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أفزاص ليٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِىزت ػٓ 6046 ثزلُ 25105454 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ػججبْ فّٙٝ ثٌٛض اٌمض ثزٌٕزٝ -  1

ثشيذ طبصق جّيً ِبريب/ثٍّه-ثبٌّٕشيٗ ِجبرن شبرع ِٓ إٌٙضٗ شبرع ِٓ 1 رلُ دبرٖ:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد  

 طيٛر ٚسثخ ثيغ ػٓ 6068 ثزلُ 25105421 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  اثزا٘يُ ثشيذ اثزا٘يُ ٔبصيٗ -  2

ػجضاٌزدّٓ ادّض ِذّض ػجضاٌزدّٓ/ثٍّه-ثظالِْٛ اٌظذيٗ اٌٛدضٖ شبرع طالِْٛ-طالِْٛ:  ثجٙخ ،  

 اجٙشٖ ثيغ ػٓ 6051 ثزلُ 25105458 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ِجب٘ض طيض جّبي ٔظز -  3

غبٌت اثٛص٘ت اٌزديُ ػجض ٔجبح/ثٍّه-اٌمبضٝ طيضٌيٗ ثجٛار-اٌظٛق ثجٛار اشمبٚ وَٛ-اشمبٚ وَٛ:  ثجٙخ ، وٙزثبئيٗ  

 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 6041 ثزلُ 25105452 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  دجيشٝ ٚ٘يت طٕض اثزا٘يُ -  4

دجيشٝ ٚ٘يت طٕض/ٍِه-اٌؼِّٛٝ اٌٙيشٗ طزيك اٌزذزيز لزيٗ-اٌزذزيز لزيخ:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصرار ِٛاشٝ  

 6080 ثزلُ 25105423 فٝ ليض ، 3555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ٚاٌضٖ ثٛاليٗ ادّض ػٍٝ ػجضاٌزاسق ِذّٛص ِزٚاْ -  5

ادّض ػٍٝ ػجضاٌزاسق/ثٍّه-اٌؼزة وَٛ ِزٚر ثجٛار اٌؼزة وَٛ-اٌؼزة وَٛ:  ثجٙخ ، اٌِٛيزبي اوظظٛار ثيغ ػٓ  

 دظيزٖ ػٓ 6063 ثزلُ 25105426 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  رشٛاْ ِذّض ػجضاٌّؼش جّبي -  6

رشٛاْ ِذّض ػجضاٌّؼش أٛار/ٍِه-ثظالِْٛ اٌزيبضٝ إٌبصٜ ثذزٜ-طالِْٛ:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصرار ِبشيٗ رزثيٗ  

 ثيغ ػٓ 6085 ثزلُ 25105422 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  دظيٓ ػجضاٌؼشيش ػجضاٌزساق ادّض -  7

ادّض طبصق اٌضرٍِٝ ِذّض/ثٍّه-اٌّشزً اِبَ ػزاثٝ ادّض شبرع:  ثجٙخ ، سيٛد  

 ٔمً ِىزت ػٓ 6086 ثزلُ 25105422 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ادّض ٘بشُ ِذّض ِذّٛص -  8

فزاج ػٍٝ ػجضاٌؼبي شبصيٗ/ٍِه-سغٍٛي طؼض شبرع ثٕبديٗ اٌجبدز ِظجض ثجٛار:  ثجٙخ ، اٌغيز ٚطيبراد طيبرارٗ ػٍٝ ثضبئغ  

 اصٚاد ِذً ػٓ 6061 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  طبٌّبْ طٍيّبْ ِذّض رضب -  9

دظٓ جّؼٗ دظٓ اٌظيض/ٍِه-اٌذّب ثمزيٗ اٌٍّىبد لظز ثجٛار-اٌذّب:  ثجٙخ ، طذيٗ  

 ِىزت ػٓ 6063 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ِذّض دظٓ اثٛص٘ت ِذّض -  10

ِذّض دظٓ اثٛص٘ت طبِخ/ثٍّه-إٌٛر شبرع اٌمجٍٝ اٌظبدً:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد  

 دظيزٖ ػٓ 6064 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ػّز ػجضاٌزدّٓ ادّض ِذّض -  11

ػّز ػجضاٌزدّٓ ادّض/ثٍّه-اٌىزصاطٗ شبرع اٌغزثٝ اٌّضسً اٌّضِز-اٌّضِز:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصرار ِبشيٗ رزثيٗ  

 ػٓ 6042 ثزلُ 25105452 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ػجضاٌذٍيُ ػجضاٌؼشيش جضإٌّؼُػ ػجٍٗ -  12

طٍيّبْ ػٍٝ طٍيّبْ أٛر ِذّض/ثٍّه-اٌىٙزثبء شجىٗ اِبَ اٌظبدً:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصرار اٌّبشيٗ رزثيٗ دظيزٖ  

 ِىزت ػٓ 6043 ثزلُ 25105452 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  لٍضص شبوز ػبصي ػظبَ -  13

اطىٕضر شٍجٝ طٍيت ِزيُ/ٍِه-اٌجذزٜ اٌشزلٝ طّب طبدً( طبثمب اٌّؼًّ) اٌظضاٌؼبٌٝ شبرع:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد  

 ٔمً ِىزت ػٓ 6065 ثزلُ 25105424 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  فّٙٝ وبًِ فىزٜ يٛٔض -  14

فزاج ػجضاٌؼبي فٛسٜ دّضيٗ/ثٍّه-اٌشٛوب اٌظالَ ِظجض سٍف-اٌشٛوب:  ثجٙخ ، اٌغيز ٚػزثبد ػزثبرٗ ػٍٝ ثضبئغ  

 ٔمً ِىزت ػٓ 6061 ثزلُ 25105424 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ِزلض رٛفيك جٛسيف ٚائً -  15

فزغٍٝ اٌظيض ِجضٜ/ثٍّه-اٌشٙضاء شبرع:  ثجٙخ ، اٌغيز ٚػزثيبد ػزثيزٗ ػٍٝ ثضبئغ  
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 ثمبٌٗ ثيغ ػٓ 6066 ثزلُ 25105421 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ِذّض ِذّض اٌضيٓ وّبي ٚالء -  16

دّٛصٜ ايّبَ ِذّٛص اٌظيض/ٍِه-ثمبٚغزة اٌظذيٗ اٌٛدضٖ ثجٛار-لبٚغزة:  ثجٙخ ، ثبٌزجشئٗ  

 اصٚاد ثيغ ػٓ 6058 ثزلُ 25105411 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ادّض اٌظيض ػجضاٌظب٘ز طبثزٖ -  17

ػجضاٌمبصر ِذّض ِذّض فزيبي/ثٍّه-ثظالِْٛ اٌّمبثز ثجٛار طالِْٛ لزيٗ-طالِْٛ:  ثجٙخ ، وٙزثبئيٗ  

 دظيزٖ ػٓ 6065 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ػّزاْ ػجضاٌزساق فزيض ِذّض -  18

ػٍٝ ػّزاْ دظٓ اشزف/ثٍّه-اٌزٚاِٝ وٛثزٜ ثجٛار اٌذظبِضٖ لزيٗ:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ ٚثيغ رزثيٗ  

 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 6046 ثزلُ 25105458 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ادّض ثشيذ طٗ دظبَ -  19

طٍّبْ دظٓ ػشاس أثٝ/ثٍّه-اٌّؼٍك اٌزيبيٕٗ اٌذظٕٗ وٛثزٜ ػٍٝ-اٌّؼٍك اٌزيبيٕٗ:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصرار ِبشيٗ  

 ِىزت ػٓ 6084 ثزلُ 25105422 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  دظٓ رِضبْ ٔظز اًِ -  20

 دظٓ رِضبْ ٔظز/ٍِه-اٌجذزٜ طّب طبدً دّبصٜ ٔجغ رزػٗ شبرع ِٓ إٌظز دبرٖ-اٌظبدً:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد

 اٌظيض

 ػٓ 6062 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  طمز ػجضاٌزدّٓ ػبرف ػجضاٌزساق -  21

طمز ػجضاٌزدّٓ ػبرف ػش/ٍِه-اٌؼزبِٕٗ ثمزيٗ طؼيض ثىز اٚالص ِظجض ثجٛار-اٌؼزبِٕٗ:  ثجٙخ ، ػِّٛيٗ ِمبٚالد ِىزت  

 ِىزت ػٓ 6086 ثزلُ 25105422 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ِذّض ػجضاٌذبفظ ػجضاٌغٕٝ اٌظيض -  22

اٌظيض ِذّض ػجضاٌذبفظ ػجضاٌغٕٝ/ٍِه-اٌؼزثيٗ اٌمِٛيٗ ثشبرع ٌٍغبد اٌجبدز ِضرطٗ ثذزٜ:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد  

 ِٛاص رجبرٖ ػٓ 6052 ثزلُ 25105456 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  طبٌخ ػجضاٌذٍيُ طبٌُ ِذّض -  23

شذبرٗ طبٌخ ػجضاٌذٍيُ طبٌُ/ٍِه-ثبٌٛالبد اٌؼّضٖ صٚار ثجٛار-اٌٛالبد:  ثجٙخ ، ثٕبء  

 ِىزت ػٓ 6052 ثزلُ 25105456 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  طبٌخ ػجضاٌذٍيُ طبٌُ ِذّض -  24

شذبرٗ طبٌخ ػجضاٌذٍيُ طبٌُ/ٍِه-ثبٌٛالبد اٌؼّضٖ صٚار ثجٛار-اٌٛالبد:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد  

 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 6168 ثزلُ 25105421 فٝ ليض ، 65555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ِذّض ادّض اثٛاٌمبطُ اِيّٗ -  25

يبطيٓ طٗ ادّض ادّض/ثٍّه-طضلٗ اٚالص ِشطب:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ ٚثيغ  

 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 6168 ثزلُ 25105421 فٝ ليض ، 65555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ِذّض ادّض اثٛاٌمبطُ اِيّٗ -  26

-12-1 فٝ افززخ يبطيٓ طٗ ادّض ادّض ثٍّه ِشطب ػٕٛأٗ ثبٌزجشئٗ ثمبٌٗ ثيغ ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ ٚثيغ
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 ِىزت ػٓ 6065 ثزلُ 25105414 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  رٚفبئيً دجيت ٔجيً اثبٔٛة -  27

