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أفشاد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 دظ١شج ػٓ 34860 تشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِقغفٟ ادّذ اعّاػ١ً تشواخ -  1

ادّذ اعّاػ١ً ؽارٌٟ/  تٍّه اٌثشاد٠ظ:  تجٙح ، ِٛاؽٟ  

 دظ١شج ػٓ 34860 تشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِقغفٟ ادّذ اعّاػ١ً تشواخ -  2

2224 ٌغٕح 1222 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ِٛاؽٟ  

 ِٛاؽٟ دظ١شج ػٓ 44212 تشلُ 22102115 فٝ ل١ذ ، 252222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػٍٟ سِضاْ ػٍٟ ذاِش -  3

ػثذاٌمادس ِقغفٟ ع١ذ تٍّه ؽشق اٌشغاِٗ:  تجٙح ،  

 ِٛاؽٟ دظ١شج ػٓ 44212 تشلُ 22102115 فٝ ل١ذ ، 252222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػٍٟ سِضاْ ػٍٟ ذاِش -  4

2220 ٌغٕح 3352 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ:  تجٙح ،  

:  تجٙح ، تماٌح ػٓ 45888 تشلُ 22102131 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دغ١ٓ ػثاط دغ١ٓ ِذّذ -  5

ادّذ دغ١ٓ ػثاط دغ١ٓ/  تىٍه اٌج١ٕٕٗ ؽاسع اٌؼغٛأٟ ادفٛ  

:  تجٙح ، تماٌح ػٓ 45888 تشلُ 22102131 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دغ١ٓ ػثاط دغ١ٓ ِذّذ -  6

2212 ٌغٕح 3803 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ  

 دظ١شج ػٓ 34482 تشلُ 22102112 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِقغفٟ ػٍٟ ِقغفٟ ٕ٘اء -  7

ِىٟ ِذّذ فىشٞ ػادي تٍّه لثٍٟ 1:  تجٙح ، ِٛاؽٟ  

 دظ١شج ػٓ 34482 تشلُ 22102112 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ِقغفٟ ػٍٟ ِقغفٟ ٕ٘اء -  8

2223 ٌغٕح 3638 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ِٛاؽٟ  

 ػٓ 46312 تشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  تالػ ِذّٛد تالػ فٛصٞ فاسٚق -  9

2211/ 23/ 21 س٠خترا 648 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ِٛاؽٟ دظ١شج  

 دظ١شج ػٓ 42863 تشلُ 22102120 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػٍٝ ِذّذ اعّاػ١ً ؽش٠ف -  10

2220/ 21/ 26 تراس٠خ 80 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ِٛاؽٟ  

 دظ١شج ػٓ 42863 تشلُ 22102120 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػٍٝ ِذّذ اعّاػ١ً ؽش٠ف -  11

ِذّذ اعّاػ١ً اتٛاٌذغٓ ٍِه - اٌغاتح ِقشف تجٛاس - لثٍٟ إٌّؾ١ح:  تجٙح ، ِٛاؽٟ  

 ػٓ 46312 تشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  تالػ ِذّٛد تالػ فٛصٞ فاسٚق -  12

ادّذ ع١ذ ػغا ادّذ/  تٍّه ػثذاٌغالَ ِغجذ تجٛاس لثٍٟ عثؼٗ:  تجٙح ، ِٛاؽٟ دظ١شج  

 عثه ػٓ 40013 تشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػثذاٌّٛجٛد ِخراس ِذّذ ادّذ -  13

ِذّذ ص٘شٜ ِذّذ ٍِه اٌغى١ٕح اٌّذ٠ٕح ؽاسع - إٌضي ؽشق:  تجٙح ، ِؼادْ  

 ِٛاؽٟ ذشت١ح ػٓ 46411 تشلُ 22102132 فٝ ل١ذ ، 62222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػٍٟ ادّذ جؼفش اعّاػ١ً -  14

ػٍٟ ادّذ جؼفش عاٌُ ٍِه - ؽشق إٌّؾ١ح:  تجٙح ، اٌثاْ ٚادساس  

 ِٛاؽٟ ذشت١ح ػٓ 46411 تشلُ 22102132 فٝ ل١ذ ، 62222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػٍٟ ادّذ جؼفش اعّاػ١ً -  15

2211/ 23/ 28 تراس٠خ 1214 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، اٌثاْ ٚادساس  
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 ٚسؽح ػٓ 40411 تشلُ 22102112 فٝ ل١ذ ، 32222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  اعّاػ١ً ِذّذ اٌقادق ٔاجخ -  16

اعّاػ١ً ِذّذ اٌقادق/  تٍّه اٌّذّٛد٠ٗ ِغٍغ:  تجٙح ، ع١اساخ ف١أح  

 ٚسؽح ػٓ 40411 تشلُ 22102112 فٝ ل١ذ ، 32222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  اعّاػ١ً ِذّذ اٌقادق ٔاجخ -  17

2212 ٌغٕح 4503 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ع١اساخ ف١أح  

 ػٓ 44110 تشلُ 22102115 فٝ ل١ذ ، 21222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دغ١ٓ ِرٌٟٛ ػثذاٌقادق ٠اعش -  18

 ػثذاٌٛ٘اب فش٠اي ٍِه -ادفٛ وٙشتاء اداسج خٍف - تذشٞ اٌىشَٚ:  تجٙح ،(  اٌالصِح خ١ـاٌرشا ػٍٟ اٌذقٛي تؼذ) ِؼادْ اعرخشاض

 ػثذاٌغاٌة

 ػٓ 44110 تشلُ 22102115 فٝ ل١ذ ، 21222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دغ١ٓ ِرٌٟٛ ػثذاٌقادق ٠اعش -  19

2210/ 21/ 15 تراس٠خ 2182 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ:  تجٙح ،(  اٌالصِح اٌرشاخ١ـ ػٍٟ اٌذقٛي تؼذ) ِؼادْ اعرخشاض  

 ٔجاسج ٚسؽح ػٓ 25618 تشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػصّاْ ػٍٟ ادّذ اٌفاذخ -  20

ػٍٟ ادّذ فاسٚق ٍِه تذشٞ تٕثاْ:  تجٙح ، ١ِىا١ٔى١ح  

 ٔجاسج ٚسؽح ػٓ 25618 تشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػصّاْ ػٍٟ ادّذ اٌفاذخ -  21

1000/ 25/ 24 تراس٠خ 1366 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ١ِىا١ٔى١ح  

 ٚسؽح ػٓ 28262 تشلُ 22102128 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  عشج١ٛط صوٟ ١٘ٚة ِجذٞ -  22

تٌٛظ ١ِخائ١ً فثذٝ ذش٠ضج ٍِه - فاخٛسٞ ؽاسع - االٌثاْ:  تجٙح ، ٔجاسج  

 ػٓ 25101 تشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػصّاْ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍغ١ف ِذّذ -  23

1000/ 26/ 21 تراس٠خ 1600 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ِٛاؽٟ دظ١شج  

 ٚسؽح ػٓ 28262 تشلُ 22102128 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  عشج١ٛط صوٟ ١٘ٚة ِجذٞ -  24

2222/ 21/ 16 تراس٠خ 2251 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ٔجاسج  

 ػٓ 25101 تشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  ػصّاْ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍغ١ف ِذّذ -  25

ِذّذ٠ٓ تىشٞ ػثذاهلل ِذّذ/  تٍّه لثٍٟ اِثٛ وَٛ لش٠ح:  تجٙح ، ِٛاؽٟ دظ١شج  

 ِٛاؽٟ دظ١شج ػٓ 42020 تشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دّاد ػٍٟ ادّذ ١ٌٍٟ -  26

