف -  9

 ساؼ: اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101314ُ ذاريز ٚفي 4091   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِذّض سٍف ادّض ٔؿراٌضيٓ -  9

 ساؼ: اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101310ُ ذاريز ٚفي 5111   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ادّض ِغرتٝ ادّض دازَ -  0

 ساؼ: اٌرأغير
،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101329ُ ذاريز ٚفي 5125   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثّاْ ِذّض ادّض وّاي ادّض -  11

 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف
،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101321ُ ذاريز ٚفي 5119   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، صياب ػثضاٌردّٓ ػثضاٌذفيظ اٌٙاَ -  11

 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101321ُ ذاريز ٚفي 5110   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِذّض ادّض ِذّض ػثضاٌّإِٓ -  12

 ساؼ: اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101325ُ ذاريز ٚفي 5116   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دطيٓ اٌطيض ِذّٛص اٌطيض -  13

 ساؼ: اٌرأغير
،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101314ُ ذاريز ٚفي 4099   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اٌضية ػثضاٌماصر سيرٜ ؾالح -  14

 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف
،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101329ُ ذاريز ٚفي 5123   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌردّٓ اتٛلؿة اتٛاٌريع ِٕٝ -  15

 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف
،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101331ُ ذاريز ٚفي 4961   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌردّٓ ادّض ػثضاٌردّٓ ِذّٛص -  16

 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101319ُ ذاريز ٚفي 4006   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِذّض جالي اٌطيض ادّض -  19

 ساؼ: اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101315ُ ذاريز ٚفي 4093   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اٌطيض اٌثضٜٚ ِذّض ػسخ -  19

 ساؼ: اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101325ُ ذاريز ٚفي 5112   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دّٛصٖ ِذّض ادّض ذيطير -  10

 ساؼ: اٌرأغير
،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101325ُ ذاريز ٚفي 5113   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌؼاي ػثضإٌؼيُ اٌثاٌغ دّاصٖ -  21

 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101315ُ ذاريز ٚفي 4092   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِٙضٜ ػثضاٌؼسيس فرج ػسٖ -  21

 ساؼ: اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101329ُ ذاريز ٚفي 5129   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دطٓ ػٍٝ ِذّض اٌذطيٕٝ -  22

 ساؼ: اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101324ُ ذاريز ٚفي 5111   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ادّض ِذّض ادّض فاعّٗ -  23

 ساؼ: اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101316ُ ذاريز ٚفي 4099   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، جٕضٜ يطٝ سٍف ذِٛاش -  24

 ساؼ: اٌرأغير
 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101321ُ ذاريز ٚفي 5113   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ادّض تغضاصٜ داِض ادّض -  25

 ساؼ: اٌرأغير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101311ُ ذاريز ٚفي 4090   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ادّض ِذّٛص اٌطيض ِذّض -  26
 ساؼ: اٌرأغير

،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101321ُ ذاريز ٚفي 3991   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِيشائيً اهلل جاب ػياص اغرف -  29
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101326ُ ذاريز ٚفي 5110   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ؾاٌخ ذٛفيٍص واًِ ضؼاص -  29
 ساؼ: اٌرأغير

،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101326ُ ذاريز ٚفي 5121   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌىريُ ػثضاٌجٍيً دطيٓ ضٙير -  20
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف

،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101313ُ ذاريز ٚفي 4095   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اتر٘يُ ِذّض رتيغ اٌضيٓ ِذٝ ايٙاب -  31
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101321ُ ذاريز ٚفي 5114   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اٌطيض ِذّض جّاي ػؿاَ -  31
 ساؼ: اٌرأغير

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101321ُ ذاريز ٚفي 5115   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، جرجص لٍرٗ ِجٍغ ثريا -  32
 ساؼ: اٌرأغير

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101316ُ ذاريز ٚفي 4099   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ضثاق اتٛضضيرٖ دطٓ ادّض -  33
 ساؼ: اٌرأغير