ِزجبْ رٚفبئيً دجيت ٔجيً/ٍِه-اٌزذزيز لزيٗ-ثبٌذٍفب اٌىٙزثبء ِذٛي ثجٛار-اٌزذزيز لزيخ:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد  

 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 6055 ثزلُ 25105415 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ػجضاهلل ادّض طؼيض ريٗ -  28

ادّض طيض ادّض ػيظٝ/ثٍّه-اٌجٍض شزق اٌّضِز-اٌّضِز:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصرار اٌّبشيٗ  

 ِىزت ػٓ 6048 ثزلُ 25105458 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  طبٌُ ِذّٛص ادّض ِذّٛص سبٌض -  29

طبٌُ ِذّٛص ادّض ِذّٛص/ٍِه-اٌشٛريٗ ِٕطمٗ اٌجٍض غزة طالِْٛ-طالِْٛ:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد  

 اطبراد ػٓ 6040 ثزلُ 25105458 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ػجضاٌٌّٛٝ دّبصٖ ادّض ٘شبَ -  30

ػٍٝ ػٍٝ طيض ِذّض/ٍِه-اٌش٘ٛر دضيمٗ اِبَ طالِْٛ-طالِْٛ:  ثجٙخ ، طيبراد  

 وٙزثبئيٗ اصٚاد ػٓ 6044 ثزلُ 25105452 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  بِْزج يّٕٝ رسق ِب٘ز -  31

شٕٛصٖ جزجض طبِٝ/ثٍّه-اٌغزثٝ طّب ثظبدً اٌغزة ِٛلف ثجٛار-اٌظبدً:  ثجٙخ ،  

 ِىزت ػٓ 6082 ثزلُ 25105422 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  رٚفبئيً والَ ثبرح اٌظيض -  32

شبٔٛصٜ لبطض ٌٛيض ػبصي/ثٍّه-ػبرف ػجضاٌالٖ سوزيب فيال ثجٛار اٌزذزيز لزيٗ:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد  
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 اوظظٛار ثيغ ػٓ 6060 ثزلُ 25105421 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ادّض ِظؼٛص ػٍٝ طجبح -  33

اثزا٘يُ ادّض ِذّض ادّض/ثٍّه-طٛ٘بج ِٛلف ثجٛار ػزاثٝ ادّض شبرع:  ثجٙخ ، رٛن رٛن  

 رجبرٖ ػٓ 6064 ثزلُ 25105435 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ػجضاٌىزيُ أٛر ػجضاٌىزيُ ٘ضيز -  34

ػطيٗ ػجضاٌىزيُ ػطيٗ ٚفبء/ٍِه-اٌمبضٝ ِيضاْ اٌجّٙٛريٗ ثشبرع ارظبالد فزع ثجٛار:  ثجٙخ ، ِٕشٌيٗ اصٚاد  

 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 6066 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 65555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ػٍٝ ِذّض طٍيّبْ يبطّيٓ -  35

اٌظيض طزاج ِذّض اثٛاٌؼال/ٍِه-ِشطب-االشزاف شبرع-ِشطب:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ ٚثيغ  

 دظيزٖ ػٓ 6056 ثزلُ 25105415 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ادّض ػجضاٌؼشيش ػٍٝ اٌظيض -  36

اٌظيض ادّض ِذّٛص اٌظيض/ثٍّه-االثزضائٝ اٌضوز ِؼٙض ثجٛار ِب٘ز ادّض شبرع:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصرار ِبشيٗ رزثيٗ  

 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 6045 ثزلُ 25105452 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ِٙزاْ رٛفيك ػٍٝ شؼجبْ -  37

 رٛفيك ػٍٝ/ٍِه-لبٚغزة ثمزيٗ اٌجٍض شزق ػجضاٌجبرٜ ػجضاٌظّيغ ِشجش ثجٛار-لبٚغزة:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصرار ِبشيٗ

ػالَ ِٙزاْ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 6030 ثزلُ 25105452 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  اٌظيض ٌطفٝ طالح اٌظيض -  38

ِذّض اٌظيض ٌطفٝ طالح/ ٍِه اٌمب٘زٖ ثٕه ثجٛار ػزاثٝ ادّض شبرع:  ثجٙخ ، ػبِٗ ٚرٛريضاد ثبٌظيبراد ٔمً  

 ػٓ 6055 ثزلُ 25105458 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ادّض ػجضاٌزاسق -  39

ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ادّض/ٍِه-اٌظٕبيغ ِضرطٗ ثجٛار ِب٘ز ادّض شبرع:  ثجٙخ ، ٔجبرٖ ٚرشٗ  

 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 8058 ثزلُ 25105458 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  فزغٍٝ ادّض ػجضٖ ادّض -  40

فزغٍٝ ادّض ػجضٖ طٍؼذ/ٍِه-االيّبْ ِظجض ثجٛار اٌذّب لزيٗ-اٌذّب:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصرار ِٛاشٝ  

 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 8058 ثزلُ 25105458 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  فزغٍٝ ادّض ػجضٖ ادّض -  41

 ثجٛار اٌجّٙٛريٗ شبرع ػٕٛأٗ ِبوٛالد ٚثيغ رجٙيش ِذً ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصرار ِٛاشٝ

فزغٍٝ ادّض ػجضٖ طٍؼذ ثٍّه االٚلبف ِظجض  

 ِىزت ػٓ 6081 ثزلُ 25105422 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ربصرص ٚٔيض جبثز ربصرص -  42

 ججزٖ غجزيبي رضب/ٍِه-اٌجذزٜ طّب طبدً اٌزؼّيز ثشبرع ِيشبئيً اٌّالن وٕيظٗ ثجٛار-اٌظبدً:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد

 غجزيبي

 رجٙيش ٚرشٗ ػٓ 6085 ثزلُ 25105422 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  شذبرٗ طبصق فزذٝ وزٌض -  43

ِذّض ادّض ِذّض اثزا٘يُ/ثٍّه-لبٚغزة-اٌجٍض ثذزٜ اٌىٙزثبء ِذٛي ثجٛار:  ثجٙخ ، ٚشجبن ثبة  

 سزصٚاد ثيغ ػٓ 6088 ثزلُ 25105422 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  دّبصٖ اِيٓ ادّض ٔؼٕبػٗ -  44

اهلل جبص فزغٍٝ دظٓ/ثٍّه-ٚاٌّزٖٚ اٌظفب ِّز اٌجّٙٛريٗ شبرع:  ثجٙخ ، ٚػطٛر  

 ثمبٌٗ ػٓ 6254 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ِذّٛص ِظطفٝ -  45

ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ِذّٛص/ثٍّه-صِٚٗ اَ جٕيٕٗ ِب٘ز ادّض شبرع:  ثجٙخ ، ثبٌزجشئٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 6254 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ِذّٛص ِظطفٝ -  46

 فزغٍٝ ػٍٝ ادّض ثٍّه اٌظٕبيغ ِضرطٗ شزق ِب٘ز ادّض شبرع ػٕٛأٗ فزار ثيغ ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ثبٌزجشئٗ

2516-5-15 فٝ افززخ  

 رمظيُ ِىزت ػٓ 6615 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  اٌشٌٛٝ ػٍٝ طيض ادّض ِذّض -  47

اٌشٌٛٝ ػٍٝ طيض ادّض/ٍِه-اٌشٌٛٝ ِيضاْ االرذبص شبرع:  ثجٙخ ، اراضٝ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رمظيُ ِىزت ػٓ 6615 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  اٌشٌٛٝ ػٍٝ طيض ادّض ِذّض -  48

 طيض ادّض/ثٍّه اٌشٌٛٝ ِيضاْ ثجٛار االرذبص شبرع ػٕٛأٗ طيبراد ٚثيغ رجبرح ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، اراضٝ

2514-15-16 فٝ افززخ اٌشٌٛٝ ػٍٝ  

 رمظيُ ِىزت ػٓ 6615 ثزلُ 25105416 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  اٌشٌٛٝ ػٍٝ طيض ادّض ِذّض -  49

 ػزاثٝ ادّض شبرع اٌجضيض طٛ٘بج ِٛلف ػٕٛأٗ ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، اراضٝ

2514-15-16 فٝ افززخ دظبٔيٓ ِذّض ٌٚيض ثٍّه  

 رزثيٗ دظيزح ػٓ 6045 ثزلُ 25105452 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ِذّض ادّض ِذّض ػّزٚ -  50

ِذّٛص ادّض ِذّض ادّض/ ٍِه اٌّشٌمبْ غزة طالِْٛ لزيٗ:  ثجٙخ ، الصراراالٌجبٔٛثيؼٙب ِبشيٗ أبس  

 ِىزت ػٓ 6053 ثزلُ 25105456 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  جزجض ػطيٗ ٚ٘يت فزيض -  51

جزجض ػطيٗ ٚ٘يت رافذ/ثٍّه-ثبهلل اٌّؼزظُ شبرع اٌغزثٝ اٌظبدً:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد  

 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 6062 ثزلُ 25105426 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  دبِض ػٍٝ ػضٌٝ طجبح -  52

طبٌُ رغيبْ ادّض/ثٍّه-اٌشٛوب-اٌّطذٓ ثجٛار-اٌشٛوب:  ثجٙخ ، ِٛاشٝ ٚثيغ  

 اجٙشٖ ثيغ ػٓ 6056 ثزلُ 25105414 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ِذّض طبثز ِٕظٛر ٘جٗ -  53

ِذّض ادّض ػٍٝ اٌّؼجضٜ/ٍِه-اٌظالَ ِضرطٗ ثشبرع اٌظالَ ِضرطٗ ثجٛار:  ثجٙخ ، وٙزثبئيٗ  

 رزثيٗ دظيزٖ ػٓ 6050 ثزلُ 25105414 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  طيض دظبٔيٓ طيض ِذّض -  54

دظبٔيٓ طيض دظٕٝ/ٍِه-سوٝ اٌذبج جبِغ ثجٛار اٌشيزاد ٔجغ اٌذضيمٗ لزيٗ-اٌذضيمخ:  ثجٙخ ، ٚثيؼٙب االٌجبْ الصرار ِٛاشٝ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 6083 ثزلُ 25105422 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ٔشٍٗ ٚٔيض صاٚص ِبيىً -  55