ع١ٍّاْ ادّذ اتشا١ُ٘ ٍِه تذشٞ اٌخٛس:  تجٙح ، اٌثاْ ٚادساس  

 ِٛاؽٟ دظ١شج ػٓ 42020 تشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِاٌٗ سأط ، فشد ذاجش ،  دّاد ػٍٟ ادّذ ١ٌٍٟ -  27

2221/ 11/ 10 تراس٠خ 3001 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، اٌثاْ ٚادساس  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشواخ ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌرجاسٜ اٌغجً ذؼذ٠الخ     

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾغة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   21135:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  خ١ًٍ دغٓ فاتش اعاِٗ   - 1

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء  

  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   46626:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِٛعٟ تغشط ؽا٠ا اتشا١ُ٘   - 2

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  

 ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   21851:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ػثذاهلل ِذّٛد ػثذاٌىش٠ُ   - 3

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء  

 ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   21135:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  خ١ًٍ دغٓ فاتش اعاِٗ   - 4

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء  

 ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   21851:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ػثذاهلل ِذّٛد ػثذاٌىش٠ُ   - 5

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء  

 ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   12131:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّذ ِذّٛد دٕفٟ ٠ذ١ٝ   - 6

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء  

  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   46626:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِٛعٟ تغشط ؽا٠ا اتشا١ُ٘   - 7

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  

 ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102122 ذاس٠خ ٚفٝ ،   24625:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  لاعُ ػٍٟ لاعُ ٔافش   - 8

ٌٍٛفاج ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء  

 ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102122 ذاس٠خ ٚفٝ ،   41112:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  جاد ػثذاهلل جاد ػادي   - 9

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء  

 اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102122 ذاس٠خ ٚفٝ ،   25242:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  اهلل دغة دغ١ٓ اهلل دغة   - 10

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ   

 ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102122 ذاس٠خ ٚفٝ ،   24625:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  لاعُ ػٍٝ لاعُ ٔافش   - 11

ٌٍٛفاج ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء  

 اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102123 ذاس٠خ ٚفٝ ،   21113:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّٛد اٌغ١ذ ِقغفٟ ١ٌٍٟ   - 12

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ   

 ؽغة/ِذٛ ذُ   22102123 ذاس٠خ ٚفٝ ،   31136:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  سؽ١ذٞ ِذّٛد اٌغؼذٞ ِذّذ اًِ   - 13

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً  

 ؽغة/ِذٛ ذُ   22102123 ذاس٠خ ٚفٝ ،   34833:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ٠ؼمٛب جاداهلل فثشٞ جشجظ   - 14

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً  

 ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102124 ذاس٠خ ٚفٝ ،   36583:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  خ١ًٍ ا١ِٓ ِذّذ ادّذ   - 15

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو
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ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  
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ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ  
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ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء  

 ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102112 ذاس٠خ ٚفٝ ،   18312:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  اعّاػ١ً ػٍٟ دغٓ   - 28

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء  

 اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102112 ذاس٠خ ٚفٝ ،   18312:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  اتشا١ُ٘ اعّاػ١ً ػٍٟ دغٓ   - 29

ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ   
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ٌالعرغٕاء اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً  
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ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ   

 اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102111 ذاس٠خ ٚفٝ ،   46212:  تشلُ ل١ذٖ عثك  ،  فشد ذاجش  ،  ِذّذ ِذّٛد ِذّذ ج١ٙاْ   - 45
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 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102121 ، ذاس٠خ ٚفٟ  46002 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ادّذ ادس٠ظ وّاي وش٠ّٗ -  2

ج١ٕٗ  222222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102123 ، ذاس٠خ ٚفٟ  45158 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ٘ش٠ذٞ ػثذاٌشد١ُ ادّذ ٠ٛعف -  3

ج١ٕٗ  152222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102123 ، ذاس٠خ ٚفٟ  21084 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  دّاد ضٛٞ ػثذإٌثٟ ادّذ -  4

ج١ٕٗ  122222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102123 ، ذاس٠خ ٚفٟ  38215 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  فضً ِٛعٟ فرذٟ عشاض -  5

ج١ٕٗ  122222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102124 ، ذاس٠خ ٚفٟ  41181 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ِذّذ ػّش فشاض ػّش -  6

ج١ٕٗ  12222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102124 ، ذاس٠خ ٚفٟ  41244 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  دغاْ ا١ِٓ ادّذ ا١ِٓ -  7

ج١ٕٗ  122222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102121 ، ذاس٠خ ٚفٟ  41056 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ِٕقٛس ذاٚضشٚط ِرشٞ ج١ًّ -  8

ج١ٕٗ  5222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102121 ، ذاس٠خ ٚفٟ  43146 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ِذّذ سفاػٟ فٛصٞ ػائؾٗ -  9

ج١ٕٗ  122222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102128 ، ذاس٠خ ٚفٟ  41153 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  جاد صوٝ ػ١اد عٍؼد -  10

ج١ٕٗ  122222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102128 ، ٠خذاس ٚفٟ  40181 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ٠ٛعف ِقغفٝ اتشا١ُ٘ عؼ١ذ -  11

ج١ٕٗ  51222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102120 ، ذاس٠خ ٚفٟ  41220 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  جثش٠ً ػثذاٌّج١ذ ِذّذ اتٛاٌؼثاط -  12

ج١ٕٗ  52222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102120 ، ذاس٠خ ٚفٟ  41804 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  اتٛوؾٛػ فغ١ش ِذّذ سجة -  13

ج١ٕٗ  52222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102120 ، ذاس٠خ ٚفٟ  31833 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  اعّاػ١ً ادّذ ِذّٛد ػٍٟ -  14

ج١ٕٗ  122222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   



 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

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102120 ، ذاس٠خ ٚفٟ  26886 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ػّشاْ دغ١ٓ ٠ّٕٟ وٛشش -  15

ج١ٕٗ  2222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102120 ، ذاس٠خ ٚفٟ  46411 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ػٍٟ ادّذ جؼفش اعّاػ١ً -  16

ج١ٕٗ  152222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102112 ، ذاس٠خ ٚفٟ  34218 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  لاعُ ِذّذ لاعُ دٕاْ -  17

ج١ٕٗ  40222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102111 ، ذاس٠خ ٚفٟ  22518 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ػٍٝ دغ١ٕٓ ػاؽٛس اٌذغ١ٓ -  18

ج١ٕٗ  12222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102115 ، ذاس٠خ ٚفٟ  42022 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ػثذإٌٛس فاخٛسٞ دث١ة ِٕٟ -  19

ج١ٕٗ  522222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102116 ، اس٠خذ ٚفٟ  43456 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ِذّذ دغ١ٓ ادّذ ِقغفٟ -  20

ج١ٕٗ  122222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102121 ، ذاس٠خ ٚفٟ  46312 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  تالػ ِذّٛد تالػ فٛصٞ فاسٚق -  21

ج١ٕٗ  122222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102122 ، ذاس٠خ ٚفٟ  25101 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ػصّاْ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍغ١ف ِذّذ -  22

ج١ٕٗ  122222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102122 ، ذاس٠خ ٚفٟ  21803 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ِذّذ اٌذاض دغٓ وٛشش -  23

ج١ٕٗ  52222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102124 ، ذاس٠خ ٚفٟ  24218 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  عشذ١اْ ِثاسن جشجظ -  24

ج١ٕٗ  52222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102124 ، ذاس٠خ ٚفٟ  24218 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  تؾا٠ش عشذ١اْ ِثاسن جشجظ -  25

ج١ٕٗ  52222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102124 ، ذاس٠خ ٚفٟ  35166 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ػثذاٌٛاسز لاعُ ِذّذ اٌذ٠ٓ دغاَ -  26

ج١ٕٗ  51222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102124 ، ذاس٠خ ٚفٟ  48868 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  اٌغ١ذ ػثذاٌالٖ خٍف ِذّٛد -  27