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101326ُ ذاريز ٚفي 5121   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌرديُ ادّض اٌطيض ِشرار -  34
 ساؼ: اٌرأغير

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101325ُ ذاريز ٚفي 5115   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، سٍف ادّض اٌطيض ػالء -  35
 ساؼ: اٌرأغير

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101329ُ ذاريز ٚفي 5124   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اترا٘يُ غيثٗ ادّض ػّر -  36
 ساؼ: اٌرأغير

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101326ُ ذاريز ٚفي 5119   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثّاْ سٍيً ػثّاْ غذاذٗ -  39
 ساؼ: اٌرأغير

 ذ21101315ُ ذاريز ٚفي 4094   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دطيٓ اٌطيض دطيٓ ِذّض/تجؼٍٗ اٌرجارٜ االضُ ذؼضيً -  39
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101314ُ ذاريز ٚفي 4005   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِػاٌٝ ِذّٛص ادّض اًِ -  30
 ساؼ: اٌرأغير

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101331ُ ذاريز ٚفي 5120   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ادّض ادّض ػثضإٌثٝ ِذّٛص -  41
 ساؼ: اٌرأغير

،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101319ُ ذاريز ٚفي 4009   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِٕرياش فالِْٛ رِٚأٝ جرجص -  41
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف

،  وحاٌػر ٔٛع ذؼضيً ذ21101315ُ ذاريز ٚفي 4094   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اهلل فرج دطيٓ اٌطيض دطيٓ ِذّض -  42
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف

 ٔٛع ذؼضيً ذ21101321ُ ذاريز ٚفي 5119   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ِيشائيً اٌياش اٌمص ِيشائيً اٌمص ٘ضرا -  43
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف،  اٌػروح

،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101314ُ ذاريز ٚفي 4090   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، فرغٍٝ ػثضاٌشاٌك ِذّض ِاجضٖ -  44
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101310ُ ذاريز ٚفي 5111   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػٍٝ ادّض فرغً ِذّٛص -  45
 ساؼ: اٌرأغير

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101315ُ ذاريز ٚفي 4091   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ضٍيّاْ ِذّض لثيؿٝ ػائػٗ -  46
 ساؼ: اٌرأغير

،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101314ُ ذاريز ٚفي 4099   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌشاٌك ِذّض ؾفٛخ اٌطيض -  49
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101321ُ ذاريز ٚفي 5116   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػٍٝ ِذّٛص ِذّض اضراء -  49
 ساؼ: اٌرأغير

،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101310ُ ذاريز ٚفي 5112   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اٌطيض ِذّض ػثضاٌذّيض اترا٘يُ -  40
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101313ُ ذاريز ٚفي 4096   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، لاضُ ادّض لاضُ ادّض -  51
 ساؼ: اٌرأغير

: اٌرأغير ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101326ُ ذاريز ٚفي 5119   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، دطٓ جاِغ ػٍٝ تٕٗ -  51
 ساؼ

،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101316ُ ذاريز ٚفي 4096   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌؼاي ػثضاٌماصر اٌطيض ضٙير -  52
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101326ُ ذاريز ٚفي 5122   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، اٌطيض ِذّض فرذٝ ػاعف -  53
 ساؼ: اٌرأغير

،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101324ُ ذاريز ٚفي 5111   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌذّيض ِذّض ِذّٛص لٕضيً -  54
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101329ُ ذاريز ٚفي 5129   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ٔؿير ادّض ِذّٛص ادّض -  55
 ساؼ: اٌرأغير

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101319ُ ذاريز ٚفي 4009   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، ادّض ػٍٝ ِذّٛص ذيطير -  56
 ساؼ: اٌرأغير

،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101316ُ ذاريز ٚفي 4095   ترلُ ليضٖ ثكض  ، فرص ذاجر ، ػثضاٌردّٓ ِذّض ػثضاٌردّٓ ايّٓ -  59
 ساؼ: اٌرأغير ٚؾف