طبصق رشضٜ ِب٘ز ٚائً/ٍِه-اٌمجٍٝ اٌغزثٝ طّب طبدً-اٌزؼّيز ثشبرع ثيشٜٛ/ص طيضٌيٗ ثجٛار-اٌظبدً:  ثجٙخ ، ثبٌظيبراد ٔمً  

 رؼجئٗ ػٓ 6054 ثزلُ 25105456 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ رأص ، فزص ربجز ،  ِغزثٝ ػجضاٌزدّٓ ادّض ِذّض -  56

ِغزثٝ ػجضاٌزدّٓ ادّض ِظطفٝ/ثٍّه-ػّيز اٌشيز ِظجض اِبَ االرثؼيٓ لزيٗ:  ثجٙخ ، غذائيٗ ِٛاص ٚرغٍيف  

   ــــــــــــــــــــــ  

شزوبد ليٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفزاص اٌزجبرٜ اٌظجً رؼضيالد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشطت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105451 ربريز ٚفٝ ،   6026:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ِٛطٝ سٍيفٗ ػبطف اثزا٘يُ   - 1

ٔٙبئيب اٌزجبرح ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ  

  اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105451 ربريز ٚفٝ ،   2666:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  اٌظبرز ػجض ِذّض اٌذّيض ػجض   - 2

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ  

 شطت/ِذٛ رُ   25105452 ربريز ٚفٝ ،   6606:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ػجضاٌٛ٘بة شذبرٗ ػجضاٌظبرز طفيٗ   - 3

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً  

 اٌغٝ  اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105453 ربريز ٚفٝ ،   6645:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ِجب٘ض طيض جّبي ٔظز   - 4

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا  

 ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105454 ربريز ٚفٝ ،   3665:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ٔجيت سيز اثزا٘يُ   - 5

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض  

  اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105450 ربريز ٚفٝ ،   3538:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ػٍٝ دظٓ اٌّؼش ػجض دبسَ   - 6

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ  

 اٌغٝ  اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105450 ربريز ٚفٝ ،   3552:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ِذّض ادّض اٌزدّٓ ػجض   - 7

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا  

 شطت/ِذٛ رُ   25105450 ربريز ٚفٝ ،   2820:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  اٌزدّٓ ػجض ادّض ِذّض اٌزدّٓ ػجض   - 8

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً  

 رُ   25105415 ربريز ٚفٝ ،   4658:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  اٌزدّٓ ػجض اٌؼال اثٛ ثزٚد ِذّض ػجيز   - 9

االطً ثمبء ِغ اٌميض ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً شطت/ِذٛ  

 اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105411 ربريز ٚفٝ ،   6212:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ِذّض ػجضاٌؼبي ادّض اثزا٘يُ   - 10

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ   

 شطت/ِذٛ رُ   25105414 ربريز ٚفٝ ،   6666:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ِذّض اثزا٘يُ فّٙٝ ثبثذ وزيّٗ   - 11

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً  

  اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105414 ربريز ٚفٝ ،   8453:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ادّض ِذّض سٍيفٗ ػّزٚ   - 12

ٔٙبئيب اٌزجبرح ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ  

 ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105414 ربريز ٚفٝ ،   2062:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  اثزا٘يُ ػٍٝ طٙزٖ   - 13

ٔٙبئيب اٌزجبرح ٌززن اٌميض  

 اٌغٝ  اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105415 ربريز ٚفٝ ،   4363:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ادّض دّبصٜ دظيٓ   - 14

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا  

 شطت/ِذٛ رُ   25105415 ربريز ٚفٝ ،   6514:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  طالِٗ ػجضاٌشٙيض رشبص ثيشٜٛ   - 15

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً  

 اٌغٝ  اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105418 ربريز ٚفٝ ،   4546:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ِمبر سٍيً ػشيش ػبيضح   - 16

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا  

 رُ   25105418 ربريز ٚفٝ ،   5111:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ػجضاٌذٍيُ اٌؼشيش ػجض إٌّؼُ ػجض اٌشيّبء   - 17

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً شطت/ِذٛ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105418 ربريز ٚفٝ ،   8314:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  طمز دظٓ شبوز ِذّض   - 18

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ  

  اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105418 ربريز ٚفٝ ،   55:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  طالَ ِذّض ِظطفٝ اطبِٗ   - 19

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ  

 اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105421 ربريز ٚفٝ ،   8051:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ػجضاٌؼٍٝ ادّض ِّضٚح اِيزٖ   - 20

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ   

 اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105423 ربريز ٚفٝ ،   2468:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  اٌغٕٝ ػجض ثبثذ ِذّض طالح   - 21

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ   

 اٌظجً شطت/ِذٛ رُ   25105423 ربريز ٚفٝ ،   2468:  ثزلُ ليضٖ طجك  ،  فزص ربجز  ،  ػجضاٌغٕٝ ثبثذ ِذّض طالح   - 22

ٔٙبئيب اٌزجبرٖ ٌززن اٌميض ٘ذا اٌغٝ   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي رأص     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105451 ، ربريز ٚفي  6644 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  ِمبريٛص رٛفيك ٔجيً ٘بٔٝ -  1

جٕيٗ  35555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105451 ، ربريز ٚفي  6645 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  شذبرٗ يٛطف اصيت جزجض -  2

جٕيٗ  51555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105451 ، ربريز ٚفي  6631 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  دظبْ ػجضاٌالٖ اثزا٘يُ ػزثٝ -  3

جٕيٗ  21555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105451 ، ربريز ٚفي  8538 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  ٔٛيز ػجضاٌؼبي ِذّٛص ادّض -  4

جٕيٗ  155555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105451 ، ربريز ٚفي  6801 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  ػجضاٌزدّٓ ادّض فزذٝ ٘شبَ -  5

جٕيٗ  18555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105452 ، ربريز ٚفي  5533 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  اهلل ػجض ِذّٛص اٌظيض ايّبْ -  6

جٕيٗ  355555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105452 ، ربريز ٚفي  5325 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  طبٔيٛص دٕبٜٚ لضيض ِيزفذ -  7

جٕيٗ  51555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105454 ، ربريز ٚفي  6028 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  ِظؼض فٛسٜ ٔجيً طبِخ -  8

جٕيٗ  51555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105456 ، ربريز ٚفي  6800 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  ثشيذ ػجضاٌشبٌك رِضبْ ػطيبد -  9

جٕيٗ  22555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف   

،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105415 ، ربريز ٚفي  6686 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  ٘بثيً سوٝ ظزيف أطٛٔيٛص -  10

جٕيٗ  25555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105415 ، ربريز ٚفي  6680 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  ارِيٍٗ ِزٝ فيٍيت ػٛٔٝ -  11

جٕيٗ  155555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105411 ، ربريز ٚفي  6502 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  طبٌّبْ ػطيٗ ػجضاٌذفيظ ِذّض -  12

جٕيٗ  51555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف   

،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105411 ، ربريز ٚفي  6150 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  دظٓ ِجبرن ػجضاٌٛ٘بة دّبصٖ -  13

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف   

،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105411 ، ربريز ٚفي  6150 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  دظٓ ِجبرن ػجضاٌٛ٘بة دّبصٖ -  14

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105411 ، ربريز ٚفي  565 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  دظٓ ِذّض ِذّضيٓ ِذّض -  15

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105414 ، ربريز ٚفي  5830 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  دظيٓ ادّض سٍف ادّض -  16

جٕيٗ  155555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105416 ، ربريز ٚفي  6663 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  اطذك جيض طجذٝ طٙيز -  17

جٕيٗ  51555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105418 ، ربريز ٚفي  6865 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  سٚيٓ ادّض اثزا٘يُ ػٍٝ -  18

جٕيٗ  46555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً ُر  25105416 ، ربريز ٚفي  8001 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  يٛطف ادّض يٛطف ِذّض -  19

جٕيٗ  155555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105416 ، ربريز ٚفي  6345 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  ػٍٝ ِذّض طٍيّبْ ريظيز -  20

جٕيٗ  65555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105416 ، ربريز ٚفي  6584 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  ػجضاٌجٛاص ادّض ِظطفٝ ادّض ػّبص -  21

جٕيٗ  155555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105424 ، ربريز ٚفي  6666 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  ػّز ػضٌٝ ِذّض طٍٜٛ -  22

جٕيٗ  40555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

 ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105426 ، ربريز ٚفي  6654 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  ػّز ِذّض ِذّض ثضرٜ طٍيُ -  23

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز   

،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105435 ، ربريز ٚفي  4604 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  اٌمبصر ػجض دّبص ِذّٛص اٌزدّٓ ػجض -  24

جٕيٗ  255555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف   

،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ  25105435 ، ربريز ٚفي  8641 ثزلُ ليضٖ طجك ،، فزص ربجز  ػٍٝ ِذّض ادّض ٌطفٝ طّيزٖ -  25

جٕيٗ  15555.555، ِبٌٗ رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105451 ربريز ٚفي 8264    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػمً ِذّض ػجضٖ ِٕزظز -  1

ِذّض صاغز ِشزبر طّيزٖ/  ثٍّه إٌّشيٗ شبرع ِٓ اثٛصِٚٗ ػجضاٌؼظيُ شبرع ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105451 ربريز ٚفي 6035    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض ػجضإٌّؼُ ػجضاٌؼشيش طيض -  2

صِٚٗ ثبَ اٌشطجٗ ثٕجغ/  ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105451 ربريز ٚفي 6856    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، رٚفبئيً دجيت فزذٝ ويزٌض -  3

دجيت سٍف ايٙبة/  ثٍّه ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼضيً ،:   اٌـزأشيز  

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105452 ربريز ٚفي 6042    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌذٍيُ ػجضاٌؼشيش ػجضإٌّؼُ ػجٍٗ -  4

طٍيّبْ ػٍٝ طٍيّبْ أٛر ِذّض/ثٍّه-اٌىٙزثبء شجىٗ اِبَ اٌظبدً ،:   اٌـزأشيز ٚطف  

: اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105452 ربريز ٚفي 6043    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، لٍضص شبوز ػبصي ػظبَ -  5

اطىٕضر شٍجٝ طٍيت ِزيُ/ٍِه-اٌجذزٜ اٌشزلٝ طّب طبدً( طبثمب اٌّؼًّ) اٌظضاٌؼبٌٝ شبرع ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105452 ربريز ٚفي 6041    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، دجيشٝ ٚ٘يت طٕض اثزا٘يُ -  6