ج١ٕٗ  52222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ ياٌّا سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

: اٌرأؽ١ش ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102124 ، ذاس٠خ ٚفٟ  16211 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  عؼ١ذ ٠ٛٔاْ تؾشٞ -  28

ج١ٕٗ  222222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً     

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102125 ، ذاس٠خ ٚفٟ  42802 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  دغٓ ِذّٛد ِذّذ اٌغ١ة -  29

ج١ٕٗ  12222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102125 ، ذاس٠خ ٚفٟ  41252 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ػٍٟ ِذّذ ع١ذ ِذّذ -  30

ج١ٕٗ  51222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102128 ، ذاس٠خ ٚفٟ  31503 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ػٍٟ ِذّذ ١ِّٟٛٔ -  31

ج١ٕٗ  322.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌرأؽ١ش ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102128 ، ذاس٠خ ٚفٟ  31503 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ػٍٟ ِذّذ ١ِّٛٔٗ -  32

ج١ٕٗ  322.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً     

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102128 ، ذاس٠خ ٚفٟ  28262 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  عشج١ٛط صوٟ ١٘ٚة ِجذٞ -  33

ج١ٕٗ  12222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102132 ، ذاس٠خ ٚفٟ  41881 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  تؾ١ش ادّذ ِذّذ ادّذ -  34

ج١ٕٗ  51222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102132 ، ذاس٠خ ٚفٟ  33511 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ضٛٞ عؼذ ػصّاْ اًِ -  35

ج١ٕٗ  21222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102132 ، ذاس٠خ ٚفٟ  16451 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  ػثذاٌٌّٛٝ خ١شٜ ض١اءاٌذ٠ٓ -  36

ج١ٕٗ  1222222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102132 ، ذاس٠خ ٚفٟ  43341 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  اٌضػغاْ ادّذ اِجذ فاذٓ -  37

ج١ٕٗ  522222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش   

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ  22102132 ، ذاس٠خ ٚفٟ  44211 تشلُ ل١ذٖ عثك ،، فشد ذاجش  اٌشد١ُ ػثذ ادّذ اتشا١ُ٘ ادّذ -  38

ج١ٕٗ  122222.222، ِاٌٗ سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌـرأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102122 ذاس٠خ ٚفٟ 25618    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػصّاْ ػٍٟ ادّذ اٌفاذخ -  1

2210/ 21/ 22 تراس٠خ 2224 تشلُ ِٛدع اخش سئ١غٟ ِذً افرراح ،     

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102122 ذاس٠خ ٚفٟ 44245    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌضٛٞ ؽشلاٚٞ ِذّذ ص٠ٕة -  2

ػصّاْ ذٛف١ك ػثذاٌقثٛس فاتش ٍِه اِثٛ وَٛ وفٛس ،:   اٌـرأؽ١ش  

: اٌـرأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102122 ذاس٠خ ٚفٟ 25618    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػصّاْ ػٍٟ ادّذ اٌفاذخ -  3

ػٍٟ ادّذ فاسٚق ٍِه تذشٞ تٕثاْ ،    

: اٌـرأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102122 ذاس٠خ ٚفٟ 25618    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػصّاْ ػٍٟ ادّذ اٌفاذخ -  4

1000/ 25/ 24 تراس٠خ 1366 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102123 ذاس٠خ ٚفٟ 34860    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِقغفٟ ادّذ اعّاػ١ً تشواخ -  5

2210 ٌغٕح 2245 تشلُ اٚدع اخش سئ١غٟ ِذً افرراح ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102123 ذاس٠خ ٚفٟ 34860    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، قغفِٟ ادّذ اعّاػ١ً تشواخ -  6

ادّذ اعّاػ١ً ؽارٌٟ/  تٍّه اٌثشاد٠ظ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102123 ذاس٠خ ٚفٟ 34860    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِقغفٟ ادّذ اعّاػ١ً تشواخ -  7

2224 ٌغٕح 1222 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102121 ذاس٠خ ٚفٟ 40013    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌّٛجٛد ِخراس ِذّذ ادّذ -  8

ِذّذ ص٘شٜ ِذّذ ٍِه اٌغى١ٕح اٌّذ٠ٕح ؽاسع - إٌضي ؽشق ،:   اٌـرأؽ١ش   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌـرأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102121 ذاس٠خ ٚفٟ 21611    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتشا١ُ٘ ػغ١ٗ فإاد ِف١ذ -  9

ػغ١ٗ فإاد ٔجذٜ ٍِه - 40 سلُ - د تٍٛن - اٌجذ٠ذج اٌقٕاػ١ح اٌّذ٠ٕح ،    

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102120 ذاس٠خ ٚفٟ 41220    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، جثش٠ً ػثذاٌّج١ذ ِذّذ اتٛاٌؼثاط -  10

ِذّذ ادّذ دغ١ٓ ع١ذ/ ٍِه غشب اٌغٍغٍٗ ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102120 ذاس٠خ ٚفٟ 42863    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ِذّذ اعّاػ١ً ؽش٠ف -  11

2210/ 21/ 20 تراس٠خ 2115 تشلُ ِٛدع اخش سئ١غٟ ِذً افرراح ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102120 ذاس٠خ ٚفٟ 42863    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ّذِذ اعّاػ١ً ؽش٠ف -  12

2220/ 21/ 26 تراس٠خ 80 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102120 ذاس٠خ ٚفٟ 42863    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ِذّذ اعّاػ١ً ؽش٠ف -  13

ِذّذ اعّاػ١ً اتٛاٌذغٓ ٍِه - اٌغاتح ِقشف تجٛاس - لثٍٟ إٌّؾ١ح ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102120 ذاس٠خ ٚفٟ 26886    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػّشاْ دغ١ٓ ٠ّٕٟ وٛشش -  14

2211 ٌغٕح 4482 تشلُ اٌّٛدع اٌّذً اٌغاء ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102112 ذاس٠خ ٚفٟ 34482    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِقغفٟ ػٍٟ ِقغفٟ ٕ٘اء -  15

ِىٟ ِذّذ فىشٞ ػادي تٍّه لثٍٟ 1 ،:   اٌـرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102112 ذاس٠خ ٚفٟ 34482    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِقغفٟ ػٍٟ ِقغفٟ ٕ٘اء -  16

2223 ٌغٕح 3638 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأؽ١ش  

:   اٌـرأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102112 ذاس٠خ ٚفٟ 32521    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ذّغاح عؼذٞ تاذؼٗ -  17

تٍّىٙا - االٍٟ٘ اٌثٕه تجٛاس - اٌّذغٗ ؽاسع ،  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102112 ذاس٠خ ٚفٟ 34482    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِقغفٟ ػٍٟ ِقغفٟ ٕ٘اء -  18

2210  ٌغٕح 2141 تشلُ اٚدع اخشس سئ١غٟ ِذً افرراح ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102112 ذاس٠خ ٚفٟ 40411    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اعّاػ١ً ِذّذ اٌقادق ٔاجخ -  19

اعّاػ١ً ِذّذ اٌقادق/  هتٍّ اٌّذّٛد٠ٗ ِغٍغ ،:   اٌـرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102112 ذاس٠خ ٚفٟ 40411    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اعّاػ١ً ِذّذ اٌقادق ٔاجخ -  20

2212 ٌغٕح 4503 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102112 ذاس٠خ ٚفٟ 41141    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ٠ٛعف ِؼثذ عؼ١ذ ِٕٟ -  21

اعٛاْ ِذافظح تٍّه سا٠ح ِاسود عٛتش اِاَ اٌثذش٠ح اٌٛسد دذ٠مح وافرش٠ا ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ اعٛاْ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102112 ذاس٠خ ٚفٟ 40411    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اعّاػ١ً ِذّذ اٌقادق ٔاجخ -  22