 ٚؾف،  اٌػروح ٔٛع ذؼضيً ذ21101312ُ ذاريز ٚفي 4004   ترلُ ليضٖ ضثك  ، فرص ذاجر ، تٌٛص ِجٍغ صٌٚف تيػٜٛ -  59
 ساؼ: اٌرأغير

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمأٛٔي اٌىياْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌطّح االضُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   اٌىريُ ػثض ِذّٛص ػضٔاْ/ ص: اٌٝ 1425 ترلُ اٌّميضج اٌػروح اضُ ترؼضيً اٌرأغير ذ21101316ُ:  ذاريز فٝ  ،  -  1
   اليٛجض: اٌٝ 1425 ترلُ اٌّميضج اٌػروح اضُ ترؼضيً اٌرأغير ذ21101316ُ:  ذاريز فٝ  ،  -  2
 اٌىرٔه/  تجؼٍٙا اٌرجاريح اٌطّح ذٛضيخ: اٌٝ 3651 ترلُ اٌّميضج اٌػروح اضُ ترؼضيً اٌرأغير ذ21101319ُ:  ذاريز فٝ  ،  -  3

   اٌؼِّٛيح ٌٍّماٚالخ
   اليٛجض/  تجؼٍٙا اٌرجاريح اٌطّح ذؼضيً :اٌٝ 4142 ترلُ اٌّميضج اٌػروح اضُ ترؼضيً اٌرأغير ذ21101312ُ:  ذاريز فٝ  ،  -  4
 اٌغاٌٝ/  تجؼٍٙا اٌرجاريح اٌطّح ذٛضيخ: اٌٝ 4142 ترلُ اٌّميضج اٌػروح اضُ ترؼضيً اٌرأغير ذ21101312ُ:  ذاريز فٝ  ،  -  5

   االسػاب ٌرؿٕيغ
 ادّض/ تجؼٍٗ اٌرجارٜ االضُ ذؼضيً: اٌٝ 4929 ترلُ اٌّميضج اٌػروح اضُ ترؼضيً اٌرأغير ذ21101314ُ:  ذاريز فٝ  ،  -  6

   اٌطيض ِذّٛص ريضأٝ
 دطيٓ ِذّض/تجؼٍٗ اٌرجارٜ االضُ ذؼضيً: اٌٝ 4094 ترلُ اٌّميضج اٌػروح اضُ ترؼضيً اٌرأغير ذ21101321ُ:  ذاريز فٝ  ،  -  9

   دطيٓ اٌطيض
 ػيطٝ فاعّٗ/ تجؼٍٗ اٌرجارٜ االضُ ذؼضيً: اٌٝ 3192 ترلُ اٌّميضج اٌػروح اضُ ترؼضيً اٌرأغير ذ21101326ُ:  ذاريز فٝ  ،  -  9

   ِطؼٛص ادّض
   ــــــــــــــــــــــ  
   األغشاؼ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األدىاَ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   غرواخ اٌرجارٜ اٌطجً ذؼضيالخ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌػغة - اٌّذٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ذُ   21101312 ذاريز ٚفٝ ،   1509:  ترلُ ليض٘ا ضثك  تطيغح ذٛؾيح ،  ٚغرواؤ٘ا تغرش ٔؼيُ ٔرجص غروٗ   - 1
 . ٔٙائيا ٚذؿفيرٙا اٌػروح ٌذً ٚطٌه 2110-3-12 تراريز 1346 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض غغة ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ

 ذُ   21101312 ذاريز ٚفٝ ،   1509:  ترلُ ليض٘ا ضثك  تطيغح ذٛؾيح ،  ٚغروائٗ جريص اترا٘يُ ِالن غروح   - 2
 . ٔٙائيا ٚذؿفيرٙا اٌػروح ٌذً ٚطٌه 2110-3-12 تراريز 1346 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض غغة ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ

 ذُ   21101312 ذاريز ٚفٝ ،   1509:  ترلُ ليض٘ا ضثك  تطيغح ذٛؾيح ،  ٚغرواؤ٘ا تغرش ٔؼيُ ٔرجص غروٗ   - 3
 . ٔٙائيا ٚذؿفيرٙا اٌػروح ٌذً ٚطٌه 2110-3-12 تراريز 1346 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض غغة ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ

 ذُ   21101312 ذاريز ٚفٝ ،   1509:  ترلُ ليض٘ا ضثك  تطيغح ذٛؾيح ،  ٚغروائٗ جريص اترا٘يُ ِالن غروح   - 4
 . ٔٙائيا ٚذؿفيرٙا اٌػروح ٌذً ٚطٌه 2110-3-12 تراريز 1346 رلُ ِذٛ تأِر اٌميض غغة ذُ  اٌطجً غغة/ِذٛ

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّاي رأش  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌػاط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌػروح ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمأٛٔي اٌىياْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚؾف،   اٌمأٛٔٝ اٌىياْ ذؼضيً ذ21101312ُ ذاريز ٚفي 1509   ترلُ ليض٘ا ضثك ، ٚغرواؤ٘ا تغرش ٔؼيُ ٔرجص غروٗ -  1

 تطيغح ذٛؾيح: اٌرأغير
 ٚؾف،   اٌمأٛٔٝ اٌىياْ ذؼضيً ذ21101312ُ ذاريز ٚفي 1509   ترلُ ليض٘ا ضثك ، ٚغروائٗ جريص اترا٘يُ ِالن غروح -  2

 تطيغح ذٛؾيح: اٌرأغير
 ٚؾف،   اٌمأٛٔٝ اٌىياْ ذؼضيً ذ21101324ُ ذاريز ٚفي 1924   ترلُ ليض٘ا ضثك ، ٚغرواٖ ػغٝ ادّض ضؼض/  غروح -  3

 ذضآِ غروح: اٌرأغير
 اٌىياْ ذؼضيً ذ21101324ُ ذاريز ٚفي 1924   ترلُ ليض٘ا ضثك ، ٚغريىٗ ػغٝ ادّض ضؼض غروح/تجؼٍٙا اٌػروٗ اضُ ذؼضيً -  4

 ذضآِ غروح: اٌرأغير ٚؾف،   اٌمأٛٔٝ
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌطّح االضُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األغشاؼ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛص   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ترلُ    21101312:  ذاريز ، تطيغح ذٛؾيح ذٛليغ ػٍٝ ِؿضق  تطيغح ذٛؾيح  ٚغرواؤ٘ا تغرش ٔؼيُ ٔرجص غروٗ -  1

1509 
   ترلُ    21101312:  ذاريز ، تطيغح ذٛؾيح ذٛليغ ػٍٝ ِؿضق  تطيغح ذٛؾيح  ٚغروائٗ جريص اترا٘يُ ِالن غروح -  2

1509 
   ترلُ    21101312:  ذاريز ، تطيغح ذٛؾيح ذٛليغ ػٍٝ ِؿضق  تطيغح ذٛؾيح  ٚغرواؤ٘ا تغرش ٔؼيُ ٔرجص غروٗ -  3

1509 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ترلُ    21101312:  ذاريز ، تطيغح ذٛؾيح ذٛليغ ػٍٝ ِؿضق  تطيغح ذٛؾيح  ٚغروائٗ جريص اترا٘يُ ِالن غروح -  4
1509 

   ترلُ    21101324:  ذاريز ، تطيغح ذٛؾيح ػٕٗ ِػٙر ٚ ِطجً  تطيغح ذٛؾيح  واٖٚغر ػغٝ ادّض ضؼض/  غروح -  5
1924 

:  ذاريز ، تطيغح ذٛؾيح ػٕٗ ِػٙر ٚ ِطجً  تطيغح ذٛؾيح  ٚغريىٗ ػغٝ ادّض ضؼض غروح/تجؼٍٙا اٌػروٗ اضُ ذؼضيً -  6
 1924   ترلُ    21101324

