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أفؽاظ ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثالٜ ػٓ 12311 ثؽلُ 23103432 فٝ ل١ع ، 33333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  وجبل زبِع ػجعاٌسى١ُ ؼ٠ٙبَ -  1

 اِبَ - ػٍٝ ػجعاٌّٛخٛظ زكٓ زّعٜ ثٍّه اٌؿ٘ٛؼ زٝ:  ثدٙخ ، ٚوبف١ٗ اٌالؾِٗ اٌزؽاض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ثؼع االٔزؽٔذ ف١ّب قز١هٓ

121 ؼلُ ػّبؼٖ اٌؼمبؼٜ اٌهٙؽ ِىزت  

 ٚلبٌٗ ػالفٗ) ػٓ 12135 ثؽلُ 23103411 فٝ ل١ع ، 43333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ نسبرٗ ِسّع ازّع -  2

االرٛث١ف ِسغخ ثدٛاؼ ازّع اًٌبظق ػجع ا١ِّٗ ثٍّه اٌجكبر١ٓ فؽ٠ع ِسّع ل:  ثدٙخ ،(  ٚرّٛؼ  

 ث١غ ػٓ 12113 ثؽلُ 23103423 فٝ ل١ع ، 33333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نج١ت ػجعاٌؽزّٓ ػجعاهلل ؼافذ -  3

ٌٍّؽاٖ اٌمِٛٝ اٌّدٍف ثدٛاؼ/  ٠ٛقف ازّع ٠بقؽ ثٍّه اٌػ٘جٟ اٌعوزٛؼ ل:  ثدٙخ ، اٌّبوٛالد ٚرد١ٙؿ  

 ٚث٠ٛبد زعا٠ع ػٓ 12311 ثؽلُ 23103432 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ًِغفٝ ازّع ػّؽ -  4

زدٝ ازّع زكٓ ثٍّه  اٌع٠ٕٝ اٌّؼٙع اِبَ - اٌؼؽٚثٗ ل:  ثدٙخ ،  

 ، ٚفبوٙٗ ضضبؼ ػٓ 12302 ثؽلُ 23103413 فٝ ل١ع ، 15333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٕٓ ازّع زبِع ثسؽ -  5

ٚفبوٙٗ ضضبؼ:  ثدٙخ  

 ردبؼح ػٓ 12131 ثؽلُ 23103411 فٝ ل١ع ، 21333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛاٌمبقُ يالذ اثٛاٌمبقُ ازالَ -  6

االِٗ ِكدع ثدٛاؼ 16 لغؼٗ ثٍّىٙب اٌسؽف١ٗ َ:  ثدٙخ ، لغبػٝ ؾخبج  

 ردبؼح ػٓ 12131 ثؽلُ 23103411 فٝ ل١ع ، 21333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛاٌمبقُ يالذ اثٛاٌمبقُ ازالَ -  7

اٌزدبؼٖ الػزؿاي 2332/34/33 فٝ اٌّسٛ ٚرُ ؾخبج ث١غ ثٕهبط  5345 ُثؽل ِم١عٖ وبٔذ:  ثدٙخ ، لغبػٝ ؾخبج  

 ضضبؼ ػٓ 12301 ثؽلُ 23103413 فٝ ل١ع ، 40333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٍٝ اٌّسكٓ ػجع وبًِ ازّع -  8

اًٌغ١ؽح ًٌٍٕبػبد االٔزبخ١ٗ اٌزؼب١ٔٚٗ اٌدّؼ١ٗ ثٍّه اٌجكبر١ٓ:  ثدٙخ ، ٚفبوٙٗ  

 ػٓ 12113 ثؽلُ 23103421 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌّد١ع ػجع اٌؼبي ػجع اٌسى١ُ ػجع ازّع -  9

اٌسى١ُ ػجع ازّع ًِغفٝ ثٍّه يٕؼبء لؽ٠خ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ زظ١ؽح  

 زظ١ؽح ػٓ 12111 ثؽلُ 23103421 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ػجعإٌؼ١ُ ًِغفٝ ِسّع -  10

ازّع إٌؼ١ُ ػجع اثؽا١ُ٘ ثٍّه اٌطبؼخٗ 3 اٌهؽوٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ثدٙخ ، ِىزجٗ ػٓ 12305 ثؽلُ 23103413 فٝ ل١ع ، 15333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ػغ١ٗ ازّع غؽ٠ت -  11

٠ٛٔف ؼفؼذ ِسّع ثٍّه ػبؼف ل:   

 زظ١ؽح ػٓ 12136 ثؽلُ 23103411 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ اثؽ١ُ٘ ِسّع ازّع -  12

ظاٚظ زكٓ اثؽا١ُ٘ ِسّع ثٍّه ؼِبذ ٔبز١خ ثبؼ٠ف ِؽوؿ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

:  ثدٙخ ، ِىزجٗ ػٓ 12302 ثؽلُ 23103431 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ازّع ِسّع ٘عٜ -  13

ِسّٛظ ازّع ِسّع ثٍّه اٌزؽث١ٗ و١ٍخ اِبَ  

 ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 12132 ثؽلُ 23103411 فٝ ل١ع ، 21333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٘ؽ٠عٞ ٚ٘جٗ ِسّع فزسٟ -  14

ٚ٘جٗ وّبي ٔدبح ثٍّه اٌؿ٘ٛؼ زٝ:   

 ػٓ 12301 ثؽلُ 23103431 فٝ ل١ع ، 23333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٔدبرٝ ػجعاٌطبٌك اٌع٠ٓ وّبي ق١ّٗ -  15

ٔدبرٝ ػجعاٌطبٌك اقالَ ثٍّه إًٌؽ ل:  ثدٙخ ، اعفبي ٌٚؼت زؽ٠ّٝ اوككٛاؼ  
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 زظ١ؽٖ ػٓ 12114 ثؽلُ 23103433 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٌٛ ػجعاٌك١ّغ ِؽػٝ ِسّع -  16

ِسّع ػٍٝ ِسّع ثٍّه 44 ثئؽ ثبؼ٠ف:  ثدٙخ ، ِبن١ٗ  

 ِٛانٝ زظ١ؽح ػٓ 12321 ثؽلُ 23103431 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ازّع فزسٝ ػّؽ -  17

ثبؼ٠ف ِؽوؿ ازّع فزسٝ ِسّٛظ ثٍّه ثغعاظ لؽ٠خ:  ثدٙخ ،  

 ٌسَٛ ػٓ 12313 ثؽلُ 23103433 فٝ ل١ع ، 15333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌؼبي زكٓ فزسٝ اِبٔٝ -  18

اٌطبؼخٗ - ؾٔمٛؼ ِسّع ِسّع إٌّؼُ ػجع ثٍّه قبٌُ يالذ نبؼع:  ثدٙخ ، ِدّعح ٚظٚاخٓ ٚاقّبن  

 ِٛاظ ػٓ 12312 ثؽلُ 23103432 فٝ ل١ع ، 133333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛاٌكؼٛظ ػجعاٌد١ع ِسّع ز١ٍّٗ -  19

31 لغؼٗ ثٍّىٙب - اٌسؽف١ٗ إٌّغمٗ:  ثدٙخ ، ثٕبء  

 ، ِبن١ٗ زظ١ؽح ػٓ 11052 ثؽلُ 23103422 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  وؽ٠ُ ػٍٝ ازّع ػٍٝ -  20

ِبوٛالد ٚرد١ٙؿ ث١غ ثٕهبط 11052 ثؽلُ ِم١ع:  ثدٙخ  

 ، ِبن١ٗ زظ١ؽح ػٓ 11052 ثؽلُ 23103422 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  وؽ٠ُ ػٍٝ ازّع ػٍٝ -  21

ازّع عٗ ػٍٝ ثٍّه ثب١ِف ػ١ٓ:  ثدٙخ  

 ِطجؿ ػٓ 12316 ثؽلُ 23103432 فٝ ل١ع ، 53333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  يع٠ك ِسّع ٔبيؽ ثكّٗ -  22

ازّع ِسّع اِبي ثٍّه ػعْ لؽ٠ٗ ثبؼ٠ف:  ثدٙخ ، افؽٔدٝ  

 ق١بؼاد ؾ٠ٛد ػٓ 12300 ثؽلُ 23103414 فٝ ل١ع ، 21333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل ػٌٛ زك١ٓ ازّع -  23