2210 ٌغٕح 2145 تشلُ اٚدع اخش سئ١غٟ ِذً افرراح ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102111 ذاس٠خ ٚفٟ 35250    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ذاٚضشٚط دٚط ١ِخائ١ً ١ِٕا -  23

فأٛط ٌث١ة ؽ١ٙذ ِاسن/  ٍِه 15 سلُ ػماس ٔف١غٗ اٌغ١ذٖ ؽاسع ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102115 ذاس٠خ ٚفٟ 44110    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغ١ٓ ِرٌٟٛ ػثذاٌقادق ٠اعش -  24

2210/ 21/ 15 تراس٠خ 2182 تشلُ ِٛدع اخش سئ١غٟ ِذً افرراح ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102115 ذاس٠خ ٚفٟ 44212    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٟ سِضاْ ػٍٟ ذاِش -  25

2210 ٌغٕح 2186 تشلُ اٚدع اخش سئ١غٟ ِذً افرراح ،:   اٌـرأؽ١ش  



 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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102115 ذاس٠خ ٚفٟ 48243    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ٔٛح دغ١ٓ ِذّذ ٔافش -  26

داِذ ٔٛس ػثذاٌؼض٠ض ػاعف ٍِه - اٌرذش٠ش ؽاسع ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102115 ذاس٠خ ٚفٟ 44110    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغ١ٓ ِرٌٟٛ ػثذاٌقادق ٠اعش -  27

2210/ 21/ 15 تراس٠خ 2182 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102115 ذاس٠خ ٚفٟ 44110    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغ١ٓ ِرٌٟٛ ػثذاٌقادق ٠اعش -  28

ػثذاٌغاٌة ػثذاٌٛ٘اب فش٠اي ٍِه -ادفٛ وٙشتاء اداسج خٍف - تذشٞ اٌىشَٚ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102115 ذاس٠خ ٚفٟ 44212    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٟ سِضاْ ػٍٟ ذاِش -  29

ػثذاٌمادس ِقغفٟ ع١ذ تٍّه ؽشق اٌشغاِٗ ،:   اٌـرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102115 ذاس٠خ ٚفٟ 44212    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٟ سِضاْ ػٍٟ ذاِش -  30

2220 ٌغٕح 3352 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102116 ذاس٠خ ٚفٟ 11655    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌٛ٘اب ِذّٛد ِقغفٟ -  31

ٌالعرغٕاء 2221 ٌغٕح 1225 تشلُ اٌّٛدع اذٍّذً ٠ٍغٟ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102116 ذاس٠خ ٚفٟ 46881    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ِذّٛد جاداهلل خاٌذ -  32

ِذّذ ٠غٓ ػثذاٌشاضٟ ِذّٛد/  تٍّه - اٌمفغ١ٗ - دساٚ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102111 ذاس٠خ ٚفٟ 44212    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٟ سِضاْ ػٍٟ ذاِش -  33

ِقغفٟ اتشا١ُ٘ ِذّذ ِذّٛد ٍِه عاٌُ فالح ؽاسع - اٌغثؼ١ٓ دٝ ،:   اٌـرأؽ١ش  

: اٌـرأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102111 ذاس٠خ ٚفٟ 42020    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دّاد ػٍٟ ادّذ ١ٌٍٟ -  34

ع١ٍّاْ ادّذ اتشا١ُ٘ ٍِه تذشٞ اٌخٛس ،    

: اٌـرأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102111 ذاس٠خ ٚفٟ 42020    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دّاد ػٍٟ ادّذ ١ٌٍٟ -  35

2221/ 11/ 10 تراس٠خ 3001 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،    

: اٌـرأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102111 ذاس٠خ ٚفٟ 42020    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دّاد ػٍٟ ادّذ ١ٌٍٟ -  36

2210/ 21/ 11 تراس٠خ 2224 تشلُ ِٛدع اخش سئ١غٟ ِذً افرراح ،    

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102121 ذاس٠خ ٚفٟ 46312    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، تالػ ِذّٛد تالػ فٛصٞ فاسٚق -  37

2210/ 21/ 21 تراس٠خ 2251 تشلُ ِٛدع اخش سئ١غٟ ِذً افرراح ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102121 ذاس٠خ ٚفٟ 46312    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، تالػ ِذّٛد تالػ فٛصٞ فاسٚق -  38

ِذّٛد تالػ فٛصٞ اٌغ١ذ/ تٍّه 18 سلُ ػماس اٌغؼذ٠ح اٌغادٗ ؽاسع اِثٛ وَٛ  ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102121 ذاس٠خ ٚفٟ 46312    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، تالػ ِذّٛد تالػ فٛصٞ فاسٚق -  39

2211/ 23/ 21 تراس٠خ 648 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102121 ذاس٠خ ٚفٟ 46312    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، تالػ ِذّٛد تالػ فٛصٞ فاسٚق -  40

ادّذ ع١ذ ػغا ادّذ/  تٍّه ػثذاٌغالَ ِغجذ تجٛاس لثٍٟ عثؼٗ ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102121 ذاس٠خ ٚفٟ 21121    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ِذّذ اٌثذٚٞ اٌغ١ذ -  41

 تٍّه أ ّٔٛرض تاٌؾالي 41 سلُ ػٕثش 46 سلُ ٚدذٖ - اٌقغ١شج ٌٍقٕاػاخ اٌقٕاػٝ اٌّجّغ - اٌجذ٠ذج اٌقٕاػ١ح اٌّذ٠ٕح ،:   اٌـرأؽ١ش

االعرصّاساٌمِٛٝ تٕه/     

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102122 ذاس٠خ ٚفٟ 25101    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػصّاْ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍغ١ف ِذّذ -  42

2210/ 21/ 22 تراس٠خ 2256 تشلُ ِٛدع اخش ٟسئ١غ ِذً افرراح ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  -  



 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

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102122 ذاس٠خ ٚفٟ 25101    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػصّاْ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍغ١ف ِذّذ -  43

ِذّذ٠ٓ تىشٞ ػثذاهلل ِذّذ/  تٍّه لثٍٟ اِثٛ وَٛ لش٠ح ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102122 ذاس٠خ ٚفٟ 25101    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػصّاْ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍغ١ف ِذّذ -  44

1000/ 26/ 21 تراس٠خ 1600 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  

: اٌـرأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102122 ذاس٠خ ٚفٟ 40536    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، تؾ١ش ادّذ تؾ١ش ِٕٝ -  45

ػؾشٞ ػٍٟ ٔٛس ػ١غٟ/  تٍّه -(1) ؽاسع - ؽشق ذٛؽىٟ- إٌٛتح ٔقش  ،    

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102124 ذاس٠خ ٚفٟ 35166    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌٛاسز لاعُ ِذّذ اٌذ٠ٓ دغاَ -  46

ٌالعرغٕاء 2218 ٌغٕح 4363 تشلُ اٌّٛدع اٌّذً ٠ٍغٟ ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102124 ذاس٠خ ٚفٟ 42385    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌّغ١س ػثذاٌذ١ٍُ دغٓ عٙاَ -  47

تاتٛعّثً اٌّجرّغ ذ١ّٕح جّؼ١ح/ ٍِه -اٌّؼثذ ؽاسع - اٌغ١ادٟ عّثً اتٛ ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  

 ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102124 ذاس٠خ ٟٚف 31112    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ع١ف١ٓ اٌمظ فا٠ضٖ -  48

ِمقٛد دى١ُ ػاصس/  تٍّه إٌجاجشٖ  

 ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102124 ذاس٠خ ٚفٟ 31112    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ع١ف١ٓ اٌمظ فا٠ضٖ -  49