   ترلُ    21101324:  ذاريز ، ذضآِ غروح ػٕٗ ِػٙر ٚ ِطجً  ذضآِ غروح  ٚغرواٖ ػغٝ ادّض ضؼض/  غروح -  9
1924 

:  ذاريز ، ذضآِ غروح ػٕٗ ِػٙر ٚ ِطجً  ذضآِ غروح  ٚغريىٗ ػغٝ ادّض ضؼض غروح/تجؼٍٙا اٌػروٗ اضُ ذؼضيً -  9
 1924   ترلُ    21101324

   ترلُ    21101324:  ذاريز ، ذضآِ غروح ػٕٗ ِػٙر ٚ ِطجً  ذضآِ غروح  ٚغرواٖ ػغٝ ادّض ضؼض/  غروح -  0
1924 

:  ذاريز ، ذضآِ غروح ػٕٗ ِػٙر ٚ ِطجً  ذضآِ غروح  ٚغريىٗ ػغٝ ادّض ضؼض غروح/تجؼٍٙا اٌػروٗ اضُ ذؼضيً -  11
 1924   ترلُ    21101324

   ترلُ    21101324:  ذاريز ، ذضآِ غروح ػٕٗ ِػٙر ٚ ِطجً  ذضآِ غروح  ٚغرواٖ ػغٝ ادّض ضؼض/  غروح -  11
1924 

:  ذاريز ، ذضآِ غروح ػٕٗ ِػٙر ٚ ِطجً  ذضآِ غروح  ٚغريىٗ ػغٝ ادّض ضؼض غروح/تجؼٍٙا اٌػروٗ اضُ ذؼضيً -  12
 1924   ترلُ    21101324

   ــــــــــــــــــــــ  
   األدىاَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   افراص ضيضاخذج   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 265   ترلُ    21101313:  ذاريز ، 215  2110-5-2/ج  ِثاصر غّؼْٛ تىص -  1
 265   ترلُ    21101313:  ذاريز ، 216  2114-5-2/ج  ِثاصر غّؼْٛ تىص -  2
 1920   ترلُ    21101313:  ذاريز ، 210  2110-11-0/ ح  ِذّٛص جاص ادّض ِذّض -  3
 1920   ترلُ    21101313:  ذاريز ، 210  2114-11-0/ ح  ِذّٛص جاص ادّض ِذّض -  4
 1920   ترلُ    21101313:  ذاريز ، 221  2114-11-0/ ح  ِذّٛص جاص ادّض ِذّض -  5
 2505   ترلُ    21101314:  ذاريز ، 233  2114-0-9 -ح  اهلل جاص ػثضإٌؼيُ اٌطيض ادّض -  6
 190   ترلُ    21101314:  ذاريز ، 229  2114-2-16/  ج  ػثاش دطٓ ٘الي -  9
 190   ترلُ    21101314:  ذاريز ، 220  2110-2-16/  ج  ػثاش دطٓ ٘الي -  9
 190   ترلُ    21101314:  ذاريز ، 231  2114-2-16/  ج  ػثاش دطٓ ٘الي -  0