اِجبظؼ زبِع ػٍٝ ثٍّه اٌّؽٖٚ زٝ:  ثدٙخ ،  

 ، ٚضؽظٚاد ِىزجٗ ػٓ 12115 ثؽلُ 23103433 فٝ ل١ع ، 33333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ٔٙب -  24

اٌجسؽٜ اٌكجظ ِعؼقٗ اِبَ إٌبضٛؼٖ ل ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ثٍّه اٌجسؽٜ اٌكجظ ثؼٕٛاْ ػالفٗ ثٕهبط 12115 ربثغ ثؽلُ ِم١ع:  ثدٙخ  

 ، ٚضؽظٚاد ِىزجٗ ػٓ 12115 ثؽلُ 23103433 فٝ ل١ع ، 33333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ٔٙب -  25

اٌجسؽٜ اٌكجظ ِعؼقٗ اِبَ إٌبضٛؼٖ ل ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ثٍّه اٌجسؽٜ اٌكجظ:  ثدٙخ  

 ثالٜ ػٓ 12310 ثؽلُ 23103431 فٝ ل١ع ، 43333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؼن١عٜ ازّع ٚيفٟ ٔبيؽ ازّع -  26

 اٌع٠ٓ يالذ ِعؼقخ اِبَ:  ثدٙخ ، ٚقبضٕٗ ثبؼظٖ ِٚهؽٚثبد  االؾِٗ اٌزؽض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ٚثؼع( ٔذ االٔزؽ ػعا ف١ّب) اقز١هٓ

ِسفٛػ نىؽٜ ِسّٛظ ثٍّه االػعاظ٠ٗ  

 ث١غ ِغؼُ ػٓ 12132 ثؽلُ 23103415 فٝ ل١ع ، 43333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  وبًِ ِسّع ِسّع نٙبة -  27

اٌزؽث١ٗ و١ٍخ اِبَ/  ِدٍٝ ؾ٠عاْ ِسّٛظ ثٍّه االلزًبظٜ زٝ:  ثدٙخ ، ِبوٛالد  

 ث١غ ِغؼُ ػٓ 12132 ثؽلُ 23103415 فٝ ل١ع ، 43333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  وبًِ ِسّع ِسّع نٙبة -  28

 فٝ اٌّسٛ ٚرُ اقّبػ١ً اثٛثىؽ اقّبػ١ً ثٍّه رٍٗ لؽ٠خ ثؼٕٛاْ ثب١ٌّٕب 62040 قدً ثؽلُ ِم١ع وبْ:  ثدٙخ ، ِبوٛالد

اٌزدبؼٖ الػزؿاي 2310/33/21  

 ِطجؿ ػٓ 12312 ثؽلُ 23103433 فٝ ل١ع ، 21333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ع ًِغفٝ ِعزذ ًِغفٝ -  29

ض١ًٍ ق١ع ًِغفٝ/  اٌّؽزَٛ ٚؼثخ ثٍّه اٌجؽٚظٜ أٛؼ ل:  ثدٙخ ، وٕبفٗ ٚأزبج زٍٛأٝ افؽٔدٝ  

 زظ١ؽٖ ػٓ 12303 ثؽلُ 23103431 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؾ٠ع اثٛ ػجعاٌؼبي ػٍٝ ق١ّؽٖ -  30

ثبؼ٠ف - قالِٗ ػٌٛ اٌع٠ٓ ػّبظ ثٍّه - فٍكغ١ٓ لؽ٠ٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ِالثف ػٓ 12303 ثؽلُ 23103430 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِسّع ػجعاٌٍغ١ف ازّع -  31

ػجبـ ِسّع ػجبـ ثٍّه اٌغؽثٝ اٌّكدع ثدٛاؼ اٌغؽث١ٗ إٌّغمٗ اٌؼبَ  اٌهبؼع ثبؼ٠ف ِؽوؿ:  ثدٙخ ، خب٘ؿح  

 ِالثف ػٓ 12131 ثؽلُ 23103415 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ِسّع زكٓ ِسّٛظ -  32

قٍغبْ ِسّع اٌطبٌك ػجع ثٍّه اٌؿؼاػ١١ٓ زٝ:  ٙخثد ، خب٘ؿح  
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 زظ١ؽٖ ػٓ 12320 ثؽلُ 23103431 فٝ ل١ع ، 53333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ؼن١عٜ ثؽٚد ؼنعٜ عالي -  33

زّٛظ ػٍٝ ػّبظ ثٍّه اٌؼٍٜٛ ػ١ٓ ثٛالق لؽ٠ٗ:  ثدٙخ ، ِبن١ٗ  

 يبٌْٛ ػٓ 12315 ثؽلُ 23103432 فٝ ل١ع ، 21333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛاٌؼال زك١ٕٓ اٌع٠ٓ ػٍُ ثعؼ٠ٗ -  34

اٌهبغ١ٌٗ اٌفبق١ٗ اٌغؽ٠مٗ ثٍّه إٌبيؽ ػجع خّبي:  ثدٙخ ، زاللٗ  

 يبٌْٛ ػٓ 12315 ثؽلُ 23103432 فٝ ل١ع ، 21333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛاٌؼال زك١ٕٓ اٌع٠ٓ ػٍُ ثعؼ٠ٗ -  35

 ٚرُ ؼؾق ػٍٝ ؾوٝ ثٍّه  اٌػ٘جٝ اٌعوزٛؼ ١ِزبٌىٛل زٝ ثؼٕٛاْ زاللٗ يبٌْٛ ثٕهبط 5622 ثؽلُ ِم١عٖ وبٔذ:  ثدٙخ ، زاللٗ

اٌزدبؼٖ الػزؿاي 2333/32/12 فٝ اٌّسٛ  

 يبٌْٛ ػٓ 12315 ثؽلُ 23103432 فٝ ل١ع ، 21333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛاٌؼال زك١ٕٓ اٌع٠ٓ ػٍُ ثعؼ٠ٗ -  36

 فٝ اٌّسٛ ٚرُ زك١ٓ رٛف١ك ػجعإٌّؼُ ثٍّه الغاػٗ ل ثؼٕٛاْ ِالثف ر١ًٍر ثٕهبط ثٕهبط 2043 ثؽلُ ِم١عٖ وبٔذ:  ثدٙخ ، زاللٗ

اٌزدبؼٖ الػزؿاي 2311/32/36  

 زظ١ؽح ػٓ 12134 ثؽلُ 23103412 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  فّٙٝ ثط١ذ زك١ٕٓ ِسّع -  37

اهلل ض١ف فزسٝ ػبعف ثٍّه فٍكغ١ٓ لؽ٠خ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 رٛؾ٠غ ِؽوؿ ػٓ 12112 ثؽلُ 23103421 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ػٍٝ ػغ١ٗ ؼا١ٔب -  38

ػّؽ ازّع ػّؽ زكٓ ثٍّه االثبؼ ِزسف ثدٛاؼ ػجعإٌبيؽ خّبي ل:  ثدٙخ ، ث١غؽ٠ٗ اظٚاد  

 ٚظٚاخٓ ٌسَٛ ػٓ 12306 ثؽلُ 23103413 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ػٍٝ ِسّع زكٓ -  39

ِسّع نٛلٝ ازّع ثٍّه - اٌغبثٗ زٝ:  ثدٙخ ، ٚعبؾخٗ ِدّعٖ  

 ثمبٌٗ ػٓ 12133 ثؽلُ 23103414 فٝ ل١ع ، 21333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌٍغ١ف ِسّع ضٍف ًِٕٛؼٖ -  40

ثبؼ٠ف - اثٛاٌسكٓ ازّع ضبزٝ ثٍّه ثغعاظ لؽ٠ٗ:  ثدٙخ ، ٚػالفٗ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 12130 ثؽلُ 23103411 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قّؼبْ ٌّؼٝ ِؽرضٝ ؼِٚبٔٝ -  41

ػجعاهلل ٔد١ت ػغ١بد ثٍّه إٌّٙعـ إٌجٜٛ ل:  ثدٙخ  

 غ١بؼ لغغ ػٓ 12314 ثؽلُ 23103433 فٝ ل١ع ، 51333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػف١فٝ ػؽاثٝ ازّع ػؽاثٝ -  42

اٌطبؼخٗ - ؼانع ِسّع فبعّخ ثٍّه ٔبيؽ لؽ٠خ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد  