ٌالعرغٕاء 2220 ٌغٕح 4314 تشلُ اٌّٛدع اٌّذً اٌغاء  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102125 ذاس٠خ ٚفٟ 42802    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ِذّٛد ِذّذ اٌغ١ة -  50

إٌم١ة ِذّٛد ِذّذ ػثذاٌفراح ٚسشح تٍّه 22 سلُ ػماس اٌّذ٠ٕٗ ِجٍظ ؽاسع ادفٛ ،:   اٌـرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102125 ذاس٠خ ٚفٟ 42802    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ِذّٛد ِذّذ اٌغ١ة -  51

إٌم١ة ِذّٛد ِذّذ ػثذاٌفراح ٚسشح/  تٍّه 22 سلُ ػماس اٌّذ٠ٕٗ ِجٍظ ؽاسع ادفٛ ،:   اٌـرأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102128 ذاس٠خ ٚفٟ 28262    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عشج١ٛط صوٟ ١٘ٚة ِجذٞ -  52

تٌٛظ ١ِخائ١ً فثذٝ ذش٠ضج ٍِه - فاخٛسٞ ؽاسع - االٌثاْ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102128 ذاس٠خ ٚفٟ 28262    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عشج١ٛط صوٟ ١٘ٚة ِجذٞ -  53

2222/ 21/ 16 تراس٠خ 2251 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102128 ذاس٠خ ٚفٟ 42118    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌٛ٘اب ػغا سجة ا٠ّٓ -  54

ِذّذ ؽاوش ع١ٛس اتشا١ُ٘/  تٍّه اٌخالفاب ٔجغ لثٍٟ اٌش٠ؼ اتٛ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102128 ذاس٠خ ٚفٟ 28262    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عشج١ٛط صوٟ ١٘ٚة ِجذٞ -  55

تاالٌثاْ ٔجاسج ٚسؽح تٕؾاط 2210/ 21/ 28 تراس٠خ 2321 تشلُ ِٛدع اخش سئ١غٟ ِذً افرراح ،:   اٌـرأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102120 ذاس٠خ ٚفٟ 45252    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اهلل دغة ع١ذُ٘ ؽذاذح فثذٟ -  56

جشط واًِ ١ِالد/  تٍّه االلا١ٌُ ِٛلف اتٛاٌش٠ؼ اعٛاْ ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102120 ذاس٠خ ٚفٟ 45252    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اهلل دغة ع١ذُ٘ ؽذاذح فثذٟ -  57

2211 ٌغٕح 1024 تشلُ اٌّٛدع اٌراتغ اٌّذً اٌغاء ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102120 ذاس٠خ ٚفٟ 21421    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ِذّذ ػثذاٌؼض٠ض ادّذ -  58

ِذّٛد دغٓ ادّذ ٚسشح ٍِه ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ ؽاسع ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102120 ذاس٠خ ٚفٟ 40513    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ػٍٝ ِذّٛد دغٓ -  59

جثشاْ ِذّٛد داِذ ١ٔٚغٗ/  تٍّه اٌّذ٠ٕٗ ِجٍظ ؽاسع ادفٛ ،:   اٌـرأؽ١ش   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102132 ذاس٠خ ٚفٟ 33511    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ضٛٞ عؼذ ػصّاْ اًِ -  60

ٌالعرغٕاء 2213 ٌغٕٗ 431 تشلُ اٌّٛدع اٌّذً اٌغاء ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102132 ذاس٠خ ٚفٟ 41881    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، تؾ١ش ادّذ ِذّذ ادّذ -  61

تؾ١ش ادّذ ِذّذ ػثذاٌفراح/  تٍّه - تذشٞ اٌخٛس - اِثٛ وَٛ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102132 ذاس٠خ ٚفٟ 46411    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٟ ادّذ جؼفش اعّاػ١ً -  62

ػٍٟ ادّذ جؼفش عاٌُ ٍِه - ؽشق إٌّؾ١ح ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102132 ذاس٠خ ٚفٟ 46411    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٟ ادّذ جؼفش اعّاػ١ً -  63

2211/ 23/ 28 تراس٠خ 1214 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102132 ذاس٠خ ٚفٟ 16451    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌٌّٛٝ خ١شٜ ض١اءاٌذ٠ٓ -  64

ػثذاٌٌّٟٛ خ١شٞ خاٌذ/  تٍّه ػٍٟ اٌؾ١خ ٔجغ لثٍٟ اتٛاٌش٠ؼ اعٛاْ  ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102132 ذاس٠خ ٚفٟ 16451    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌٌّٛٝ خ١شٜ ض١اءاٌذ٠ٓ -  65

1005 ٌغٕٗ 1368 تشلُ اٌّٛدع اٌّذً اٌغاء ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102132 ذاس٠خ ٚفٟ 46411    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٟ ادّذ جؼفش اعّاػ١ً -  66

22180/ 21/ 32 تراس٠خ 2351 تشلُ ِٛدع اخش سئ١غٟ ِذً افرراح ،:   اٌـرأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102132 ذاس٠خ ٚفٟ 42158    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌقغ١ش ادّذ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍغ١ف -  67

ٌالعرغٕاء 2210 ٌغٕح 1218 تشلُ اٌّٛدع اٌفشع اٌغاء ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف   

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102132 ذاس٠خ ٚفٟ 42158    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌقغ١ش ادّذ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍغ١ف -  68

اٌذٌٚٗ اِالن/  تٍّه ؽشق اٌؾالي ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102131 ذاس٠خ ٚفٟ 45888    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغ١ٓ ػثاط دغ١ٓ ِذّذ -  69

2210 ٌغٕح 2314 تشلُ اٚدع اخش سئ١غٟ ِذً افرراح ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102131 ذاس٠خ ٚفٟ 45888    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغ١ٓ ػثاط دغ١ٓ ِذّذ -  70

ادّذ دغ١ٓ ػثاط دغ١ٓ/  تىٍه اٌج١ٕٕٗ ؽاسع اٌؼغٛأٟ ادفٛ ،:   اٌـرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102131 ذاس٠خ ٚفٟ 45888    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغ١ٓ ػثاط دغ١ٓ ِذّذ -  71

2212 ٌغٕح 3803 تشلُ ِٛدع سئ١غٟ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأؽ١ش  

:   اٌـرأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102131 ذاس٠خ ٚفٟ 16513    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتاص٠ذ دغٓ فاعّٗ -  72

إٌادٜ ِذّذ فا٠ضج/  تٍّه اٌّذ٠ٕح ِجٍظ ؽاسع ،   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102131 ذاس٠خ ٚفٟ 38242    تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػّشٚ ِذتٌٟٛ ادّذ خاٌذ -  73

اتشا١ُ٘ سِضاْ ِٕٝ ٍِه اتٛؽٛن فالح ػّاسج 52 ػماس - اٌرذش٠ش اتغاي ؽاسع ،:   اٌـرأؽ١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌؾاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102123ُ ذاس٠خ ٚفٟ 38215   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، فضً ِٛعٟ فرذٟ عشاض -  1

اٌقذٟ ٚاٌقشف اٌؾشب ١ِٚاٖ تٕاء ِٛاد ذٛس٠ذ/  اٌٟ إٌؾاط ٠ؼذي   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102121ُ ذاس٠خ ٚفٟ 41056   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِٕقٛس ذاٚضشٚط ِرشٞ ج١ًّ -  2

فاذٛسٖ ِٕٟ:  اٌٟ إٌؾاط ٠ؼذي:  اٌرأؽ١ش  

: اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102121ُ ذاس٠خ ٚفٟ 34282   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػشاتٟ سضٛاْ ادّذ ا٠ّٓ -  3

ٚاٌفٕادق ٌٍّثأٟ ؽاٍِٗ ف١أح اػّاي:  ٔؾاط اضافح   

: اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102120ُ ذاس٠خ ٚفٟ 26886   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػّشاْ دغ١ٓ ٠ّٕٟ وٛشش -  4