دجيشٝ ٚ٘يت طٕض/ٍِه-اٌؼِّٛٝ اٌٙيشٗ طزيك اٌزذزيز لزيٗ-اٌزذزيز لزيخ ،:   اٌـزأشيز  

: اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105452 ربريز ٚفي 6044    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِزجبْ يّٕٝ رسق ِب٘ز -  7

شٕٛصٖ جزجض طبِٝ/ثٍّه-اٌغزثٝ طّب ثظبدً اٌغزة ِٛلف ثجٛار-اٌظبدً ،    

: اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105452 ربريز ٚفي 6045    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض ادّض ِذّض ػّزٚ -  8

ِذّٛص ادّض ِذّض ادّض/ ٍِه اٌّشٌمبْ غزة طالِْٛ لزيٗ ،     

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105452 ربريز ٚفي 6045    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِٙزاْ رٛفيك ػٍٝ شؼجبْ -  9

ػالَ ِٙزاْ رٛفيك ػٍٝ/ٍِه-لبٚغزة زيٗثم اٌجٍض شزق ػجضاٌجبرٜ ػجضاٌظّيغ ِشجش ثجٛار-لبٚغزة ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105452 ربريز ٚفي 6030    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، اٌظيض ٌطفٝ طالح اٌظيض -  10

ِذّض اٌظيض ٌطفٝ طالح/ ٍِه اٌمب٘زٖ ثٕه ثجٛار ػزاثٝ ادّض شبرع ،:   اٌـزأشيز   

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105454 ربريز ٚفي 6845    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌّجيض ػجضاٌزديُ ػجضاٌّجيض ٔٙب -  11

ػجضاٌّجيض ػجضاٌزديُ ػٍٝ ػبصي/  ثٍّه ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼضيً ،:   اٌـزأشيز ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105454 ربريز ٚفي 6046    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػججبْ فّٙٝ ثٌٛض اٌمض ثزٌٕزٝ -  12

ثشيذ طبصق جّيً ِبريب/ثٍّه-ثبٌّٕشيٗ ِجبرن شبرع ِٓ إٌٙضٗ شبرع ِٓ 1 رلُ دبرٖ ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105458 ربريز ٚفي 6048    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، طبٌُ ِذّٛص ادّض ِذّٛص سبٌض -  13

طبٌُ ِذّٛص ادّض ِذّٛص/ٍِه-اٌشٛريٗ ِٕطمٗ اٌجٍض غزة طالِْٛ-طالِْٛ ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105458 ربريز ٚفي 6040    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌٌّٛٝ دّبصٖ ادّض ٘شبَ -  14

ػٍٝ ػٍٝ طيض ِذّض/ٍِه-اٌش٘ٛر دضيمٗ اِبَ طالِْٛ-طالِْٛ ،:   اٌـزأشيز  

: اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105458 ربريز ٚفي 6051    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِجب٘ض طيض جّبي ٔظز -  15

غبٌت اثٛص٘ت اٌزديُ ػجض ٔجبح/ثٍّه-اٌمبضٝ طيضٌيٗ ثجٛار-اٌظٛق ثجٛار اشمبٚ وَٛ-اشمبٚ وَٛ ،    

: اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105458 ربريز ٚفي 8058    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، فزغٍٝ ادّض ػجضٖ ادّض -  16

 االيّبْ ِظجض ثجٛار اٌذّب لزيٗ ػٕٛأٗ ٚثيؼٙب االٌجبْ الصرار ِٛاشٝ رزثيٗ دظيزٖ ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً افززبح ،  

فزغٍٝ ادّض ػجضٖ طٍؼذ/ثٍّه  

: شيزاٌـزأ ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105458 ربريز ٚفي 8058    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، فزغٍٝ ادّض ػجضٖ ادّض -  17

فزغٍٝ ادّض ػجضٖ طٍؼذ/ٍِه-االيّبْ ِظجض ثجٛار اٌذّب لزيٗ-اٌذّب ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105458 ربريز ٚفي 8058    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، فزغٍٝ ادّض ػجضٖ ادّض -  18

 ػجضٖ طٍؼذ ثٍّه االٚلبف ِظجض ثجٛار اٌجّٙٛريٗ شبرع ػٕٛأٗ ِبوٛالد ٚثيغ رجٙيش ِذً ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،  

فزغٍٝ ادّض  

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105458 ربريز ٚفي 6055    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ادّض ػجضاٌزاسق -  19

ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ادّض/ٍِه-اٌظٕبيغ ِضرطٗ ثجٛار ِب٘ز ادّض شبرع ،:   اٌـزأشيز ٚطف  

:  اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105458 ربريز ٚفي 6046    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ادّض ثشيذ طٗ دظبَ -  20

طٍّبْ دظٓ ػشاس أثٝ/ثٍّه-اٌّؼٍك اٌزيبيٕٗ اٌذظٕٗ وٛثزٜ ػٍٝ-اٌّؼٍك اٌزيبيٕٗ ،   

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105456 ربريز ٚفي 6052    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، طبٌخ ػجضاٌذٍيُ طبٌُ ِذّض -  21

شذبرٗ طبٌخ ػجضاٌذٍيُ طبٌُ/ٍِه-ثبٌٛالبد اٌؼّضٖ صٚار ثجٛار-اٌٛالبد ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105456 ربريز ٚفي 6644    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِمبريٛص رٛفيك ٔجيً ٘بٔٝ -  22

ادّض دّضٜ شذبرٗ/  ثٍّه ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼضيً ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105456 ربريز ٚفي 6054    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِغزثٝ ػجضاٌزدّٓ ادّض ِذّض -  23

ِغزثٝ ػجضاٌزدّٓ ادّض ِظطفٝ/ثٍّه-ػّيز اٌشيز ِظجض اِبَ االرثؼيٓ لزيٗ ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105456 ربريز ٚفي 6053    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، جزجض ػطيٗ ٚ٘يت فزيض -  24

جزجض ػطيٗ ٚ٘يت رافذ/ثٍّه-ثبهلل اٌّؼزظُ شبرع اٌغزثٝ اٌظبدً ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105450 ربريز ٚفي 8165    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ٘بشُ ػّز ػضٌٝ ِذّٛص -  25

طبٌّبْ ثضر طبٌّبْ ٔٙٗ/  ثٍّه غزة لبٚ ثمزيٗ ػّز اي شبرع/  ثجؼٍٗ ٚاٌٍّه اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيز  

: اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105415 ربريز ٚفي 6055    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاهلل ادّض طؼيض ريٗ -  26

ادّض طيض ادّض ػيظٝ/ثٍّه-اٌجٍض شزق اٌّضِز-اٌّضِز ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105415 ربريز ٚفي 6056    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ادّض ػجضاٌؼشيش ػٍٝ ضاٌظي -  27

اٌظيض ادّض ِذّٛص اٌظيض/ثٍّه-االثزضائٝ اٌضوز ِؼٙض ثجٛار ِب٘ز ادّض شبرع ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105415 ربريز ٚفي 4658    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، اٌؼال اثٛ ثزٚد ِذّض ػجيز -  28

 اٌغبء-3   ػجضاهلل ػٍٝ ِزٌٛٝ ػٍٝ/ثٍّه ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼضيً-2  ِشطب لزيٗ االػظُ اٌجذز شبرع/ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼضيً-1 ،:   اٌـزأشيز

االطً ثمبء ِغ االسز اٌزئيظٝ اٌّذً  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105411 ربريز ٚفي 6058    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ادّض اٌظيض ػجضاٌظب٘ز طبثزٖ -  29

ػجضاٌمبصر ِذّض ِذّض فزيبي/ثٍّه-ثظالِْٛ اٌّمبثز ثجٛار طالِْٛ لزيٗ-طالِْٛ ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105411 ربريز ٚفي 6502    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، طبٌّبْ ػطيٗ ػجضاٌذفيظ ِذّض -  30

 ػطيٗ اٌذفيظ ػجض ػش/ٍِه ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼضيً-2    اٌشٛوب ثمزيٗ اٌجضيضٖ اٌّضرطٗ ثجٛار/ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼضيً-1 ،:   اٌـزأشيز

 طٍيّبْ

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105414 ربريز ٚفي 6065    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، رٚفبئيً دجيت ٔجيً اثبٔٛة -  31

ِزجبْ رٚفبئيً دجيت ٔجيً/ٍِه-اٌزذزيز لزيٗ-ثبٌذٍفب اٌىٙزثبء ِذٛي ثجٛار-اٌزذزيز لزيخ ،:   اٌـزأشيز  

: اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105414 ربريز ٚفي 6050    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، طيض دظبٔيٓ طيض ِذّض -  32

دظبٔيٓ طيض دظٕٝ/ٍِه-سوٝ اٌذبج جبِغ ثجٛار اٌشيزاد ٔجغ اٌذضيمٗ لزيٗ-اٌذضيمخ ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105414 ربريز ٚفي 6056    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض طبثز ِٕظٛر ٘جٗ -  33

ِذّض ادّض ػٍٝ اٌّؼجضٜ/ٍِه-اٌظالَ ِضرطٗ ثشبرع اٌظالَ ِضرطٗ ثجٛار ،:   اٌـزأشيز  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105415 ريزرب ٚفي 5630    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ادّض ػٍٝ وبًِ ػظبَ -  34

-االسضز اٌىَٛ-الشيٓ/ص شبرع ِٓ اٌفبصٜ شبرع 35رلُ ثٕبديٗ اٌغيز ٌذظبة ػمبرٜ رظٛيك ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً افززبح ،  

اٌطبٌت/ثٍّه الغيز جٕيٗ االف ػشزح 15555اٌّبي راص 2510-3-18ثزبريز 144265رلُ اٌجيشٖ غزفخ شٙبصح ػٍٝ ثٕبء فيظً  

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6254    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ِذّٛص ِظطفٝ -  35

 ِذّٛص ِذّٛص/ثٍّه صِٚٗ اَ جٕيٕٗ ِب٘ز ادّض شبرع ػٕٛأٗ ثبٌزجشئٗ ثمبٌٗ ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأشيز ٚطف

سٔبرٝ ػجضاٌزدّٓ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6254    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ِذّٛص ِظطفٝ -  36

ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ِذّٛص/ثٍّه-صِٚٗ اَ جٕيٕٗ ِب٘ز ادّض شبرع ،:   اٌـزأشيز ٚطف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6254    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ِذّٛص ِظطفٝ -  37

 ػٍٝ ادّض ثٍّه اٌظٕبيغ ِضرطٗ شزق ِب٘ز ادّض شبرع ػٕٛأٗ فزار ثيغ ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأشيز ٚطف

2516-5-15 فٝ افززخ فزغٍٝ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6663    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، اطذك جيض طجذٝ طٙيز -  38

ٌٛلب اطذك جيض طجذٝ/  ثٍّه ثبٌّٕشيٗ ِجبرن شبرع ِٓ يبطز ثٓ ػّبر شبرع/  ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6061    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، طبٌّبْ طٍيّبْ ِذّض رضب -  39

دظٓ جّؼٗ دظٓ اٌظيض/ٍِه-اٌذّب ثمزيٗ اٌٍّىبد لظز ثجٛار-اٌذّب ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6063    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض دظٓ اثٛص٘ت ِذّض -  40

ِذّض دظٓ اثٛص٘ت طبِخ/ثٍّه-إٌٛر شبرع اٌمجٍٝ اٌظبدً ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6064    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػّز ػجضاٌزدّٓ ادّض ِذّض -  41

ػّز ػجضاٌزدّٓ ادّض/ثٍّه-اٌىزصاطٗ شبرع اٌغزثٝ اٌّضسً اٌّضِز-اٌّضِز ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6345    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػٍٝ ِذّض طٍيّبْ ريظيز -  42

دّبصٖ ِذّض ادّض اثٛاٌمبطُ اشزف/  ثٍّه طضلٗ ثبٚالص اٌجذزاالػظُ ثشبرع االجزّبػيٗ اٌشئْٛ ثجٛار - اٌؼٕٛاْ رؼضيً ،  : اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6615    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، اٌشٌٛٝ ػٍٝ طيض ادّض ِذّض -  43

اٌشٌٛٝ ػٍٝ طيض ادّض/ٍِه-اٌشٌٛٝ ِيضاْ االرذبص شبرع ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6615    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، اٌشٌٛٝ ػٍٝ طيض ادّض ِذّض -  44

 ػٍٝ طيض ادّض/ثٍّه اٌشٌٛٝ ِيضاْ ثجٛار االرذبص شبرع ػٕٛأٗ طيبراد ٚثيغ رجبرح ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأشيز

2514-15-16 فٝ افززخ اٌشٌٛٝ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6615    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، اٌشٌٛٝ ػٍٝ طيض ادّض ِذّض -  45

 ثٍّه ػزاثٝ ادّض شبرع اٌجضيض طٛ٘بج ِٛلف ػٕٛأٗ ثبٌظيبراد ٔمً ِمبٚالد ِىزت ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأشيز

2514-15-16 فٝ افززخ دظبٔيٓ ِذّض ٌٚيض  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6615    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، اٌشٌٛٝ ػٍٝ طيض ادّض ِذّض -  46

 ػٍٝ طيض ادّض/ٍِه- اٌشٌٛٝ ِيضاْ االرذبص شبرع ثٕبديخ اراضٝ رمظيُ ِىزت ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأشيز

 اٌشٌٛٝ

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6062    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، طمز ػجضاٌزدّٓ ػبرف ػجضاٌزساق -  47

طمز ػجضاٌزدّٓ ػبرف ػش/ٍِه-اٌؼزبِٕٗ ثمزيٗ طؼيض ثىز اٚالص ِظجض ثجٛار-اٌؼزبِٕٗ ،:   اٌـزأشيز ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6065    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػّزاْ ػجضاٌزساق فزيض ِذّض -  48

ػٍٝ ػّزاْ دظٓ اشزف/ثٍّه-اٌزٚاِٝ وٛثزٜ ثجٛار اٌذظبِضٖ لزيٗ ،:   اٌـزأشيز  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105416 ربريز ٚفي 6066    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػٍٝ ِذّض طٍيّبْ يبطّيٓ -  49

اٌظيض طزاج ِذّض اثٛاٌؼال/ٍِه-ِشطب-االشزاف شبرع-ِشطب ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105421 ربريز ٚفي 6068    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، اثزا٘يُ ثشيذ اثزا٘يُ ٔبصيٗ -  50

ػجضاٌزدّٓ ادّض ِذّض ػجضاٌزدّٓ/ثٍّه-ثظالِْٛ اٌظذيٗ اٌٛدضٖ شبرع طالِْٛ-طالِْٛ ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105421 ربريز ٚفي 6060    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ادّض ِظؼٛص ػٍٝ طجبح -  51

اثزا٘يُ ادّض ِذّض ادّض/ثٍّه-طٛ٘بج ِٛلف ثجٛار ػزاثٝ ادّض شبرع ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105421 ربريز ٚفي 6066    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض ِذّض اٌضيٓ وّبي ٚالء -  52

دّٛصٜ ايّبَ ِذّٛص اٌظيض/ٍِه-ثمبٚغزة اٌظذيٗ اٌٛدضٖ ثجٛار-لبٚغزة ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105421 ربريز ٚفي 6168    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض ادّض اثٛاٌمبطُ اِيّٗ -  53

يبطيٓ طٗ ادّض ادّض ثٍّه-طضلٗ اٚالص ِشطب ػٕٛأٗ اٌّٛاشٝ ٚثيغ رزثيٗ دظيزٖ ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105421 ربريز ٚفي 6168    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض ادّض اثٛاٌمبطُ اِيّٗ -  54

يبطيٓ طٗ ادّض ادّض/ثٍّه-طضلٗ اٚالص ِشطب ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105421 ربريز ٚفي 6168    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض ادّض اثٛاٌمبطُ اِيّٗ -  55

2512-12-1 فٝ افززخ يبطيٓ طٗ ادّض ادّض ثٍّه ِشطب ػٕٛأٗ ثبٌزجشئٗ ثمبٌٗ ثيغ ٔشبط ػٓ اسز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105422 ربريز ٚفي 6081    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ربصرص ٚٔيض جبثز ربصرص -  56

غجزيبي ججزٖ غجزيبي رضب/ٍِه-اٌجذزٜ طّب طبدً اٌزؼّيز ثشبرع ِيشبئيً اٌّالن وٕيظٗ ثجٛار-اٌظبدً ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105422 ربريز ٚفي 6085    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، شذبرٗ طبصق فزذٝ وزٌض -  57

ِذّض ادّض ِذّض اثزا٘يُ/ثٍّه-لبٚغزة-اٌجٍض ثذزٜ اٌىٙزثبء ِذٛي ثجٛار ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105422 ربريز ٚفي 6088    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، دّبصٖ اِيٓ ادّض ٔؼٕبػٗ -  58

اهلل جبص فزغٍٝ ٓدظ/ثٍّه-ٚاٌّزٖٚ اٌظفب ِّز اٌجّٙٛريٗ شبرع ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105422 ربريز ٚفي 6086    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ادّض ٘بشُ ِذّض ِذّٛص -  59

فزاج ػٍٝ ػجضاٌؼبي شبصيٗ/ٍِه-سغٍٛي طؼض شبرع ثٕبديٗ اٌجبدز ِظجض ثجٛار ،:   اٌـزأشيز  

،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105422 ربريز ٚفي 6085    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، دظيٓ ػجضاٌؼشيش ػجضاٌزساق ادّض -  60

ادّض طبصق اٌضرٍِٝ ِذّض/ثٍّه-اٌّشزً اِبَ ػزاثٝ ادّض شبرع ،:   اٌـزأشيز ٚطف  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105422 ربريز ٚفي 6082    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، رٚفبئيً والَ ثبرح اٌظيض -  61

شبٔٛصٜ لبطض ٌٛيض ػبصي/ثٍّه-ػبرف ػجضاٌالٖ سوزيب فيال ثجٛار اٌزذزيز لزيٗ ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105422 ربريز ٚفي 6056    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ادّض ػجضاٌؼشيش ػٍٝ اٌظيض -  62

اٌظيض ادّض ػجضاٌؼشيش ػٍٝ/  ثٍّه ثجؼٍٗ اٌٍّه رؼضيً ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105422 ربريز ٚفي 6084    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، دظٓ رِضبْ ٔظز اًِ -  63

اٌظيض دظٓ رِضبْ ٔظز/ٍِه-اٌجذزٜ طّب طبدً دّبصٜ ٔجغ رزػٗ شبرع ِٓ إٌظز دبرٖ-اٌظبدً ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105422 ربريز ٚفي 6086    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض ػجضاٌذبفظ ػجضاٌغٕٝ اٌظيض -  64

اٌظيض ِذّض ػجضاٌذبفظ ػجضاٌغٕٝ/ٍِه-اٌؼزثيٗ اٌمِٛيٗ ثشبرع ٌٍغبد اٌجبدز ِضرطٗ ثذزٜ ،:   اٌـزأشيز  

: اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105422 ربريز ٚفي 6083    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ٔشٍٗ ٚٔيض صاٚص ِبيىً -  65

طبصق رشضٜ ِب٘ز ٚائً/ٍِه-اٌمجٍٝ اٌغزثٝ طّب طبدً-اٌزؼّيز ثشبرع ثيشٜٛ/ص طيضٌيٗ ثجٛار-اٌظبدً ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رؼضيً رُ 25105423 ربريز ٚفي 6080    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ٚاٌضٖ ثٛاليٗ ادّض ػٍٝ ػجضاٌزاسق ِذّٛص ِزٚاْ -  66

ادّض ػٍٝ ػجضاٌزاسق/ثٍّه-اٌؼزة وَٛ ِزٚر ثجٛار اٌؼزة َٛو-اٌؼزة وَٛ ،:   اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105424 ربريز ٚفي 6065    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، فّٙٝ وبًِ فىزٜ يٛٔض -  67

فزاج ػجضاٌؼبي فٛسٜ دّضيٗ/ثٍّه-اٌشٛوب اٌظالَ ِظجض سٍف-اٌشٛوب ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105424 ربريز ٚفي 6061    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِزلض رٛفيك جٛسيف ٚائً -  68

فزغٍٝ اٌظيض ِجضٜ/ثٍّه-اٌشٙضاء شبرع ،:   اٌـزأشيز  

: اٌـزأشيز ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105426 ربريز ٚفي 6062    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، دبِض ػٍٝ ػضٌٝ طجبح -  69