 رمع٠ُ ػٓ 11535 ثؽلُ 23103430 فٝ ل١ع ، 33333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ػثّبْ ِسّع ١ٌٚع -  43

اٌس١ّع ػجع ػجبظٜ ِسّع ثٍّه وبًِ ًِغفٝ ل:  ثدٙخ ، ٚقبضٕٗ ثبؼظٖ ِهؽٚثبد  

 رمع٠ُ ػٓ 11535 ثؽلُ 23103430 فٝ ل١ع ، 33333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ػثّبْ ِسّع ١ٌٚع -  44

ػٍٝ ثؽػٝ زك١ٓ ثٍّه ِؽؾٚق ػجعإٌّؼُ ل ثؼٕٛاْ ِسّٛي اوككٛاؼ ث١غ ثٕهبط ِم١ع:  ثدٙخ ، ٚقبضٕٗ ثبؼظٖ ِهؽٚثبد  

:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 13200 ثؽلُ 23103430 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاهلل ز١ّع ِسّع ازالَ -  45

ق١ٍُ اهلل ػجع ؼخت ثٍّه اٌّسبثف  

:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 13200 ثؽلُ 23103430 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاهلل ز١ّع ِسّع ازالَ -  46

ٚث٠ٛبد زعا٠ع ثٕهبط ِم١ع  

:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 13200 ثؽلُ 23103430 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاهلل ز١ّع ِسّع ازالَ -  47

اٌزدبؼٖ الػزؿاي 2316/1/11 فٝ اٌّسٛ ٚرُ  يس١ٗ اظٚاد اٌس١ّع ػجع ازّع ثٍّه اٌمٍمبْ زٝ يس١ٗ ظٚاد ثٕهبط ِم١ع وبْ  

:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 13200 ثؽلُ 23103430 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاهلل ز١ّع ِسّع ازالَ -  48

اٌزدبؼٖ الػزؿاي 2316/1/11 فٝ اٌّسٛ ٚرُ    اٌهؽ٠ف ثٍّه ثبؼ٠ف ِع٠ٕخ قؽ١ِه ث١غ ثٕهبط ِم١ع وبْ  

 ث١غ ِغؼُ ػٓ 12133 ثؽلُ 23103415 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع٠ٓ اثؽا١ُ٘ قالِٗ ٘هبَ -  49

اٌىج١ؽ اٌّكدع ثدٛاؼ/  يع٠ك ع١ت ١ِٕؽ ثٍّه ثبؼ٠ف ِؽوؿ:  ثدٙخ ، ِبوٛالد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ث١غ ِغؼُ ػٓ 12133 ثؽلُ 23103415 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع٠ٓ اثؽا١ُ٘ قالِٗ ٘هبَ -  50

  2315/3/12فٝ اٌكدً اٌّسٛ ٚرُ  يع٠ك ع١ت ١ِٕؽ ثٍّه ثبؼ٠ف ثؼٕٛاْ 0335 ثؽلُ  ِغؼُ ثٕهبط ِم١ع وبْ:  ثدٙخ ، ِبوٛالد

اٌزدبؼٖ الػزؿاي  

 ، خب٘ؿح ِالثف ػٓ 12313 ثؽلُ 23103432 فٝ ل١ع ، 25.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قّبْ ق١ع ِسّع اثزكبَ -  51

االثزعائ١ٗ ا١ٌّٕؽح ِعؼقخ ثدٛاؼ قّبْ ق١ع ِسّع ٍِه -ا١ٌّٕؽح لؽ٠خ:  ثدٙخ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 12304 ثؽلُ 23103430 فٝ ل١ع ، 25333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِطٍٛف ؼِضبْ ِسّع -  52

ػٍٝ غؽ٠ت ق١ع ثٍّه اٌهؽلٝ اٌكجظ:  ثدٙخ  

:  ثدٙخ ، ػالفٗ ػٓ 12115 ثؽلُ 23103433 فٝ ل١ع ، 21333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ٔٙب -  53

اٌجسؽٜ اٌكجظ ِعؼقٗ اِبَ إٌبضٛؼٖ ل ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ثٍّه اٌجسؽٜ اٌكجظ  

:  ثدٙخ ، ػالفٗ ػٓ 12115 ثؽلُ 23103433 فٝ ل١ع ، 21333.333  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ٔٙب -  54

ؽٜاٌجس اٌكجظ ِعؼقٗ اِبَ إٌبضٛؼٖ ل ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ثٍّه اٌجسؽٜ اٌكجظ ثؼٕٛاْ ٚضؽظٚاد ِىزجٗ ثٕهبط 12115 ثؽلُ ِم١ع  

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفؽاظ اٌزدبؼٜ اٌكدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهغت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11334:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع ِٙعٜ ِسّع ازّع   - 1

ٌٍٛفبح اٌّسٛ  

 يعؼ  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   5120:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زّٛظ يبٌر ػٍٟ ػ١عٖ   - 2

اٌزدبؼٖ الػزؿاي ِسٛ اِؽ  

 يعؼ  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   0055:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  قؼ١ع ازّع زكٓ ؼنب   - 3

اٌزدبؼٖ الػزؿاي ِسٛ اِؽ  

 نغت/ِسٛ رُ   23103432 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   2322:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػجعإٌٛؼ قّؼبْ ٌّؼٟ ِؽرضٟ   - 4

ٌٍٛفبٖ اٌّسٛ رُ  اٌكدً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   1154:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػٍٝ اٌك١ع ؼِضبْ ِعزذ   - 5

اٌزدبؼٖ الػزؿاي ِسٛ اِؽ يعؼ  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13345:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ػٍٝ ِسّٛظ أًبف   - 6

ٌالػزؿاي اٌّسٛ رُ  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   1223:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػغ١ٗ ػجعاٌّالن فّٙٝ فب٠ؿ   - 7

اٌزدبؼٖ الػزؿاي ِسٛ اِؽ يعؼ  

 نغت/ِسٛ رُ   23103431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13242:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع  ِسّٛظ اٌع٠ٓ خّبي ٘جٗ   - 8

ٌالػزؿاي اٌّسٛ رُ  اٌكدً  

 رُ  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   1633:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ظ٠بة ػٍٝ ازّع زٕبْ   - 9

ٌالػزؿاي اٌّسٛ  

 نغت/ِسٛ رُ   23103431 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11343:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  خؽخف ٠ٛقف خؽخف يعلٝ   - 10

اٌزبخؽ ٌٛفبٖ اٌّسٛ رُ  اٌكدً  

 رُ  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11000:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ٠ٛٔف ضبٌع ِسّع   - 11

ٌالػزؿاي اٌّسٛ  

 اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13235:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ا١ِٓ ازّع اٌع٠ٓ ػٍُ ِسّع   - 12

اٌزدبؼٖ الػزؿاي ِسٛ اِؽ يعؼ   

 اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   12333:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع اهلل ضٍف اٌٙعٜ ٔٛؼ   - 13

اٌزدبؼح الػزؿاي اٌّسٛ رُ   

 اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11301:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ازّع ػجعاٌؼبي ا٠ّبْ   - 14

اٌزدبؼٖ الػزؿاي ِسٛ اِؽ يعؼ   

 نغت/ِسٛ رُ   23103416 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   0334:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع زكٓ اٌه١ص ِسّع ظػبء   - 15

ٌالػزؿاي اٌّسٛ رُ  اٌكدً  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103412 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   2515:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  خ٠ٛع ٕ٘بظٞ ِسّع ازّع   - 16

اٌزدبؼٖ الػزؿاي ِسٛ اِؽ يعؼ  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   0021:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ق١ٍّبْ ِسّع نىؽٜ   - 17

اٌزدبؼٖ الػزؿاي اٌم١ع ثهغت ربن١ؽ عٍت  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103421 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13062:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ظو١ؽ زّؿٖ ػٍٝ اقؽاء   - 18

اٌزدبؼٖ الػزؿاي ِسٛ اِؽ يعؼ  

 نغت/ِسٛ رُ   23103424 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11114:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ػجعاٌؼبي ازّع غٚاٌفمبؼ   - 19

اٌزدبؼٖ الػزؿاي ِسٛ اِؽ يعؼ  اٌكدً  

 نغت/ِسٛ رُ   23103421 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11144:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػثّبْ ػجعاٌفزبذ يع٠ك ٘عٜ   - 20