ذٛن ٚاٌرٛن اٌّٛذٛع١ىالخ ٌٚٛاصَ غ١اس لغغ/ اٌٝ إٌؾاط ٠ؼذي   

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102120ُ ذاس٠خ ٚفٟ 41220   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، جثش٠ً ػثذاٌّج١ذ ِذّذ اتٛاٌؼثاط -  5

ع١اساخ خذِح اٌٟ إٌؾاط ٠ؼذي:  اٌرأؽ١ش  

: اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102112ُ ذاس٠خ ٚفٟ 21121   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ِذّذ اٌثذٚٞ اٌغ١ذ -  6

ع١اساخ ٌٛاصَ ت١غ:  اٌٟ إٌؾاط ٠ؼذي   

: اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102112ُ ذاس٠خ ٚفٟ 30444   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اٌغ١ذ دّذاْ تىشاتٛاٌخ١ش -  7

االعر١شاد: ٔؾاط ٠ذزف   

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102112ُ ذاس٠خ ٚفٟ 40411   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اعّاػ١ً ِذّذ اٌقادق ٔاجخ -  8

ع١اساخ غ١اس لغغ ذٛس٠ذ/  إٌؾاط اٌٟ ٠ضاف:  اٌرأؽ١ش  

:  اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102115ُ ذاس٠خ ٚفٟ 25232   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ع١ٍّاْ ٔجاس ع١ٍّاْ -  9

صساػ١ح ٚدافالخ ذماٜٚ:  اٌٟ إٌؾاط ٠ؼذي  

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102116ُ ذاس٠خ ٚفٟ 43456   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ دغ١ٓ ادّذ ِقغفٟ -  10

ِغؼُ/  اٌٝ إٌؾاط ٠ؼذي:  اٌرأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102116ُ ذاس٠خ ٚفٟ 46881   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ِذّٛد جاداهلل خاٌذ -  11

ادجاس ذىغ١ش عادٛٔح/  اٌٟ إٌؾاط ذؼذ٠ً:  اٌرأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102116ُ ذاس٠خ ٚفٟ 23333   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ػثذاٌؾىٛس ادّذ ع١ٍّاْ -  12

فذ١ٗ ٚادٚاخ وٙشتائ١ح ٚاجٙضٖ تٕاء ِٛاد ذٛس٠ذاخ/ ٔؾاط اضافح:  اٌرأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102116ُ ذاس٠خ ٚفٟ 23333   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ػثذاٌؾىٛس ادّذ ع١ٍّاْ -  13

فذ١ٗ ٚادٚاخ وٙشتائ١ح ٚاجٙضٖ تٕاء ِٛاد ذٛس٠ذاخ/ ٔؾاط اضافح:  اٌرأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102116ُ ذاس٠خ ٚفٟ 41158   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثادٞ ػثذإٌثٟ فرذٟ ادّذ -  14

ٍِّٚذح عاصجح اعّان ذق١ٕغ/  اٌٝ إٌؾاط ٠ؼذي:  اٌرأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102116ُ ذاس٠خ ٚفٟ 44032   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاهلل ٠غٓ ػاؽٛس ٠اع١ٓ -  15

وٙشتائ١ح ٚاجٙضج ٚادٚاخ فذ١ح ٚادٚاخ غزائ١ح ِٚٛاد تٕاء ِٛاد ٚذٛس٠ذاخ فذ١ح ادٚاخ ت١غ:  إٌؾاط اٌٟ ٠ضاف:  اٌرأؽ١ش  

:  اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102116ُ ذاس٠خ ٚفٟ 18612   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، داِذ ادّذ ٠ظ عؼ١ذ -  16

اٌقٍثح اٌّخٍفاخ ٚوثظ جّغ:  اٌٟ إٌؾاط ٠ؼذي  

 ٠ذزف:  اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102111ُ ذاس٠خ ٚفٟ 35246   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ ست١غ عؼاد -  17

االٔرشٔد/ ٔؾاط  

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102118ُ ذاس٠خ ٚفٟ 31411   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٛك ػٍٟ جّؼٗ دّذٞ -  18

ِٕٚظفاخ ذج١ًّ ِغرذضشاخ ت١غ/ ٔؾاط اضافٗ:  اٌرأؽ١ش  



 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

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102121ُ ذاس٠خ ٚفٟ 21121   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِذّذ ِذّذ اٌثذٚٞ اٌغ١ذ -  19

ع١اساخ ٌٛاصَ ٚت١غ ع١اساخ افالح ٚسؽح/  اٌٝ إٌؾاط ٠ؼذي:  اٌرأؽ١ش  

:  اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102122ُ ذاس٠خ ٚفٟ 10164   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ادّذ جاداهلل لذسٞ -  20

شٚاٌرقذ٠ االعر١شاد/  ٔؾاط ٠ذزف  

:  اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102124ُ ذاس٠خ ٚفٟ 10283   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عؼ١ذ فثذٝ ع١ّش -  21

اخؾاب ذجاسٖ/ ٔؾاط ٠ذزف  

 ٠ؼذي:  اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102124ُ ذاس٠خ ٚفٟ 31112   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ع١ف١ٓ اٌمظ فا٠ضٖ -  22

٠ذ٠ٚح ٔجاسج ٚسؽح/ اٌٟ إٌؾاط  

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102125ُ ذاس٠خ ٚفٟ 41221   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغأٟ لٕاٚٞ عؼ١ذ ِّذٚح -  23

واف١رش٠ا/  اٌٟ إٌؾاط ٠ؼذي:  اٌرأؽ١ش  

 ٠ؼذي:  اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102125ُ ذاس٠خ ٚفٟ 32111   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِجٍٟ دٕا خ١شٞ -  24

اٌالصِٗ اٌرشاخ١ـ ػٍٟ اٌذقٛي تؼذ)ٚاٌّذاجش إٌّاجُ خاِاخ اعرغالي: اٌٟ إٌؾاط ) 

:  اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102128ُ ذاس٠خ ٚفٟ 31503   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٟ ِذّذ ١ِّٟٛٔ -  25

تاٌمغاػٟ دل١ك ت١غ/  اٌٟ إٌؾاط ٠ؼذي  

 ٠ؼذي:  اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102128ُ ذاس٠خ ٚفٟ 31503   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٟ ِذّذ ١ِّٛٔٗ -  26

تاٌمغاػٟ دل١ك ت١غ/  اٌٟ إٌؾاط  

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102120ُ ذاس٠خ ٚفٟ 45252   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اهلل دغة ع١ذُ٘ ؽذاذح فثذٟ -  27

ع١اساخ صٚا٠ا ضثظ ٚسؽح/  اٌٟ إٌؾاط ٠ؼذي:  اٌرأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102132ُ ذاس٠خ ٚفٟ 16451   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌٌّٛٝ خ١شٜ ض١اءاٌذ٠ٓ -  28

ٔجاسج ٚسؽح/ اٌٟ إٌؾاط ٠ؼذي:  اٌرأؽ١ش  

:  اٌرأؽ١ش ٚفف،  إٌؾاط ذؼذ٠ً ذ22102132ُ ذاس٠خ ٚفٟ 41881   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، تؾ١ش ادّذ ِذّذ ادّذ -  29

اٌثاْ ٚادساس ِٛاؽٟ ٚذغ١ّٓ ذشت١ح/  اٌٟ إٌؾاط ٠ؼذي  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوح ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102121ُ ذاس٠خ ٚفٟ 40013   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػثذاٌّٛجٛد ِخراس ِذّذ ادّذ -  1