 190   ترلُ    21101314:  ذاريز ، 231  2110-2-16/  ج  ػثاش دطٓ ٘الي -  11
 5   ترلُ    21101314:  ذاريز ، 232  2119-4-13-ح  ػثضاٌٌّٛٝ ػٍٝ اٌفٌٛٝ ادّض -  11
 2523   ترلُ    21101315:  ذاريز ، 234  2110-2-4/  ج  اٌطيض ِذّض زوٝ ػضٌٝ -  12
 2016   ترلُ    21101315:  ذاريز ، 242  2116-0-29 -ح.  ػّر دطيٓ ِؿغفٝ دطيٓ -  13
 651   ترلُ    21101315:  ذاريز ، 239  2115-3-10 -ح  اٌٍغيف ػثض رِضاْ ِذّٛص -  14
 651   ترلُ    21101315:  ذاريز ، 239  2111-3-10 -ح  اٌٍغيف ػثض رِضاْ ِذّٛص -  15
 651   ترلُ    21101315:  ذاريز ، 230  2115-3-10 -ح  اٌٍغيف ػثض رِضاْ ِذّٛص -  16
 202   ترلُ    21101316:  ذاريز ، 240  2119-6-5 -ح  ضاٌُ ِذّض ضاٌُ جّاي -  19
 2193   ترلُ    21101316:  ذاريز ، 253  2116-11-21-ح  دؿاٜٚ ٔظير وّاي ِٕير -  19
 3139   ترلُ    21101319:  ذاريز ، 256  2119-2-5/  ج  ػارف ِذّض ِذّض ِّضٚح -  10
 2429   ترلُ    21101311:  ذاريز ، 259  2119-3-31/ ج  ِذرٚؼ ٍٝػ فرذٝ -  21
 2332   ترلُ    21101311:  ذاريز ، 250  2112-9-14/ج  ضٍّاْ اتٛزيض اضّاػيً ٔٛرٖ -  21
 2332   ترلُ    21101311:  ذاريز ، 261  2119-9-14/ج  ضٍّاْ اتٛزيض اضّاػيً ٔٛرٖ -  22
 1039   ترلُ    21101312:  ذاريز ، 269  2115-6-12/ ح  ػاِر ضيف اتٛ ِذّض اِيّح -  23
 2219   ترلُ    21101312:  ذاريز ، 265  2119-2-3 -ح  ػيطٝ ٘اغُ ضؼض اغرف -  24
 2256   ترلُ    21101313:  ذاريز ، 293  2119-4-23/  ج  ػٍٝ ِذّض رغاص ِذّض -  25
 212   ترلُ    21101313:  ذاريز ، 295  2110-2-26/ج  ؾاٌذيٓ ضاٌُ وّاي جّاي -  26
 3159   ترلُ    21101313:  ذاريز ، 299  2119-0-16/ج.  غرف ػثضإٌّؼُ اٌضيٓ غرف ػفاف -  29
 ، 299  2110-3-2/  ج  2114 ٌطٕٗ ج4رلُ اٌمضيٗ فٝ ٚاٌضٖ تٛاليح اٌجٍيً ػثض لثيؿٝ اٌفرٛح اتٛ ػثضإٌاؾر ِذّض -  29

 3200   ترلُ    21101310:  ذاريز
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 2311   ترلُ    21101321:  ذاريز ، 209  2119-9-14 -ح  غذاخ ضٕاصٖ تارح ِذة -  20
:  ذاريز ، 206  2119-0-19/  ج  2112 ٌطٕح ج12 رلُ اٌمضيٗ فٝ ٚاٌضٖ تٛاليح تشيد ِطؼٛص تشيد يٛضف تيػٜٛ -  31