ٌالػزؿاي اٌّسٛ رُ  اٌكدً  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103433 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11133:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػّؽ ػٍٝ ػجعإٌّؼُ ازّع   - 21

ٌالػزؿاي اٌّسٛ رُ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌّبي ؼأـ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103433 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  6121 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػٌٛ ػجعاٌؽاضٟ رٙبٟٔ -  1

خ١ٕٗ  43333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103432 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  13004 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ازّع ِسّع ازّع -  2

خ١ٕٗ  40333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103432 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  0514 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػًّبْ ػجعاٌّجعٜ ِسكت ػجعاٌّؼغٝ -  3

خ١ٕٗ  21333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103432 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  11123 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  لؽ٠م ػجعاٌؽزّٓ اثٛاٌسّع فؽاج -  4

خ١ٕٗ  40333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103431 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  13414 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػٍٝ اٌك١ع ػجعاٌغٕٟ اقّبء -  5

خ١ٕٗ  403333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103431 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  13202 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٔبفغ ِسّع إٌّؼُ ػجع ِسّع -  6

خ١ٕٗ  113333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  2526 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػجعاٌالٖ ػٍٟ ؼخت ِسّع -  7

خ١ٕٗ  51333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  13116 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌع٠ٓ ٔٛؼ ػٍٝ اٌٙبظٜ ػجع ِٕٝ -  8

خ١ٕٗ  153333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  11303 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ػّؽاْ ِسّع ازّع -  9

خ١ٕٗ  40333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103421 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  13603 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع زكٓ ازّع ق١ع -  10

خ١ٕٗ  15333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103422 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  2103 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌهبغٌٟ ِسّع زكٓ قِٛٗ -  11

خ١ٕٗ  33333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103423 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  6626 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌك١ع ازّع قؼ١ع فبعّٗ -  12

خ١ٕٗ  33333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103421 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  1650 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زك١ٓ ػٍٝ غؽ٠ت ق١ع -  13

خ١ٕٗ  153333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  23103433 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  13101 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زك١ٕٓ ِسّع اٌّٛخٛظ ػجع اِبي -  14

خ١ٕٗ  40333.333، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103431 ربؼ٠ص ٚفٟ 12321    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ؽربخ ، ِسّع ازّع فزسٝ ػّؽ -  1

ثبؼ٠ف ِؽوؿ ازّع فزسٝ ِسّٛظ ثٍّه ثغعاظ لؽ٠خ ،     

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103431 ربؼ٠ص ٚفٟ 12320    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼن١عٜ ثؽٚد ؼنعٜ عالي -  2

زّٛظ ػٍٝ ػّبظ ثٍّه اٌؼٍٜٛ ػ١ٓ ثٛالق لؽ٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103432 ربؼ٠ص ٚفٟ 12311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ًِغفٝ ازّع ػّؽ -  3

زدٝ ازّع زكٓ ثٍّه  اٌع٠ٕٝ اٌّؼٙع اِبَ - اٌؼؽٚثٗ ل ،:   اٌـزأن١ؽ   

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103432 ربؼ٠ص ٚفٟ 11212    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نبوؽ ق١ع ٔجٛد اقّبء -  4

ازّع ػجعؼثٗ عٗ يفبء ثٍّه 15 ؼلُ ػّبؼٖ 3 ؼلُ ِسً االٚلبف ػّبؼاد ٠ٕب٠ؽ 25 زٝ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،     

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103432 ربؼ٠ص ٚفٟ 11020    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل فؽج قؼع فإاظ ػفبف -  5

ثبٌطبؼخٗ ثٍٍّىٙب اٌدؿائؽ نبؼع اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103432 ربؼ٠ص ٚفٟ 12313    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قّبْ ق١ع ِسّع اثزكبَ -  6

االثزعائ١ٗ ا١ٌّٕؽح ِعؼقخ ثدٛاؼ قّبْ ق١ع ِسّع ٍِه -ا١ٌّٕؽح لؽ٠خ ،    

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103433 ربؼ٠ص ٚفٟ 12314    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػف١فٝ ػؽاثٝ ازّع ػؽاثٝ -  7

اٌطبؼخٗ - ؼانع ِسّع فبعّخ ثٍّه ٔبيؽ لؽ٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103433 ربؼ٠ص ٚفٟ 12312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع ًِغفٝ ِعزذ ًِغفٝ -  8

ض١ًٍ ق١ع ًِغفٝ/  اٌّؽزَٛ ٚؼثخ ثٍّه اٌجؽٚظٜ أٛؼ ل ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103433 ربؼ٠ص ٚفٟ 12356    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجعؼٜ ض١ٍفٗ اٌؼؽة ػؿ ازّع -  9

قبٌّبْ ازّع ِسّع ػٍٝ ثٍّه خٕبذ 11 ثدٛاؼثئؽ اٌثٛؼح ٔبيؽ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103433 ربؼ٠ص ٚفٟ 12313    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبي زكٓ فزسٝ اِبٔٝ -  10

اٌطبؼخٗ - ؾٔمٛؼ ِسّع ِسّع إٌّؼُ ػجع ثٍّه قبٌُ يالذ نبؼع ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103432 ربؼ٠ص ٚفٟ 12312    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌكؼٛظ ػجعاٌد١ع ِسّع ز١ٍّٗ -  11

31 لغؼٗ ثٍّىٙب - اٌسؽف١ٗ إٌّغمٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103432 ربؼ٠ص ٚفٟ 12315    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌؼال زك١ٕٓ اٌع٠ٓ ػٍُ ثعؼ٠ٗ -  12

اٌهبغ١ٌٗ اٌفبق١ٗ اٌغؽ٠مٗ ثٍّه إٌبيؽ ػجع خّبي ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103432 ربؼ٠ص ٚفٟ 12315    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌؼال زك١ٕٓ اٌع٠ٓ ػٍُ ثعؼ٠ٗ -  13

 ٚرُ ؼؾق ػٍٝ ؾوٝ ثٍّه  اٌػ٘جٝ اٌعوزٛؼ ١ِزبٌىٛل زٝ ثؼٕٛاْ زاللٗ يبٌْٛ ثٕهبط 5622 ثؽلُ ِم١عٖ وبٔذ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

اٌزدبؼٖ الػزؿاي 2333/32/12 فٝ اٌّسٛ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103432 ربؼ٠ص ٚفٟ 12315    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌؼال زك١ٕٓ اٌع٠ٓ ػٍُ ثعؼ٠ٗ -  14

 اٌّسٛ ٚرُ زك١ٓ رٛف١ك ػجعإٌّؼُ ثٍّه الغاػٗ ل ثؼٕٛاْ ِالثف ر١ًٍر ثٕهبط ثٕهبط 2043 ثؽلُ ِم١عٖ وبٔذ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

اٌزدبؼٖ الػزؿاي 2311/32/36 فٝ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103432 ربؼ٠ص ٚفٟ 12311    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وجبل زبِع ػجعاٌسى١ُ ؼ٠ٙبَ -  15

121 ؼلُ ػّبؼٖ اٌؼمبؼٜ اٌهٙؽ ِىزت اِبَ - ػٍٝ ػجعاٌّٛخٛظ زكٓ زّعٜ ثٍّه اٌؿ٘ٛؼ زٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103432 ربؼ٠ص ٚفٟ 12316    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يع٠ك ِسّع ٔبيؽ ثكّٗ -  16

ازّع ِسّع اِبي ثٍّه ػعْ لؽ٠ٗ ثبؼ٠ف ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103431 ربؼ٠ص ٚفٟ 0252    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبػ١ً ازّع ؼِضبْ ِسّٛظ -  17

زكٓ ِسّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ ػٍٝ ثٍّه اٌهؼٍٗ ١ِعاْ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103431 ربؼ٠ص ٚفٟ 12310    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼن١عٜ ازّع ٚيفٟ ٔبيؽ ازّع -  18

ِسفٛػ نىؽٜ ِسّٛظ ثٍّه االػعاظ٠ٗ اٌع٠ٓ يالذ ِعؼقخ اِبَ  ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103431 ربؼ٠ص ٚفٟ 12303    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾ٠ع اثٛ ػجعاٌؼبي ػٍٝ ق١ّؽٖ -  19

ثبؼ٠ف - قالِٗ ػٌٛ اٌع٠ٓ ػّبظ ثٍّه - فٍكغ١ٓ لؽ٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103431 ربؼ٠ص ٚفٟ 12301    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔدبرٝ ػجعاٌطبٌك اٌع٠ٓ وّبي ق١ّٗ -  20