طبٌُ رغيبْ ادّض/ثٍّه-اٌشٛوب-اٌّطذٓ ثجٛار-اٌشٛوب ،    

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105426 ربريز ٚفي 6063    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، رشٛاْ ِذّض ػجضاٌّؼش جّبي -  70

رشٛاْ ِذّض ػجضاٌّؼش أٛار/ٍِه-ثظالِْٛ اٌزيبضٝ إٌبصٜ ثذزٜ-طالِْٛ ،:   اٌـزأشيز  

 ٚطف،  اٌؼٕٛاْ رؼضيً رُ 25105435 ربريز ٚفي 6064    ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌىزيُ أٛر ػجضاٌىزيُ ٘ضيز -  71

ػطيٗ ػجضاٌىزيُ ػطيٗ ٚفبء/ٍِه-اٌمبضٝ ِيضاْ اٌجّٙٛريٗ ثشبرع ارظبالد فزع ثجٛار ،:   اٌـزأشيز  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشزوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105456ُ ربريز ٚفي 6053   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، جزجض ػطيٗ ٚ٘يت فزيض -  1

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105416ُ ربريز ٚفي 6061   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، طبٌّبْ طٍيّبْ ِذّض رضب -  2

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105426ُ ربريز ٚفي 6062   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، دبِض ػٍٝ ػضٌٝ طجبح -  3

سبص: اٌزأشيز  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105458ُ ربريز ٚفي 6055   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ادّض ػجضاٌزاسق -  4

سبص: اٌزأشيز ٚطف  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105416ُ ربريز ٚفي 6063   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض دظٓ اثٛص٘ت ِذّض -  5

سبص: اٌزأشيز  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105422ُ ربريز ٚفي 6086   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض ػجضاٌذبفظ ػجضاٌغٕٝ اٌظيض -  6

سبص: اٌزأشيز ٚطف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105415ُ ربريز ٚفي 6056   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ادّض ػجضاٌؼشيش ػٍٝ اٌظيض -  7

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105411ُ ربريز ٚفي 6058   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ادّض اٌظيض ػجضاٌظب٘ز طبثزٖ -  8

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105421ُ ربريز ٚفي 6068   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، اثزا٘يُ ثشيذ اثزا٘يُ ٔبصيٗ -  9

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105452ُ ربريز ٚفي 6043   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، لٍضص شبوز ػبصي ػظبَ -  10

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105421ُ ربريز ٚفي 6060   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ادّض ِظؼٛص ػٍٝ طجبح -  11

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105416ُ ربريز ٚفي 6615   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، اٌشٌٛٝ ػٍٝ طيض ادّض ِذّض -  12

سبص: اٌزأشيز  

 رؼضيً ر25105423ُ ربريز ٚفي 6080   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ٚاٌضٖ ثٛاليٗ ادّض ػٍٝ ػجضاٌزاسق ِذّٛص ِزٚاْ -  13

سبص: اٌزأشيز ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105426ُ ربريز ٚفي 6063   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، رشٛاْ ِذّض ػجضاٌّؼش جّبي -  14

سبص: شيزاٌزأ  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105458ُ ربريز ٚفي 6051   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِجب٘ض طيض جّبي ٔظز -  15

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105414ُ ربريز ٚفي 6050   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، طيض دظبٔيٓ طيض ِذّض -  16

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105424ُ ربريز ٚفي 6065   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، فّٙٝ وبًِ فىزٜ يٛٔض -  17

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105452ُ ربريز ٚفي 6045   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِٙزاْ رٛفيك ػٍٝ شؼجبْ -  18

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105422ُ ربريز ٚفي 6084   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، دظٓ رِضبْ ٔظز اًِ -  19

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105424ُ ربريز ٚفي 6061   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِزلض رٛفيك جٛسيف ٚائً -  20

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105452ُ ربريز ٚفي 6045   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض ادّض ِذّض ػّزٚ -  21

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105452ُ ربريز ٚفي 6044   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِزجبْ يّٕٝ رسق ِب٘ز -  22

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105415ُ ربريز ٚفي 6055   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاهلل ادّض طؼيض ريٗ -  23

سبص: اٌزأشيز  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105421ُ ربريز ٚفي 6066   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض ِذّض اٌضيٓ وّبي ٚالء -  24

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105458ُ ربريز ٚفي 8058   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، فزغٍٝ ادّض ػجضٖ ادّض -  25

سبص: اٌزأشيز  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105416ُ ربريز ٚفي 6062   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، طمز ػجضاٌزدّٓ ػبرف ػجضاٌزساق -  26

سبص: اٌزأشيز ٚطف  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105422ُ ربريز ٚفي 6085   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، شذبرٗ طبصق فزذٝ وزٌض -  27

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105452ُ ربريز ٚفي 6030   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، اٌظيض ٌطفٝ طالح اٌظيض -  28

سبص: اٌزأشيز  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105454ُ ربريز ٚفي 6046   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػججبْ فّٙٝ ثٌٛض اٌمض ثزٌٕزٝ -  29

سبص: اٌزأشيز ٚطف  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105421ُ ربريز ٚفي 6168   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض ادّض اثٛاٌمبطُ اِيّٗ -  30

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105422ُ ربريز ٚفي 6083   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ٔشٍٗ ٚٔيض صاٚص ِبيىً -  31

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105458ُ ربريز ٚفي 6046   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ادّض ثشيذ طٗ دظبَ -  32

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105422ُ ربريز ٚفي 6086   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ادّض ٘بشُ ِذّض ِذّٛص -  33

سبص: اٌزأشيز  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105458ُ ربريز ٚفي 6048   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، طبٌُ ِذّٛص ادّض ِذّٛص سبٌض -  34

سبص: اٌزأشيز ٚطف  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105416ُ ربريز ٚفي 6066   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػٍٝ ِذّض طٍيّبْ يبطّيٓ -  35

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105422ُ ربريز ٚفي 6081   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ربصرص ٚٔيض جبثز ربصرص -  36

سبص: اٌزأشيز  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105456ُ ربريز ٚفي 6054   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِغزثٝ ػجضاٌزدّٓ ادّض ِذّض -  37

سبص: اٌزأشيز ٚطف  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105414ُ ربريز ٚفي 6065   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، رٚفبئيً دجيت ٔجيً اثبٔٛة -  38

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105416ُ ربريز ٚفي 6065   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػّزاْ ػجضاٌزساق فزيض ِذّض -  39

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105456ُ ربريز ٚفي 6052   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، طبٌخ ػجضاٌذٍيُ طبٌُ ِذّض -  40

سبص: اٌزأشيز  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105414ُ ربريز ٚفي 6056   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ِذّض طبثز ِٕظٛر ٘جٗ -  41

سبص: اٌزأشيز  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105416ُ ربريز ٚفي 6254   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌزدّٓ ِذّٛص ِذّٛص ِظطفٝ -  42

سبص: اٌزأشيز ٚطف  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105422ُ ربريز ٚفي 6082   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، رٚفبئيً والَ ثبرح اٌظيض -  43

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105458ُ ربريز ٚفي 6040   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌٌّٛٝ دّبصٖ ادّض ٘شبَ -  44

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105416ُ ربريز ٚفي 6064   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػّز ػجضاٌزدّٓ ادّض ِذّض -  45

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105422ُ ربريز ٚفي 6088   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، دّبصٖ اِيٓ ادّض ٔؼٕبػٗ -  46

سبص: اٌزأشيز  

 ٚطف،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105452ُ ربريز ٚفي 6041   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، دجيشٝ ٚ٘يت طٕض اثزا٘يُ -  47

سبص: اٌزأشيز  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105452ُ ربريز ٚفي 6042   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌذٍيُ ػجضاٌؼشيش ػجضإٌّؼُ ػجٍٗ -  48

سبص: اٌزأشيز ٚطف  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105422ُ ربريز ٚفي 6085   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، دظيٓ ػجضاٌؼشيش ػجضاٌزساق ادّض -  49

سبص: اٌزأشيز ٚطف  

،  اٌشزوخ ٔٛع رؼضيً ر25105435ُ ربريز ٚفي 6064   ثزلُ ليضٖ طجك  ، فزص ربجز ، ػجضاٌىزيُ أٛر ػجضاٌىزيُ ٘ضيز -  50

سبص: اٌزأشيز ٚطف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌظّخ االطُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌىزٚاْ/  ثجؼٍٙب اٌزجبريٗ اٌظّٗ رؼضيً: اٌٝ 8863 ثزلُ اٌّميضح اٌشزوخ اطُ ثزؼضيً اٌزأشيز ر25105451ُ:  ربريز فٝ  ،  -  1

ثبٌجٍّٗ اٌغذائيٗ اٌّٛاص ٚرغٍيف ٚرؼجئٗ ٌجيغ    

طٍيّبْ ػجضاٌظب٘ز ِذزٚص اثزا٘يُ: اٌٝ 8358 ثزلُ اٌّميضح اٌشزوخ اطُ ثزؼضيً اٌزأشيز ر25105452ُ:  ربريز فٝ  ،  -  2    

 اٌزدّٗ/  اٌزجبريٗ اٌظّٗ رٛضيخ: اٌٝ 8858 ثزلُ اٌّميضح اٌشزوخ اطُ ثزؼضيً اٌزأشيز ر25105454ُ:  ربريز فٝ  ،  -  3

اٌؼِّٛيٗ ٌٍزٛريضاد    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌؼِّٛيٗ ٌٍّمبٚالد االػّبر: اٌٝ 6645 ثزلُ اٌّميضح اٌشزوخ اطُ ثزؼضيً اٌزأشيز ر25105424ُ:  ربريز فٝ  ،  -  4    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششبص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شزوبد اٌزجبرٜ اٌظجً رؼضيالد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشطت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   25105416 ربريز ٚفٝ ،   3505:  ثزلُ ليض٘ب طجك  رضبِٓ شزوخ ،  ٚشزوبٖ اٌيظز اثٛ دظيٓ ٘بٔٝ شزوخ   - 1

 ٌٍشزوٗ ٌٚيض ٚسالفٗ اٌّبي راص ِٓ ٔظيجٗ شزيه وً اطزٍُ اْ ثؼض ٔٙبئيب ٚرظفيزٙب اٌشزوٗ ٌذً اٌميض ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً شطت/ِذٛ