 3162   ترلُ    21101321
 201   ترلُ    21101321:  ذاريز ، 311  2119-6-10/ح  ِذّض يٛضف اٌؼاي ػثض ِذاضٓ -  31
 2309   ترلُ    21101321:  ذاريز ، 205  2119-2-3/  ج  اترا٘يُ اٌطيض يٛضف سيرٜ -  32
 2339   ترلُ    21101321:  ذاريز ، 310  2119-9-10/  ج  ػٍٝ ػثضاٌردّٓ ادّض ِٕٝ -  33
 3312   ترلُ    21101324:  ذاريز ، 312  2110-3-22/ ج  ضاٌُ ِذّٛص ضاٌُ ٔاؾر -  34
 2390   ترلُ    21101325:  ذاريز ، 320  2113-1-13/ح  ػثضاٌردّٓ ػثضاٌؼاي ػثضاٌردّٓ يطيٓ -  35
 2390   ترلُ    21101325:  ذاريز ، 331  2119-1-13/ح  ػثضاٌردّٓ ػثضاٌؼاي ػثضاٌردّٓ يطيٓ -  36
 3192   ترلُ    21101325:  ذاريز ، 329  2119-11-0/ح  ِطؼٛص ادّض ػيطٝ فاعّٗ/ تجؼٍٗ اٌرجارٜ االضُ ذؼضيً -  39
 3192   ترلُ    21101325:  ذاريز ، 329  2119-11-0/ح  ِذّٛص ادّض ػيطٝ فاعّٗ -  39
 1616   ترلُ    21101329:  ذاريز ، 342  2119-9-0 -ح  ػثضاٌطالَ ػثضإٌظير ٌغٗ -  30
 3224   ترلُ    21101329:  ذاريز ، 330  2119-9-29/ج  ٌٛٔضٜ ٌّؼٝ وّيً دٕاْ -  41
 2643   ترلُ    21101329:  ذاريز ، 341  2115-1-16/ج  تغرش تػارٖ ٚليُ ٚصاص -  41
 3253   ترلُ    21101331:  ذاريز ، 351  2119-11-16/  ج  ػثضاٌردّٓ اترا٘يُ ِذّٛص ِذّض -  42
   ــــــــــــــــــــــ  
   غرواخ ذجضيضاخ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 211   ترلُ    21101316:  ذاريز ، 251  2110-3-1/  ج  ػثضاٌٍغيف ِذّض ِذّٛص غروح -  1
 211   ترلُ    21101316:  ذاريز ، 251  2114-3-1/  ج  ػثضاٌٍغيف ِذّض ِذّٛص غروح -  2
 211   ترلُ    21101316:  ذاريز ، 252  2110-3-1/  ج  ػثضاٌٍغيف ّضِذ ِذّٛص غروح -  3
 140   ترلُ    21101313:  ذاريز ، 294  2119-12-22/  ج  ٚغرواٖ فراج ِذّٛص اٌطيض غروح -  4
 140   ترلُ    21101313:  ذاريز ، 294  2119-12-22/  ج  ٚغرواٖ فراج ِذّٛص اٌطيض غروح -  5
 2913   ترلُ    21101321:  ذاريز ، 311  2116-3-23/ ج  ٚغريىرٗ ػٍٝ عيفٛٔٝ ؾاتر غروٗ -  6
 1924   ترلُ    21101324:  ذاريز ، 316  2110-2-15/ج  ٚغرواٖ ػغٝ ادّض ضؼض/  غروح -  9
 1924   ترلُ    21101324:  ذاريز ، 316  2110-2-15/ج  ٚغريىٗ ػغٝ ادّض ضؼض غروح/تجؼٍٙا اٌػروٗ اضُ ذؼضيً -  9
 1924   ترلُ    21101324:  ذاريز ، 316  2110-2-15/ج  ٚغرواٖ ػغٝ ادّض ضؼض/  غروح -  0

   ترلُ    21101324:  ذاريز ، 316  2110-2-15/ج  ٚغريىٗ ػغٝ ادّض ضؼض غروح/تجؼٍٙا اٌػروٗ اضُ ذؼضيً -  11
1924 

 1924   ترلُ    21101324:  ذاريز ، 316  2110-2-15/ج  ٚغرواٖ ػغٝ ادّض ضؼض/  غروح -  11
   ترلُ    21101324:  ذاريز ، 316  2110-2-15/ج  ٚغريىٗ ػغٝ ادّض ضؼض غروح/تجؼٍٙا اٌػروٗ اضُ ذؼضيً -  12

1924 
 1924   ترلُ    21101324:  ذاريز ، 316  2110-2-15/ج  ٚغرواٖ ػغٝ ادّض ضؼض/  غروح -  13
   ترلُ    21101324:  ذاريز ، 316  2110-2-15/ج  ٚغريىٗ ػغٝ ادّض ضضؼ غروح/تجؼٍٙا اٌػروٗ اضُ ذؼضيً -  14

1924 
   ــــــــــــــــــــــ  
   افراص ر٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 افراص تيغ 

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 غرواخ ر٘ٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 غرواخ تيغ  
   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

  