ٔدبرٝ ػجعاٌطبٌك اقالَ ثٍّه إًٌؽ ل ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103431 ربؼ٠ص ٚفٟ 12302    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِسّع ٘عٜ -  21

ِسّٛظ ازّع ِسّع ثٍّه اٌزؽث١ٗ و١ٍخ اِبَ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103430 ربؼ٠ص ٚفٟ 12303    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّع ػجعاٌٍغ١ف ازّع -  22

ػجبـ ِسّع ػجبـ ثٍّه اٌغؽثٝ اٌّكدع ثدٛاؼ اٌغؽث١ٗ إٌّغمٗ اٌؼبَ  اٌهبؼع ثبؼ٠ف ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103430 ربؼ٠ص ٚفٟ 11535    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ػثّبْ ِسّع ١ٌٚع -  23

اٌس١ّع ػجع ػجبظٜ ِسّع ثٍّه وبًِ ًِغفٝ ل ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103430 ربؼ٠ص ٚفٟ 11535    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ػثّبْ ِسّع ١ٌٚع -  24

ػٍٝ ثؽػٝ زك١ٓ ثٍّه ِؽؾٚق ػجعإٌّؼُ ل ثؼٕٛاْ ِسّٛي اوككٛاؼ ث١غ ثٕهبط ِم١ع ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103430 ربؼ٠ص ٚفٟ 13200    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاهلل ز١ّع ِسّع ازالَ -  25

ق١ٍُ اهلل ػجع ؼخت ثٍّه اٌّسبثف ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103430 ربؼ٠ص ٚفٟ 13200    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاهلل ز١ّع ِسّع ازالَ -  26

ٚث٠ٛبد زعا٠ع ثٕهبط ِم١ع ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103430 ربؼ٠ص ٚفٟ 13200    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاهلل ز١ّع ِسّع ازالَ -  27

 الػزؿاي 2316/1/11 فٝ اٌّسٛ ٚرُ  يس١ٗ اظٚاد اٌس١ّع ػجع ازّع ثٍّه اٌمٍمبْ زٝ يس١ٗ ظٚاد ثٕهبط ِم١ع وبْ ،:   اٌـزأن١ؽ

 اٌزدبؼٖ

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103430 ربؼ٠ص ٚفٟ 13200    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاهلل ز١ّع ِسّع ازالَ -  28

اٌزدبؼٖ الػزؿاي 2316/1/11 فٝ اٌّسٛ ٚرُ    اٌهؽ٠ف ثٍّه ثبؼ٠ف ِع٠ٕخ قؽ١ِه ث١غ ثٕهبط ِم١ع وبْ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103430 ربؼ٠ص ٚفٟ 13200    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاهلل ز١ّع ِسّع ازالَ -  29

ثمبٌٗ ثٕهبط ربثغ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103430 ربؼ٠ص ٚفٟ 12304    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِطٍٛف ؼِضبْ ِسّع -  30

ػٍٝ غؽ٠ت ق١ع ثٍّه اٌهؽلٝ اٌكجظ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103430 ربؼ٠ص ٚفٟ 11535    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ػثّبْ ِسّع ١ٌٚع -  31

ٚقطٕٗ ؼظٖثب ِهؽٚثبد رمع٠ُ ثٕهبط ربثغ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103413 ربؼ٠ص ٚفٟ 12305    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ػغ١ٗ ازّع غؽ٠ت -  32

٠ٛٔف ؼفؼذ ِسّع ثٍّه ػبؼف ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103413 ربؼ٠ص ٚفٟ 12342    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع خبٔت ِسّع -  33

ثٍّىٗ اٌهبفؼٝ االِبَ ل اٌجؽٜ زٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103413 ربؼ٠ص ٚفٟ 12301    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ اٌّسكٓ ػجع وبًِ ازّع -  34

اًٌغ١ؽح ًٌٍٕبػبد االٔزبخ١ٗ اٌزؼب١ٔٚٗ اٌدّؼ١ٗ ثٍّه اٌجكبر١ٓ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103413 ربؼ٠ص ٚفٟ 12302    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٕٓ ازّع زبِع ثسؽ -  35

ٚفبوٙٗ ضضبؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103413 ربؼ٠ص ٚفٟ 12306    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ػٍٝ ِسّع زكٓ -  36

ِسّع نٛلٝ ازّع ثٍّه - اٌغبثٗ زٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103414 ربؼ٠ص ٚفٟ 12133    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌٍغ١ف ِسّع ضٍف ًِٕٛؼٖ -  37

ثبؼ٠ف - اثٛاٌسكٓ ازّع ضبزٝ ثٍّه ثغعاظ لؽ٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103414 ربؼ٠ص ٚفٟ 12300    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ػٌٛ زك١ٓ ازّع -  38

اِجبظؼ زبِع ػٍٝ ثٍّه اٌّؽٖٚ زٝ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103415 ربؼ٠ص ٚفٟ 12132    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وبًِ ِسّع ِسّع نٙبة -  39

اٌزؽث١ٗ و١ٍخ اِبَ/  ِدٍٝ ؾ٠عاْ ِسّٛظ ثٍّه االلزًبظٜ زٝ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103415 ربؼ٠ص ٚفٟ 12132    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وبًِ ِسّع ِسّع نٙبة -  40

 2310/33/21 فٝ اٌّسٛ ٚرُ اقّبػ١ً اثٛثىؽ اقّبػ١ً ثٍّه رٍٗ لؽ٠خ ثؼٕٛاْ ثب١ٌّٕب 62040 قدً ثؽلُ ِم١ع وبْ ،:   اٌـزأن١ؽ

اٌزدبؼٖ الػزؿاي   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103415 ربؼ٠ص ٚفٟ 12133    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع٠ٓ اثؽا١ُ٘ قالِٗ ٘هبَ -  41

اٌىج١ؽ اٌّكدع ثدٛاؼ/  يع٠ك ع١ت ١ِٕؽ ثٍّه ثبؼ٠ف ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103415 ربؼ٠ص ٚفٟ 12133    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع٠ٓ اثؽا١ُ٘ قالِٗ ٘هبَ -  42

  2315/3/12فٝ اٌكدً اٌّسٛ ٚرُ  يع٠ك ع١ت ١ِٕؽ ثٍّه ثبؼ٠ف ثؼٕٛاْ 0335 ثؽلُ  ِغؼُ ثٕهبط ِم١ع وبْ ،:   اٌـزأن١ؽ

اٌزدبؼٖ الػزؿاي   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103415 ربؼ٠ص ٚفٟ 12131    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع زكٓ ِسّٛظ -  43

قٍغبْ ِسّع اٌطبٌك ػجع ثٍّه اٌؿؼاػ١١ٓ زٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103416 ربؼ٠ص ٚفٟ 11325    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼضٛاْ زك١ٓ عٍؼذ ِسّع -  44

اٌؼال اثٛ ًٔؽ ِسّٛظ ث١ٙح ثٍّه 23 ل اٌكالَ اؼٌ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103412 ربؼ٠ص ٚفٟ 12134    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّٙٝ ثط١ذ زك١ٕٓ ِسّع -  45

اهلل ض١ف فزسٝ ػبعف ثٍّه فٍكغ١ٓ لؽ٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103412 ربؼ٠ص ٚفٟ 1120    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاهلل ضالف خبثؽ ِسّع -  46

اًٌسٝ اٌزب١ِٓ اِبَ ِؼبغ ازّع ي١ع١ٌٗ ثدٛاؼ ػجعاهلل ضالف خبثؽ ٍِه إٌجٜٛبٌّٕٙعـ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103411 ربؼ٠ص ٚفٟ 12131    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌمبقُ يالذ اثٛاٌمبقُ ازالَ -  47

االِٗ ِكدع ثدٛاؼ 16 لغؼٗ ثٍّىٙب اٌسؽف١ٗ َ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103411 ربؼ٠ص ٚفٟ 12131    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌمبقُ يالذ اثٛاٌمبقُ ازالَ -  48

اٌزدبؼٖ الػزؿاي 2332/34/33 فٝ اٌّسٛ ٚرُ ؾخبج ث١غ ثٕهبط  5345 ثؽلُ ِم١عٖ وبٔذ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103411 ربؼ٠ص ٚفٟ 12135    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ نسبرٗ ِسّع ازّع -  49