اٌؼزثيٗ ِظز جّٙٛريخ ٚسبرج ثضاسً فزٚع ايخ  

 رُ   25105416 ربريز ٚفٝ ،   3505:  ثزلُ ليض٘ب طجك  رضبِٓ شزوخ ،  ٚشزوبٖ اٌيظز اثٛ دظيٓ ٘بٔٝ شزوخ   - 2

 ٌٍشزوٗ ٌٚيض ٚسالفٗ اٌّبي راص ِٓ ٔظيجٗ شزيه وً اطزٍُ اْ ثؼض ٔٙبئيب ٚرظفيزٙب اٌشزوٗ ٌذً اٌميض ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً شطت/ِذٛ

اٌؼزثيٗ ِظز جّٙٛريخ ٚسبرج ثضاسً فزٚع ايخ  

 شطت/ِذٛ رُ   25105424 ربريز ٚفٝ ،   5215:  ثزلُ ليض٘ب طجك  ثظيطخ رٛطيخ ،  ٚشزوبئٙب طؼيض ِذّض طؼبصٖ شزوٗ   - 3

 ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي راص ِٓ اٌشزوٗ فٝ ٔظيجٗ شزيه وً اطزٍُ اْ ثؼض ٔٙبئيب ٚرظفيزٙب اٌشزوٗ ٌذً اٌميض ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً

اٌؼزثيٗ ِظز جّٙٛريخ سبرج اٚ صاسً فزٚع ايخ ٌٍشزوٗ ٌٚيض ػٍيُٙ اٌزشاِبد اٜ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطت/ِذٛ رُ   25105424 ربريز ٚفٝ ،   5215:  ثزلُ ليض٘ب طجك  ثظيطخ رٛطيخ ،  ٚشزوبئٙب طؼيض ِذّض طؼبصٖ شزوٗ   - 4

 ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّبي راص ِٓ اٌشزوٗ فٝ ٔظيجٗ شزيه وً اطزٍُ اْ ثؼض ٔٙبئيب ٚرظفيزٙب اٌشزوٗ ٌذً ضاٌمي ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً

اٌؼزثيٗ ِظز جّٙٛريخ سبرج اٚ صاسً فزٚع ايخ ٌٍشزوٗ ٌٚيض ػٍيُٙ اٌزشاِبد اٜ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي رأص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/شزوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌشزوٗ اطُ رؼضيً -  1

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،   

 اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزيىخ ػجضاٌزديُ ػّبر/  شزوخ -  2

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،    

 ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبرٜ ٚػٕٛأٙب اٌشزوخ اطُ رؼضيً -  3

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،   ربريز   

 رأص رؼضيً رُ 25105450،   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  شزوٗ -  4

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي   

   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ثظيطٗ رٛطيٗ شزوخ ثجؼٍٙب ٌٍشزوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  5

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،   

   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/شزوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌشزوٗ اطُ رؼضيً -  6

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،   

 بياٌّ رأص رؼضيً رُ 25105450،   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزيىخ ػجضاٌزديُ ػّبر/  شزوخ -  7

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،    

 ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبرٜ ٚػٕٛأٙب اٌشزوخ اطُ رؼضيً -  8

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،   ربريز   

 رأص رؼضيً رُ 25105450،   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  شزوٗ -  9

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي   

   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ثظيطٗ رٛطيٗ شزوخ ثجؼٍٙب ٌٍشزوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  10

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،   

 ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/شزوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌشزوٗ اطُ رؼضيً -  11

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،     

 رأص رؼضيً رُ 25105450،   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزيىخ ػجضاٌزديُ ػّبر/  شزوخ -  12

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي   

 ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبرٜ ٚػٕٛأٙب اٌشزوخ اطُ رؼضيً -  13

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،   ربريز   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأص رؼضيً رُ 25105450،   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  شزوٗ -  14

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي   

   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ثظيطٗ رٛطيٗ شزوخ ثجؼٍٙب ٌٍشزوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  15

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،   

 ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/شزوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌشزوٗ اطُ رؼضيً -  16

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،     

 رأص رؼضيً رُ 25105450،   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزيىخ ػجضاٌزديُ ػّبر/  شزوخ -  17

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي   

 ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبرٜ ٚػٕٛأٙب اٌشزوخ اطُ رؼضيً -  18

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،   ربريز   

 رأص رؼضيً رُ 25105450،   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  شزوٗ -  19

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي   

   ربريز ٚفي 1366، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ثظيطٗ رٛطيٗ شزوخ ثجؼٍٙب ٌٍشزوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  20

جٕيٗ  5555.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص رؼضيً رُ 25105450،   

 رؼضيً رُ 25105414،   ربريز ٚفي 6605، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزوبٖ ِذّض طيض ِذّض ِّضٚح/ شزوٗ -  21

جٕيٗ  655.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص   

 رؼضيً رُ 25105414،   ربريز ٚفي 6605، ثزلُ ليض٘ب طجك ،  رضبِٓ شزوخ ٚشزوبٖ ِذّض طيض ِذّض ِّضٚح/ شزوٗ -  22

جٕيٗ  655.555، ِبٌٙب رأص ٌيظجخ اٌّبي رأص رؼضيً:   اٌزأشيز ٚطف،  اٌّبي رأص   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشزوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ر25105450ُ ربريز ٚفي 1366   ثزلُ ليض٘ب طجك ، ٚشزيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/شزوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌشزوٗ اطُ رؼضيً -  1

رضبِٓ شزوخ: اٌزأشيز ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً  

 ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً ر25105450ُ ربريز ٚفي 1366   ثزلُ ليض٘ب طجك ، ٚشزيىخ ػجضاٌزديُ ػّبر/  شزوخ -  2

رضبِٓ شزوخ: اٌزأشيز  

 ربريز ٚفي 1366   ثزلُ ليض٘ب طجك ، ٚشزيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبرٜ ٚػٕٛأٙب اٌشزوخ اطُ رؼضيً -  3

رضبِٓ شزوخ: اٌزأشيز ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً ر25105450ُ  

 ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً ر25105450ُ ربريز ٚفي 1366   ثزلُ ليض٘ب طجك ، ٚشزوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  شزوٗ -  4

رضبِٓ شزوخ: اٌزأشيز  

 اٌىيبْ رؼضيً ر25105450ُ ربريز ٚفي 1366   ثزلُ ليض٘ب طجك ، ثظيطٗ رٛطيٗ شزوخ ثجؼٍٙب ٌٍشزوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  5

رضبِٓ شزوخ: اٌزأشيز ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً ر25105414ُ ربريز ٚفي 6605   ثزلُ ليض٘ب طجك ، ٚشزوبٖ ِذّض طيض ِذّض ِّضٚح/ شزوٗ -  6

رضبِٓ شزوخ: اٌزأشيز ٚطف  

 ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً ر25105416ُ ربريز ٚفي 3505   ثزلُ ليض٘ب طجك ، ٚشزوبٖ اٌيظز اثٛ دظيٓ ٘بٔٝ شزوخ -  7

رضبِٓ شزوخ: اٌزأشيز  

 ٚطف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً ر25105424ُ ربريز ٚفي 5215   ثزلُ ليض٘ب طجك ، ٚشزوبئٙب طؼيض ِذّض طؼبصٖ شزوٗ -  8

ثظيطخ رٛطيخ: اٌزأشيز  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌظّخ االطُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األششبص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 راص ِٓ ٔظيجٗ اطزٍُ اْ ثؼض اٌشزوٗ ِٓ سزج  ِزضبِٓ شزيه سزٚج  رضبِٓ شزوخ  ػجضاٌّؼطٝ ػجضاٌٍطيف طالح دبسَ -  1

6605   ثزلُ    25105414:  ربريز ، ٚسالفٗ اٌّبي  

 راص ِٓ ٔظيجٗ اطزٍُ اْ ثؼض اٌشزوٗ ِٓ سزج  ِزضبِٓ شزيه سزٚج  رضبِٓ شزوخ  ػجضاٌّؼطٝ ػجضاٌٍطيف طالح دبسَ -  2

6605   ثزلُ    25105414:  ربريز ، ٚسالفٗ اٌّبي  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/شزوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌشزوٗ اطُ رؼضيً -  1

1366   ثزلُ    25105450:  ربريز  

1366   ثزلُ    25105450:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزيىخ ػجضاٌزديُ ػّبر/  شزوخ -  2  

 ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبرٜ ٚػٕٛأٙب اٌشزوخ اطُ رؼضيً -  3

1366   ثزلُ    25105450:  ربريز  

   ثزلُ    25105450:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  شزوٗ -  4

1366 

:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ثظيطٗ رٛطيٗ شزوخ ثجؼٍٙب ٌٍشزوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  5

1366   ثزلُ    25105450  

 ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/شزوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌشزوٗ اطُ رؼضيً -  6

1366   ثزلُ    25105450:  ربريز  

1366   ثزلُ    25105450:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزيىخ ػجضاٌزديُ ػّبر/  شزوخ -  7  

 ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبرٜ ٚػٕٛأٙب اٌشزوخ اطُ رؼضيً -  8

1366   ثزلُ    25105450:  ربريز  

   ثزلُ    25105450:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  شزوٗ -  9

1366 

:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ثظيطٗ رٛطيٗ شزوخ ثجؼٍٙب ٌٍشزوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  10

1366   ثزلُ    25105450  

 ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/شزوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌشزوٗ اطُ رؼضيً -  11

1366   ثزلُ    25105450:  ربريز  

   ثزلُ    25105450:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزيىخ ػجضاٌزديُ ػّبر/  شزوخ -  12

1366 

 ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبرٜ ٚػٕٛأٙب اٌشزوخ اطُ رؼضيً -  13

1366   ثزلُ    25105450:  ربريز  

   ثزلُ    25105450:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  شزوٗ -  14

1366 

:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ثظيطٗ رٛطيٗ شزوخ ثجؼٍٙب ٌٍشزوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  15

1366   ثزلُ    25105450  

 ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزيىٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/شزوٗ ثجؼٍٗ ٚػٕٛأٙب اٌشزوٗ اطُ رؼضيً -  16

1366   ثزلُ    25105450:  ربريز  

   ثزلُ    25105450:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزيىخ ػجضاٌزديُ ػّبر/  شزوخ -  17