االرٛث١ف ِسغخ ثدٛاؼ ازّع اًٌبظق ػجع ا١ِّٗ ثٍّه اٌجكبر١ٓ فؽ٠ع ِسّع ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103411 ربؼ٠ص ٚفٟ 12136    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ اثؽ١ُ٘ ِسّع ازّع -  50

ظاٚظ زكٓ اثؽا١ُ٘ ِسّع ثٍّه ؼِبذ ٔبز١خ ثبؼ٠ف ِؽوؿ ،:   اٌـزأن١ؽ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103411 ربؼ٠ص ٚفٟ 12132    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘ؽ٠عٞ ٚ٘جٗ ِسّع فزسٟ -  51

ٚ٘جٗ وّبي ٔدبح ثٍّه اٌؿ٘ٛؼ زٝ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103411 ربؼ٠ص ٚفٟ 0021    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ق١ٍّبْ ِسّع نىؽٜ -  52

2315/11/20 فٝ 1331 ثؽلُ ا٠عاػٗ اٌكبثك ٚػغٛؼ زؽ٠ّٝ اوككٛاؼ ثٕهبط اٌزبثغ االضؽ اٌؽئ١كٝ اٌّسً نغت ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103411 ربؼ٠ص ٚفٟ 12130    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قّؼبْ ٌّؼٝ ِؽرضٝ ؼِٚبٔٝ -  53

ػجعاهلل ٔد١ت ػغ١بد ثٍّه إٌّٙعـ إٌجٜٛ ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103421 ربؼ٠ص ٚفٟ 12111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ػجعإٌؼ١ُ ًِغفٝ ِسّع -  54

ازّع إٌؼ١ُ ػجع اثؽا١ُ٘ ثٍّه اٌطبؼخٗ 3 اٌهؽوٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103421 ربؼ٠ص ٚفٟ 12113    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّد١ع ػجع اٌؼبي ػجع اٌسى١ُ ػجع ازّع -  55

اٌسى١ُ ػجع ازّع ًِغفٝ ثٍّه يٕؼبء لؽ٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌؼٕٛاْ ًرؼع٠ رُ 23103421 ربؼ٠ص ٚفٟ 13101    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٕٓ ِسّع اٌّٛخٛظ ػجع اِبي -  56

 -ػجعؼثٗ اٌّسكٓ ػجع اقّبػ١ً ِسّع - اٌّسكٓ ػجع اقّبػ١ً ػّبظ ثٍّه إٌّٙعـ إٌجٜٛ ل اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

اٌّسكٓ ػجع اقّبػ١ً ػالء  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103421 ربؼ٠ص ٚفٟ 12112    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ػٍٝ ػغ١ٗ ؼا١ٔب -  57

ػّؽ ازّع ػّؽ زكٓ ثٍّه االثبؼ ِزسف ثدٛاؼ ػجعإٌبيؽ خّبي ل ،:   اٌـزأن١ؽ   

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103422 ربؼ٠ص ٚفٟ 11052    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وؽ٠ُ ػٍٝ ازّع ػٍٝ -  58

ِبوٛالد ٚرد١ٙؿ ث١غ ثٕهبط 11052 ثؽلُ ِم١ع ،    

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103422 ربؼ٠ص ٚفٟ 11052    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وؽ٠ُ ػٍٝ ازّع ػٍٝ -  59

ازّع عٗ ػٍٝ ثٍّه ثب١ِف ػ١ٓ ،    

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103422 ربؼ٠ص ٚفٟ 11052    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وؽ٠ُ ػٍٝ ازّع ػٍٝ -  60

ِٛانٝ زظ١ؽٖ ثٕهبط اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ ،      

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103422 ربؼ٠ص ٚفٟ 2103    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌهبغٌٟ ِسّع زكٓ قِٛٗ -  61

قؼ١ع ازّع ق١ع ٠س١ٝ ثٍّه إٌّٙعـ إٌجٜٛ ل اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103423 ربؼ٠ص ٚفٟ 12113    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نج١ت ػجعاٌؽزّٓ ػجعاهلل ؼافذ -  62

ٌٍّؽاٖ اٌمِٛٝ اٌّدٍف ثدٛاؼ/  ٠ٛقف ازّع ٠بقؽ ثٍّه اٌػ٘جٟ اٌعوزٛؼ ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103421 ربؼ٠ص ٚفٟ 13163    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػؿلً ػجعاهلل ػؿلً ازّع -  63

ثٍّىٗ ٖ/13 ؼلُ لغؼٗ اٌسؽف١ٗ إٌّغمٗ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103433 ربؼ٠ص ٚفٟ 12115    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ٔٙب -  64

اٌجسؽٜ اٌكجظ ِعؼقٗ اِبَ إٌبضٛؼٖ ل ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ثٍّه اٌجسؽٜ اٌكجظ ،    

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103433 ربؼ٠ص ٚفٟ 12115    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ٔٙب -  65

اٌجسؽٜ اٌكجظ ِعؼقٗ اِبَ إٌبضٛؼٖ ل ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ثٍّه اٌجسؽٜ اٌكجظ ثؼٕٛاْ ػالفٗ ثٕهبط 12115 ربثغ ثؽلُ ِم١ع ،    

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103433 ربؼ٠ص ٚفٟ 12115    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ٔٙب -  66

اٌجسؽٜ اٌكجظ ِعؼقٗ اِبَ إٌبضٛؼٖ ل ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ثٍّه اٌجسؽٜ اٌكجظ ،    

: ن١ؽاٌـزأ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103433 ربؼ٠ص ٚفٟ 12115    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ٔٙب -  67

 اٌكجظ ِعؼقٗ اِبَ إٌبضٛؼٖ ل ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ثٍّه اٌجسؽٜ اٌكجظ ثؼٕٛاْ ٚضؽظٚاد ِىزجٗ ثٕهبط 12115 ثؽلُ ِم١ع ،  

 اٌجسؽٜ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 23103433 ربؼ٠ص ٚفٟ 12114    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٌٛ ػجعاٌك١ّغ ِؽػٝ ِسّع -  68

ِسّع ػٍٝ ِسّع ثٍّه 44 ثئؽ ثبؼ٠ف ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌهبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر23103432ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13212   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ثؽئ اقؽاء -  1

فالرؽ ٚرٛؼ٠ع ث١غ)  ٔهبط اضبفٗ  ) 

 ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر23103431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 0252   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّبػ١ً ازّع ؼِضبْ ِسّٛظ -  2

ٚظٚاخٓ ِدّعٖ ٌٚسَٛ اقّبن اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر23103431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 11100   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ؽ ػجعاًٌبظق ق١ع ًِغفٝ -  3

 ػٍٝ اٌسًٛي إٌّهبٖ ٚػٍٝ أزؽٔذ ثعْٚ قز١هٓ اٌجالٜ اخٙؿٖ ػٍٝ االٌٝ ٌٍسبقت ًِٕفبد ػؽٌ اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ

اٌالؾِٗ اٌزؽاض١ى  

 ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر23103431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13202   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبفغ ِسّع إٌّؼُ ػجع ِسّع -  4

ٚاٌهؽوبد ًٌٍّبٔغ ٚا١ًٌبٔٗ اٌزهغ١ً ضبِبد ٚرٛؼ٠ع ا١ٌّٕٙٗ ٚاٌكالِٗ اًٌسٗ ٚقبئً رٛؼ٠ع ٔهبط اضبفٗ:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر23103416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 11325   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼضٛاْ زك١ٓ عٍؼذ ِسّع -  5

ق١بؼاد ؾ٠ٛد ث١غ اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر23103421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13603   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ ازّع ق١ع -  6

ِدّعح ٚفؽاش ضضؽٚاد ث١غ ٔهبط اضبفخ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر23103421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13163   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػؿلً ػجعاهلل ػؿلً ازّع -  7

ٚاٌغبؾ ثبٌىٙؽثبء ٌسبَ ٚؼنخ اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12131   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌمبقُ يالذ اثٛاٌمبقُ ازالَ -  1

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12302   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِسّع ٘عٜ -  2

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12132   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘ؽ٠عٞ ٚ٘جٗ ِسّع فزسٟ -  3

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12131   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع زكٓ ِسّٛظ -  4

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103433ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12114   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٌٛ ػجعاٌك١ّغ ِؽػٝ ِسّع -  5

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103433ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12115   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ٔٙب -  6

 ضبو

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103433ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12313   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؼبي زكٓ فزسٝ اِبٔٝ -  7

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف ، اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103433ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12314   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػف١فٝ ػؽاثٝ ازّع ػؽاثٝ -  8

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12300   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ػٌٛ زك١ٓ ازّع -  9

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103433ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع ًِغفٝ ِعزذ ًِغفٝ -  10

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12310   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼن١عٜ ازّع ٚيفٟ ٔبيؽ ازّع -  11

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103430ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13200   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاهلل ز١ّع ِسّع ازالَ -  12

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103430ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 11535   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ػثّبْ ِسّع ١ٌٚع -  13

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12130   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قّؼبْ ٌّؼٝ ِؽرضٝ ؼِٚبٔٝ -  14

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12320   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼن١عٜ ثؽٚد ؼنعٜ عالي -  15

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103432ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وجبل زبِع ػجعاٌسى١ُ ؼ٠ٙبَ -  16

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ػجعإٌؼ١ُ ًِغفٝ ِسّع -  17

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103432ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12311   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ًِغفٝ ازّع ػّؽ -  18

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12303   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؾ٠ع اثٛ ػجعاٌؼبي ػٍٝ ق١ّؽٖ -  19

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 11052   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وؽ٠ُ ػٍٝ ازّع ػٍٝ -  20

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103430ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12304   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِطٍٛف ؼِضبْ ِسّع -  21

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12305   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ػغ١ٗ ازّع غؽ٠ت -  22

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12132   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وبًِ ِسّع ِسّع نٙبة -  23

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12306   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ػٍٝ ِسّع زكٓ -  24

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر23103421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12113   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّد١ع ػجع اٌؼبي ػجع اٌسى١ُ ػجع ازّع -  25

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12321   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع فزسٝ ػّؽ -  26

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12301   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔدبرٝ ػجعاٌطبٌك اٌع٠ٓ وّبي ق١ّٗ -  27

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103430ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12303   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّع ػجعاٌٍغ١ف ازّع -  28

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12136   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ اثؽ١ُ٘ ِسّع ازّع -  29

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12302   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٕٓ ازّع زبِع ثسؽ -  30

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12134   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، فّٙٝ ثط١ذ زك١ٕٓ ِسّع -  31

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103432ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12315   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌؼال زك١ٕٓ اٌع٠ٓ ػٍُ ثعؼ٠ٗ -  32

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103432ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12316   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يع٠ك ِسّع ٔبيؽ ثكّٗ -  33

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12301   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ اٌّسكٓ ػجع وبًِ ازّع -  34

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12133   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌٍغ١ف ِسّع ضٍف ًِٕٛؼٖ -  35

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12113   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نج١ت ػجعاٌؽزّٓ ػجعاهلل ؼافذ -  36

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103433ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12115   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ػجعٖ ٠س١ٝ ٔٙب -  37

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12135   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ نسبرٗ ِسّع ازّع -  38

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12112   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ػٍٝ ػغ١ٗ ؼا١ٔب -  39

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103432ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12313   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قّبْ ١عق ِسّع اثزكبَ -  40

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103432ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12312   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌكؼٛظ ػجعاٌد١ع ِسّع ز١ٍّٗ -  41

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر23103415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12133   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع٠ٓ اثؽا١ُ٘ قالِٗ ٘هبَ -  42

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌؿ٘ؽاء)  اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ رؼع٠ً: اٌٝ 6626 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر23103432ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

اٌدب٘ؿٖ ٌٍّالثف  )   

اٌك١ف)  اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ رؼع٠ً: اٌٝ 11212 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر23103432ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2  )   

 ٌٍّمبٚالد ث١ٕبْ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ رؼع٠ً: اٌٝ 13202 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر23103431ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3

   ٚاٌزٛؼ٠عاد

ٚاًٌفب اٌمٕبٜٚ اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ رؼع٠ً: اٌٝ 11511 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر23103430ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  4    

ٚاْ ّٔجؽ)  اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفٗ: اٌٝ 12312 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر23103414ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  5  

number one )   

ق١زٝ وبؼثذ ١ٔٛ) اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفخ: اٌٝ 11530 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر23103415ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  6 )   

 اٌكالَ)  اٌٝ اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اضبفٗ: اٌٝ 11325 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر23103416ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  7

   ( ٌٍؿ٠ٛد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األنطبو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد اٌزدبؼٜ اٌكدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهغت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   1514:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١غخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىٗ وبًِ ازّع نؽوٗ   - 1

االؼثبذ فٝ ٚزًزٗ اٌّبي ؼاـ ِٓ ١ًٔجٗ ػٍٝ عؽف وً زًً اْ ثؼع ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً ِسٛ اِؽ يعؼ  

  اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   1514:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١غخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىٗ وبًِ ازّع نؽوٗ   - 2

االؼثبذ فٝ ٚزًزٗ اٌّبي ؼاـ ِٓ ١ًٔجٗ ػٍٝ عؽف وً زًً اْ ثؼع ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ ٌسً ِسٛ اِؽ يعؼ  

 اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13413:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١غخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىزٗ قؼ١ع ازّع ِسّع   - 3

ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً   

 اٌكدً نغت/ِسٛ رُ   23103411 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13413:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١غخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىزٗ قؼ١ع ازّع ِسّع   - 4

ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 23103434،   ربؼ٠ص ٚفٟ 5362، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رضبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىٗ نسبرخ انؽف -  1

خ١ٕٗ  43333.333، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 23103434،   ربؼ٠ص ٚفٟ 5362، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رضبِٓ نؽوخ نؽ٠ىٙب ٚ نسبرٗ ِسبقٓ -  2

خ١ٕٗ  43333.333، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

   ربؼ٠ص ٚفٟ 5362، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رضبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىزٗ ٚ ازّع نسبرٗ انؽف اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  3

خ١ٕٗ  43333.333، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 23103434،   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 23103434،   ربؼ٠ص ٚفٟ 5362، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رضبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىٗ نسبرخ انؽف -  4

خ١ٕٗ  43333.333، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 23103434،   ربؼ٠ص ٚفٟ 5362، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رضبِٓ نؽوخ نؽ٠ىٙب ٚ نسبرٗ ِسبقٓ -  5

خ١ٕٗ  43333.333، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

   ربؼ٠ص ٚفٟ 5362، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رضبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىزٗ ٚ ازّع نسبرٗ انؽف اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  6

خ١ٕٗ  43333.333، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 23103434،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌهبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربؼ٠ص ٚفٟ 5362   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ِسّٛي ٚضعِبد ضؽظٚاد اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ نسبرخ انؽف -  1

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط ٠ًرؼع ر23103434ُ  

 ٚفٟ 5362   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ِسّٛي ٚضعِبد ضؽظٚاد اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، نؽ٠ىٙب ٚ نسبرٗ ِسبقٓ -  2

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر23103434ُ ربؼ٠ص  

  ، ِسّٛي ٚضعِبد ضؽظٚاد اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ ٚ ازّع نسبرٗ انؽف اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  3

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر23103434ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 5362   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  

 ربؼ٠ص ٚفٟ 5362   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ِسّٛي ٚضعِبد ضؽظٚاد اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ نسبرخ انؽف -  4

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر23103434ُ  

 ٚفٟ 5362   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ِسّٛي ٚضعِبد ضؽظٚاد اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، نؽ٠ىٙب ٚ نسبرٗ ِسبقٓ -  5

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر23103434ُ ربؼ٠ص  

  ، ِسّٛي ٚضعِبد ضؽظٚاد اٌٝ إٌهبط رؼع٠ً  رضبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ ٚ ازّع نسبرٗ انؽف اٌٝ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  6

رضبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبط رؼع٠ً ر23103434ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 5362   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوخ ٔٛع       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأن١ؽ ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر23103431ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13413   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽ٠ىزٗ قؼ١ع ازّع ِسّع -  1

ثك١غخ رٛي١خ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر23103413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 1514   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ، ٚنؽ٠ىٗ وبًِ ازّع نؽوٗ -  2

ثك١غخ رٛي١خ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً: اٌٝ 11525 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  رضبِٓ نؽوخ  23103411:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

اٌؿؼاػٝ ّبؼٌالقزث ضٍف ازّع نؽوٗ اٌٝ ٌٍهؽوٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األنطبو   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