1366 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، رضبِٓ شزوخ ًِظج غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزيىخ اٌذك ػجض ِذّض ػٍٝ ثجؼً اٌزجبرٜ ٚػٕٛأٙب اٌشزوخ اطُ رؼضيً -  18

1366   ثزلُ    25105450:  ربريز  

   ثزلُ    25105450:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزوبئٗ ػجضاٌذك ِذّض ػٍٝ/  شزوٗ -  19

1366 

:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ثظيطٗ رٛطيٗ شزوخ ثجؼٍٙب ٌٍشزوٗ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼضيً -  20

1366   ثزلُ    25105450  

   ثزلُ    25105414:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ رٛليغ ػٍٝ ِظضق  رضبِٓ شزوخ  ٚشزوبٖ ِذّض طيض ِذّض ِّضٚح/ شزوٗ -  21

6605 

   ثزلُ    25105414:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ رٛليغ ػٍٝ ِظضق  رضبِٓ شزوخ  ٚشزوبٖ ِذّض طيض ِذّض ِّضٚح/ شزوٗ -  22

6605 

   ثزلُ    25105416:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزوبٖ اٌيظز اثٛ دظيٓ ٘بٔٝ شزوخ -  23

3505 

   ثزلُ    25105416:  ربريز ، رضبِٓ شزوخ ِظجً غيز ػزفٝ  رضبِٓ شزوخ  ٚشزوبٖ اٌيظز اثٛ دظيٓ ٘بٔٝ شزوخ -  24

3505 

   ثزلُ    25105424:  ربريز ، ثظيطخ رٛطيخ ِظجً غيز ػزفٝ  ثظيطخ رٛطيخ  ٚشزوبئٙب طؼيض ِذّض طؼبصٖ شزوٗ -  25

5215 

   ثزلُ    25105424:  ربريز ، ثظيطخ رٛطيخ ِظجً غيز ػزفٝ  ثظيطخ رٛطيخ  ٚشزوبئٙب طؼيض ِذّض طؼبصٖ شزوٗ -  26

5215 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

افزاص رجضيضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

5144   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 465  2516-15-22-ج  ػبرف ّ٘بَ شبوز دزثٝ -  1  

2308   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 485  2556-4-1-ج  ػطيٗ يٛطف ػطيٗ طّٛئيً -  2  

2308   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 486  2513-4-1-ج  ػطيٗ يٛطف ػطيٗ طّٛئيً -  3  

2308   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 488  2516-4-1-ج  ػطيٗ يٛطف ػطيٗ طّٛئيً -  4  

5363   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 466  2516-6-24-ج  اٌزدّٓ ػجض إٌّؼُ ػجض ثشيز ايفب -  5  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

5144   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 484  2518-6-13-ج  ػبرف ّ٘بَ شبوز دزثٝ -  6  

2666   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 460  2554-1-28-ج  اٌظبرز ػجض ِذّض اٌذّيض ػجض -  7  

2666   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 485  2550-1-28-ج  اٌظبرز ػجض ِذّض اٌذّيض ػجض -  8  

2666   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 481  2514-1-28-ج  اٌظبرز ػجض ِذّض اٌذّيض ػجض -  9  

2666   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 482  2510-1-28-ج  اٌظبرز ػجض ِذّض اٌذّيض ػجض -  10  

6445   ثزلُ    25105452:  ربريز ، 405  2516-12-6-ج  ِيشبئيً طالِٗ لٍيٕٝ طؼيض ِٕزظز -  11  

5325   ثزلُ    25105452:  ربريز ، 402  2513-4-13-ج  طبٔيٛص دٕبٜٚ لضيض ِيزفذ -  12  

5325   ثزلُ    25105452:  ربريز ، 403  2516-4-13-ج  طبٔيٛص دٕبٜٚ لضيض ِيزفذ -  13  

3553   ثزلُ    25105454:  ربريز ، 405  2514-11-14-ج  ػبِز ِذّض ِذّض ِذّض جّبي -  14  

3665   ثزلُ    25105454:  ربريز ، 406  2516-0-20-ج  ٔجيت سيز اثزا٘يُ -  15  

6265   ثزلُ    25105458:  ربريز ، 555  2518-12-26-ج  ػجضاٌزدّٓ اٌظيض ػجضاٌزساق اٌظيض -  16  

232   ثزلُ    25105456:  ربريز ، 513  2510-2-18-ج  ِذّض طجبق اثزا٘يُ ادّض -  17  

2820   ثزلُ    25105450:  ربريز ، 523  2514-2-16-ج  اٌزدّٓ ػجض ادّض ِذّض اٌزدّٓ ػجض -  18  

2820   ثزلُ    25105450:  ربريز ، 524  2510-2-16-ج  اٌزدّٓ ػجض ادّض ِذّض اٌزدّٓ ػجض -  19  

3538   ثزلُ    25105450:  ربريز ، 516  2554-12-21-ج  ػٍٝ دظٓ اٌّؼش ػجض دبسَ -  20  

3538   ثزلُ    25105450:  ربريز ، 510  2550-12-21-ج  ػٍٝ دظٓ اٌّؼش ػجض دبسَ -  21  

3538   ثزلُ    25105450:  ربريز ، 525  2514-12-21-ج  ػٍٝ دظٓ اٌّؼش ػجض دبسَ -  22  

1555   ثزلُ    25105415:  ربريز ، 533  2516-3-16-ج  يٛطف طالِٗ يٛطف فبطّٗ/ثجؼٍٗ اٌزجبرٜ االطُ رؼضيً -  23  

1555   ثزلُ    25105415:  ربريز ، 533  2516-3-16-ج  لجيظٝ طالِٗ يٛطف فبطّٗ -  24  

4658   ثزلُ    25105415:  ربريز ، 528  2516-6-14-ج  اٌزدّٓ ػجض اٌؼال اثٛ ثزٚد ِذّض ػجيز -  25  

4181   ثزلُ    25105415:  ربريز ، 520  2516-6-16-ج  صيبة سٍيفخ ِذّض ػٍٝ -  26  

4658   ثزلُ    25105415:  ربريز ، 526  2515-4-18-ج  اٌؼال اثٛ ثزٚد ِذّض ػجيز -  27  

6212   ثزلُ    25105411:  ربريز ، 536  2518-11-1-ج  ِذّض ػجضاٌؼبي ادّض اثزا٘يُ -  28  

55   ثزلُ    25105414:  ربريز ، 545  2513-11-8-ج  طالَ ِذّض ِظطفٝ اطبِٗ -  29  

55   ثزلُ    25105414:  ربريز ، 541  2516-11-8-ج  طالَ ِذّض ِظطفٝ اطبِٗ -  30  

4363   ثزلُ    25105415:  ربريز ، 546  2510-5-18-ج  ادّض دّبصٜ دظيٓ -  31  

5335   ثزلُ    25105415:  ربريز ، 546  2513-4-23-ج  ادّض طيض ادّض رليٗ -  32  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

5335   ثزلُ    25105415:  ربريز ، 548  2516-4-23-ج  ادّض طيض ادّض رليٗ -  33  

5111   ثزلُ    25105418:  ربريز ، 554  2518-4-15-ج  ػجضاٌذٍيُ اٌؼشيش ػجض إٌّؼُ ػجض اٌشيّبء -  34  

5384   ثزلُ    25105416:  ربريز ، 566  2516-8-35-ج  اٌّظيخ ػجض ثظطب جبص جٛسيف -  35  

6345   ثزلُ    25105416:  ربريز ، 562  2516-4-26-ج  ػٍٝ ِذّض طٍيّبْ ريظيز -  36  

5656   ثزلُ    25105422:  ربريز ، 565  2516-1-0-ج  ثضيٜٛ ادّض ِذّض ِذّض ِذّض سبٌض -  37  

5665   ثزلُ    25105423:  ربريز ، 566  2516-6-6-ج  ِذّض اٌجضرٜ طيض ِذّض -  38  

2468   ثزلُ    25105423:  ربريز ، 568  2516-3-35-ج  ػجضاٌغٕٝ ثبثذ ِذّض طالح -  39  

2468   ثزلُ    25105423:  ربريز ، 566  2516-8-5-ج  اٌغٕٝ ػجض ثبثذ ِذّض طالح -  40  

4353   ثزلُ    25105426:  ربريز ، 655  2514-1-13-ج  ٘زيضٜ اٌذّيض ػجض اٌىزيُ ػجض -  41  

4353   ثزلُ    25105426:  ربريز ، 651  2510-1-13-ج  ٘زيضٜ اٌذّيض ػجض اٌىزيُ ػجض -  42  

1655   ثزلُ    25105435:  ربريز ، 653  2515-15-25-ج  ادّض دظٓ اثزا٘يُ ِظطفٝ -  43  

   ــــــــــــــــــــــ  

شزوبد رجضيضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

4305   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 465  2550-8-5-ج  ٚشزوب٘ب ِذّض اٌظزبر ػجض ٔجبح/شزوخ -  1  

4305   ثزلُ    25105451:  ربريز ، 461  2514-8-5-ج  ٚشزوب٘ب ِذّض اٌظزبر ػجض ٔجبح/شزوخ -  2  

438   ثزلُ    25105456:  ربريز ، 511  2515-3-20-ج  ٚشزوبٖ جزجض يٛطف ِزاص شزوخ -  3  

438   ثزلُ    25105456:  ربريز ، 512  2515-3-20-ج  ٚشزوبٖ جزجض يٛطف ِزاص شزوخ -  4  

5215   ثزلُ    25105423:  ربريز ، 560  2512-0-11-ج  ٚشزوبئٙب طؼيض ِذّض طؼبصٖ شزوٗ -  5  

5215   ثزلُ    25105423:  ربريز ، 560  2512-0-11-ج  ٚشزوبئٙب طؼيض ِذّض طؼبصٖ شزوٗ -  6  

5215   ثزلُ    25105423:  ربريز ، 505  2518-0-11-ج  ٚشزوبئٙب طؼيض ِذّض طؼبصٖ شزوٗ -  7  

5215   ثزلُ    25105423:  ربريز ، 505  2518-0-11-ج  ٚشزوبئٙب طؼيض ِذّض طؼبصٖ شزوٗ -  8  

   ــــــــــــــــــــــ  

افزاص ر٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

افزاص ثيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شزوبد ر٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شزوبد ثيغ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