11525   ثؽلُ    23103411:  ربؼ٠ص ، ضؽٚج  ِزضبِٓ نؽ٠ه  رضبِٓ نؽوخ  خٛظٖ ؼخت اٌع٠ت ِب٘ؽ -  1  

11525   ثؽلُ    23103411:  ربؼ٠ص ، ضؽٚج  ِزضبِٓ نؽ٠ه  رضبِٓ نؽوخ  خٛظٖ ؼخت اٌع٠ت ِب٘ؽ -  2  

11525   ثؽلُ    23103411:  ربؼ٠ص ، ضؽٚج  ِزضبِٓ نؽ٠ه  رضبِٓ نؽوخ  ػجعاٌؽزّٓ ضٍف ازّع ػبظي -  3  

11525   ثؽلُ    23103411:  ربؼ٠ص ، ضؽٚج  ِزضبِٓ نؽ٠ه  رضبِٓ نؽوخ  ػجعاٌؽزّٓ ضٍف ازّع ػبظي -  4  

11525   ثؽلُ    23103411:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه ظضٛي  ِزضبِٓ نؽ٠ه  رضبِٓ نؽوخ  خٛظٖ ؼخت اٌع٠ت ِب٘ؽ -  5  

11525   ثؽلُ    23103411:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه ظضٛي  ِزضبِٓ نؽ٠ه  رضبِٓ نؽوخ  خٛظٖ ؼخت اٌع٠ت ِب٘ؽ -  6  

   ثؽلُ    23103411:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه ظضٛي  ِزضبِٓ نؽ٠ه  رضبِٓ نؽوخ  ػجعاٌؽزّٓ ضٍف ازّع ػبظي -  7

11525 

   ثؽلُ    23103411:  ربؼ٠ص ، ِزضبِٓ نؽ٠ه ظضٛي  ِزضبِٓ نؽ٠ه  رضبِٓ نؽوخ  ػجعاٌؽزّٓ ضٍف ازّع ػبظي -  8

11525 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

5120   ثؽلُ    23103431:  ربؼ٠ص ، 440  2310/31/36 - ج  زّٛظ يبٌر ػٍٟ ػ١عٖ -  1  

0535   ثؽلُ    23103432:  ربؼ٠ص ، 456  2311/30/31 - ج  ِسّع ازّع ًِغفٝ ازّع -  2  

0515   ثؽلُ    23103432:  ربؼ٠ص ، 451  2311/32/21 - ج  غ١ؽاًٌ ازّع ِدب٘ع فبرٓ -  3  

1060   ثؽلُ    23103433:  ربؼ٠ص ، 461  11/4/2310-ج  ػٛاظ ازّع ِسّع ١ٌٍٟ -  4  

0252   ثؽلُ    23103431:  ربؼ٠ص ، 412  2312/13/33 - ج  اقّبػ١ً ازّع ؼِضبْ ِسّٛظ -  5  

1223   ثؽلُ    23103431:  ربؼ٠ص ، 423  ج - 2310/32/30  ػغ١ٗ ػجعاٌّالن فّٙٝ فب٠ؿ -  6  

4223   ثؽلُ    23103431:  ربؼ٠ص ، 421  2313/32/30 - ج  ق١ٍّبْ ِسّٛظ ٌٍغ١ف ػجع ث١ٙٗ -  7  

4223   ثؽلُ    23103431:  ربؼ٠ص ، 420  2311/32/30 - ج  ق١ٍّبْ ِسّٛظ ٌٍغ١ف ػجع ث١ٙٗ -  8  

0532   ثؽلُ    23103430:  ربؼ٠ص ، 412  ج - 2311/32/31  ِسّع ٌس١ّعػجعا ػجعاٌٙبظٜ ِسّع -  9  

0601   ثؽلُ    23103430:  ربؼ٠ص ، 402  ج - 2310/32/11  ػ١كٝ ِسّع ػجعاٌس١ّع ِسّٛظ -  10  

0563   ثؽلُ    23103415:  ربؼ٠ص ، 536  ج - 2311/30/20  زكٓ زك١ٓ زكب١ٔٓ فزس١ٗ -  11  

1264   ثؽلُ    23103416:  ربؼ٠ص ، 514  2310/34/36 - ج  خب٠ٚم ؼؤٚف ظاٚظ لبث١ً -  12  

0331   ثؽلُ    23103416:  ربؼ٠ص ، 515  2311/31/22 - ج  ػعاظ غؽ٠ت ازّع قٙبَ -  13  

2515   ثؽلُ    23103412:  ربؼ٠ص ، 510  ج - 2311/36/21  خ٠ٛع ٕ٘بظٞ ِسّع ازّع -  14  

2515   ثؽلُ    23103412:  ربؼ٠ص ، 523  ج - 2316/36/21  خ٠ٛع ٕ٘بظٞ ِسّع ازّع -  15  

5253   ثؽلُ    23103411:  ربؼ٠ص ، 522  ج - 2310/34/11  زكٓ ػٍٟ اٌؿ٠ٕٟ ِسّع -  16  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

6022   ثؽلُ    23103422:  ربؼ٠ص ، 533  2313/30/22 - ج  ِؽاظ اثٛؼا٠ٗ ػٍٟ ؼل١ٗ -  17  

6022   ثؽلُ    23103422:  ربؼ٠ص ، 534  2311/30/22 - ج  ِؽاظ اثٛؼا٠ٗ ػٍٟ ؼل١ٗ -  18  

5203   ثؽلُ    23103423:  ربؼ٠ص ، 530  ج -2330/35/12  ق١ع ٠ف ػٍٟ ثعٚؼ -  19  

5203   ثؽلُ    23103423:  ربؼ٠ص ، 543  ج - 2314/35/12  ق١ع ٠ف ػٍٟ ثعٚؼ -  20  

5203   ثؽلُ    23103423:  ربؼ٠ص ، 541  ج - 2310/35/12  ق١ع ٠ف ػٍٟ ثعٚؼ -  21  

0625   ثؽلُ    23103423:  ربؼ٠ص ، 542  ج - 2310/32/32  نؼجٗ اٌّغٍت ػجع ِسّع قؼع -  22  

2353   ثؽلُ    23103424:  ربؼ٠ص ، 546  2312/13/21 - ج  زّٛظ ِسّع ازّع ػ١ع -  23  

2353   ثؽلُ    23103424:  ربؼ٠ص ، 542  2312/13/21 - ج  زّٛظ ِسّع ازّع ػ١ع -  24  

2353   ثؽلُ    23103424:  ربؼ٠ص ، 544  2330/36/35 - ج  زّٛظ ِسّع ازّع ػ١ع -  25  

2353   ثؽلُ    23103424:  ربؼ٠ص ، 545  2314/36/35 - ج  زّٛظ ِسّع ازّع ػ١ع -  26  

0340   ثؽلُ    23103421:  ربؼ٠ص ، 551  ج - 2311/32/13  إًٌؽ ق١ف اثؽا١ُ٘ ازّع زك١ٓ -  27  

1463   ثؽلُ    23103421:  ربؼ٠ص ، 552  ج - 2315/31/36  ػؽفبد ِط١ّؽ ػجعاٌؽز١ُ ازّع -  28  

0542   ثؽلُ    23103421:  ربؼ٠ص ، 553  ج - 2311/30/12  زك١ٓ ثط١ذ اٌك١ع ثغٗ -  29  

1463   ثؽلُ    23103421:  ربؼ٠ص ، 553  ج - 2315/31/36  ػؽفبد ِط١ّؽ ػجعاٌؽز١ُ ازّع -  30  

6041   ثؽلُ    23103433:  ربؼ٠ص ، 561  2311/11/34 - ج  ػجعاٌس١ّع اثٛاٌّدع قىؽٖ -  31  

1231   ثؽلُ    23103433:  ربؼ٠ص ، 563  2310/31/23 - ج  ازّع ِسّع ا١ٔف ؼافذ -  32  

1213   ثؽلُ    23103433:  ربؼ٠ص ، 552  22/1/2310-ج  ِسّع٠ٓ ثط١ذ ػ١ع ثط١ذ -  33  

4526   ثؽلُ    23103433:  ربؼ٠ص ، 554  2312/33/31 - ج  اٌمٕبٚٞ ِسّع نٛلٟ ٠ٛ٘عا -  34  

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ؼ٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

افؽاظ ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽوبد ؼ٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