خاؿ: اٌرأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102121ُ ذاس٠خ ٚفٟ 46312   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، تالػ ِذّٛد تالػ فٛصٞ فاسٚق -  2

خاؿ: اٌرأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102122ُ ذاس٠خ ٚفٟ 25101   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػصّاْ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍغ١ف ِذّذ -  3

خاؿ: اٌرأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102125ُ ذاس٠خ ٚفٟ 42802   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغٓ ِذّٛد ِذّذ اٌغ١ة -  4

خاؿ: اٌرأؽ١ش  



 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

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102122ُ ذاس٠خ ٚفٟ 25618   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػصّاْ ػٍٟ ادّذ اٌفاذخ -  5

خاؿ: اٌرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102112ُ ذاس٠خ ٚفٟ 34482   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِقغفٟ ػٍٟ ِقغفٟ ٕ٘اء -  6

خاؿ: اٌرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102112ُ ذاس٠خ ٚفٟ 40411   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اعّاػ١ً ِذّذ اٌقادق ٔاجخ -  7

خاؿ: اٌرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102120ُ ذاس٠خ ٚفٟ 42863   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٝ ِذّذ اعّاػ١ً ؽش٠ف -  8

خاؿ: اٌرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102121ُ ذاس٠خ ٚفٟ 21611   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، اتشا١ُ٘ ػغ١ٗ فإاد ِف١ذ -  9

خاؿ: اٌرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102115ُ ذاس٠خ ٚفٟ 44212   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٟ سِضاْ ػٍٟ ذاِش -  10

خاؿ: اٌرأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102132ُ ذاس٠خ ٚفٟ 46411   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ػٍٟ ادّذ جؼفش اعّاػ١ً -  11

خاؿ: اٌرأؽ١ش  

،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102115ُ ذاس٠خ ٚفٟ 44110   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغ١ٓ ِرٌٟٛ ػثذاٌقادق ٠اعش -  12

خاؿ: اٌرأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102111ُ ذاس٠خ ٚفٟ 42020   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دّاد ػٍٟ ادّذ ١ٌٍٟ -  13

خاؿ: اٌرأؽ١ش  

،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102128ُ ذاس٠خ ٚفٟ 28262   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، عشج١ٛط صوٟ ١٘ٚة ِجذٞ -  14

خاؿ: اٌرأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102131ُ ذاس٠خ ٚفٟ 45888   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، دغ١ٓ ػثاط دغ١ٓ ِذّذ -  15

خاؿ: اٌرأؽ١ش  

،  اٌؾشوح ٔٛع ذؼذ٠ً ذ22102123ُ ذاس٠خ ٚفٟ 34860   تشلُ ل١ذٖ عثك  ، فشد ذاجش ، ِقغفٟ ادّذ اعّاػ١ً تشواخ -  16

خاؿ: اٌرأؽ١ش ٚفف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٟٛٔ اٌى١اْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّح االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 اٌؾشب ١ِٚاٖ اٌثٕاء ِٛاد ٌرٛس٠ذ اٌفضً: اٌٝ 38215 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102123ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  1

اٌقذٟ ٚاٌقشف    

اٌذّذ ِإعغح: اٌٝ 21084 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102123ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  2    

اٌذّذ ِإعغح: اٌٝ 21084 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102123ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  3    

ا١ًٌٕ  ِؾغً: اٌٝ 46410 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102128ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  4    

اٌغ١اساخ ٌخذِح ا١ًٌٕ اتٓ: اٌٝ 41220 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102120ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  5    

اٌؾش٠ف: اٌٝ 42863 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102120ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  6    

اٌرمٜٛ: اٌٝ 34482 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102116ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  7    

اٌرمٜٛ: اٌٝ 34482 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102116ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  8    

اٌؾّٕذٜ: اٌٝ 43456 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102116ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  9    

جٛصاي: اٌٝ 44212 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102111ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  10    

جٛصاي: اٌٝ 44212 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102111ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  11    

 اٌرج١ًّ ٌّغرذضشاخ ١ٔشفاْ: اٌٝ 31411 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102118ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  12

اٌغث١ٗ ٚاالػؾاب ٚإٌّظفاخ    

اٌرجاس٠ٗ االعالَ ِٕاس ِإعغٗ: اٌٝ 24233 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102121ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  13    

اٌذش١ِٓ: اٌٝ 25101 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102122ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  14    

2 اعٛاْ صٚتا اٚاٞ ذ١ه: اٌٝ 35166 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102124ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  15    

اٌغٕذٚس: اٌٝ 41252 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102125ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  16    

ال٠ٛجذ: اٌٝ 31503 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102128ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  17    

اٌؾشٚق: اٌٝ 42368 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102128ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  18    

اٌثؾ١ش: اٌٝ 40240 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102128ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  19    

اٌثؾ١ش: اٌٝ 40240 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102128ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  20    

االخالؿ: اٌٝ 28262 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102128ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  21    

اٌغٕذٚس: اٌٝ 41252 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102128ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  22    

اٌضٚا٠ا ٌضثظ ا١ًٌٕ: اٌٝ 45252 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102120ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  23    

ٌالشاز اٌقفا: اٌٝ 16451 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذ22102132ُ:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  24    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخاؿ  
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 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  

 

38526   تشلُ    22102110:  ذاس٠خ ،   ػٍٟ اتٛاٌّجذ ػثذاٌغراس ِذّذ -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشواخ اٌرجاسٜ اٌغجً ذؼذ٠الخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾغة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   34816:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  ذضآِ ؽشوح ،  ٚؽشواج ػٍٟ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ   - 1

ٔٙائ١ا ٚذقف١رٙا اٌؾشوح دً ٚذُ ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ  

 ؽغة/ِذٛ ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   34816:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  ذضآِ ؽشوح ،  ٚؽشواٖ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ٠اعش   - 2

ٔٙائ١ا ٚذقف١رٙا اٌؾشوح دً ٚذُ ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً  

 ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   34816:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  ذضآِ ؽشوح ،  ٚؽشواٖ ػٍٟ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ   - 3

ٔٙائ١ا ٚذقف١رٙا اٌؾشوح دً ٚذُ ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ  

 ؽغة/ِذٛ ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   34816:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  ذضآِ ؽشوح ،  اٌغ١اد١ٗ ٌٍخذِاخ اٌٛالء ؽشوٗ   - 4

ٔٙائ١ا ٚذقف١رٙا اٌؾشوح دً ٚذُ ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً  

 ؽغة/ِذٛ ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   34816:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  ذضآِ ؽشوح ،  ٚؽشواٖ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ٠اعش   - 5

ٔٙائ١ا ٚذقف١رٙا اٌؾشوح دً ٚذُ ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً  



 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

 ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   34816:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  ذضآِ ؽشوح ،  ٚؽش٠ىٗ ػٍٟ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ   - 6

ٔٙائ١ا ٚذقف١رٙا اٌؾشوح دً ٚذُ ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ  

 ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   34816:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  ذضآِ ؽشوح ،  ٚؽشواٖ ػٍٝ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ   - 7

ٔٙائ١ا ٚذقف١رٙا اٌؾشوح دً ٚذُ ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ  

 ؽغة/ِذٛ ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   34816:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  ذضآِ ؽشوح ،  ٚؽشواٖ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ٠اعش   - 8

ٔٙائ١ا ٚذقف١رٙا اٌؾشوح دً ٚذُ ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً  

 ؽغة/ِذٛ ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   34816:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  ذضآِ ؽشوح ،  ٚؽشواٖ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ٠اعش   - 9

ٔٙائ١ا ٚذقف١رٙا اٌؾشوح دً ٚذُ ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً  

 ذُ   22102121 ذاس٠خ ٚفٝ ،   34816:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  ذضآِ ؽشوح ،  ٚؽشواج ػٍٟ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ   - 10

ٔٙائ١ا ٚذقف١رٙا اٌؾشوح دً ٚذُ ٔٙائ١ا اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ  

 اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102128 ذاس٠خ ٚفٝ ،   48452:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  تغ١غح ذٛف١ح ،  ادّذ ِذّذ ِذّٛد ٚسشح   - 11

ٌالعرغٕاء اٌغجً ٘زا اٌغاء ذُ   

 ٘زا اٌغاء ذُ  اٌغجً ؽغة/ِذٛ ذُ   22102128 ذاس٠خ ٚفٝ ،   48452:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  تغ١غح ذٛف١ح ،  ٠ٛجذ ال   - 12

ٌالعرغٕاء اٌغجً  

 ؽغة/ِذٛ ذُ   22102124 ذاس٠خ ٚفٝ ،   10603:  تشلُ ل١ذ٘ا عثك  ذضآِ ؽشوح ،  ٚؽش٠ىرٙا إٌٛتٟ ِذّٛد إِٗ   - 13

ٔٙائ١ا اٌغجً ٚاٌغاء ٚذقف١رٙا اٌؾشوح دً ذُ  اٌغجً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّاي سأط ذؼذ٠ً ذُ 22102120،   ذاس٠خ ٚفٟ 13550، تشلُ ل١ذ٘ا عثك ،  تغ١غح ذٛف١ح ٚؽشواٖ اٌضغاٚٞ دغٓ ِذّذ -  1

ج١ٕٗ  55222.222، ِاٌٙا سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف   

 ذؼذ٠ً ذُ 22102120،   ذاس٠خ ٚفٟ 13550، تشلُ ل١ذ٘ا عثك ،  تغ١غح ذٛف١ح اٌرجاس٠ٗ ٌٍرٛو١الخ ادّذ ت١ِٟٛ ِذّذ اٚالد -  2

ج١ٕٗ  55222.222، ِاٌٙا سأط ١ٌقثخ اٌّاي سأط ذؼذ٠ً:   اٌرأؽ١ش ٚفف،  اٌّاي سأط   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذ٠ً ذُ 22102128 ذاس٠خ ٚفٟ 48452    تشلُ ل١ذ٘ا عثك  ، تغ١غح ذٛف١ح ، ادّذ ِذّذ ِذّٛد اٌّشدَٛ ٚسشح -  1

ٌالعرغٕاء 2213 ٌغٕح 113 تشلُ اٌّٛدع اٌفشع ٠ٍغٟ ،:   اٌـرأؽ١ش ٚفف  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌؾاط  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوح ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٟٛٔ اٌى١اْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّح االعُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ػثذاهلل اهلل فرخ دجاجٟ: اٌٝ 16100 تشلُ اٌّم١ذج اٌؾشوح اعُ ترؼذ٠ً اٌرأؽ١ش ذُ  تغ١غح ذٛف١ح  22102116:  ذاس٠خ فٝ  ،  -  1

 ٚؽشواٖ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخاؿ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

48452   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، اٌؾشوح ِٓ ذخاسض  ِرضآِ ؽش٠ه  تغ١غح ذٛف١ح  ادّذ ِذّذ ِذّٛد ادّذ -  1  

48452   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، اٌؾشوح ِٓ ذخاسض  ؽش٠ه  تغ١غح ذٛف١ح  ادّذ ِذّذ ِذّٛد ػالء -  2  

   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، ِٕفشدا ٚاٌرٛل١غ االداسج دك ٌٚٗ  ِرضآِ ؽش٠ه  تغ١غح ذٛف١ح  ادّذ ِذّذ ِذّٛد ادّذ -  3

48452 

48452   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، ِٕفشدا ٚاٌرٛل١غ االداسج دك ٌٚٗ  ؽش٠ه  تغ١غح ذٛف١ح  ادّذ ِذّذ ِذّٛد ػالء -  4  

16100   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، ٌٍٛفاج ذخاسض  ِرخاسض ِرضآِ ؽش٠ه  تغ١غح ذٛف١ح  ادّذ دغ١ٓ ادّذ د١ٍّٗ -  5  

16100   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، ٌٍٛفاج ذخاسض  ِرخاسض ِرضآِ ؽش٠ه  تغ١غح ذٛف١ح  ادّذ دغ١ٓ ادّذ د١ٍّٗ -  6  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، ذضآِ ؽشوح ػٕٗ ِؾٙش ٚ ِغجً  ذضآِ ؽشوح  ٚؽش٠ىٗ ػٍٟ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ -  1

34816 

   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، ذضآِ ؽشوح ػٕٗ ِؾٙش ٚ ِغجً  ذضآِ ؽشوح  ٚؽشواٖ ػٍٝ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ -  2

34816 

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، ذضآِ ؽشوح ػٕٗ ِؾٙش ٚ ِغجً  ذضآِ ؽشوح  ٚؽشواٖ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ٠اعش -  3  

48452   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، تغ١غح ذٛف١ح اٌراس٠خ شاتد  تغ١غح ذٛف١ح  ادّذ ِذّذ ِذّٛد اٌّشدَٛ ٚسشح -  4  

16100   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، تغ١غح ذٛف١ح اٌراس٠خ شاتد  تغ١غح ذٛف١ح  ٚؽشواٖ ػثذاهلل اهلل فرخ دجاجٟ -  5  

16100   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، تغ١غح ذٛف١ح اٌراس٠خ شاتد  تغ١غح ذٛف١ح  جّؼٗ ػثذاهلل اهلل فرخ خٍفاء -  6  

10603   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، ذضآِ ؽشوح ذٛل١غ ػٍٝ ِقذق  ذضآِ ؽشوح  ٚؽش٠ىرٙا إٌٛتٟ ِذّٛد إِٗ -  7  

13550   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، تغ١غح ذٛف١ح اٌراس٠خ شاتد  تغ١غح ذٛف١ح  ٚؽشواٖ اٌضغاٚٞ دغٓ ِذّذ -  8  

   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، تغ١غح ذٛف١ح اٌراس٠خ شاتد  تغ١غح ذٛف١ح  اٌرجاس٠ٗ ٌٍرٛو١الخ ادّذ ِٟت١ٛ ِذّذ اٚالد -  9

13550 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد ذجذ٠ذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

6583   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2220  2222/ 22/ 16 -ض  دغٓ ػٍٟ تغذادٞ ادّذ -  1  

35108   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2225  2224/ 26/ 15 -ض  اتشا١ُ٘ ِذّذ ػثذاهلل تٙجد -  2  

34112   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2211  2223/ 20/ 21 -ض  جشجظ فادق عؼذ جشجظ -  3  

12131   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2212  2221/ 23/ 25 -ض  ِذّذ ِذّٛد ٟدٕف ٠ذ١ٝ -  4  

43230   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2224  2224/ 22/ 23/ -ض  ٔٛتٝ دغٓ فادق ِقغفٝ -  5  

25618   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2222  2224/ 25/ 23 -ض  ػصّاْ ػٍٟ ادّذ اٌفاذخ -  6  

44245   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2218  2210/ 12/ 32-ض  اٌضٛٞ ؽشلاٚٞ ِذّذ ص٠ٕة -  7  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

25242   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2221    اهلل دغة دغ١ٓ اهلل دغة -  8  

36528   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2225  2215/ 24/ 12 -ض  غاٌٟ ِؾشلٟ ٠ٛٔاْ د١ِأٗ -  9  

36528   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2226  2222/ 24/ 12 -ض  ٟغاٌ ِؾشلٟ ٠ٛٔاْ د١ِأٗ -  10  

41112   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2222    جاد ػثذاهلل جاد ػادي -  11  

35222   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2248  2224/ 25/ 24 -ض  عا٠ٚشط دى١ُ لذ٠ظ ػادي -  12  

21113   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2228  2212/ 22/ 12 -ض  ِذّٛد اٌغ١ذ ِقغفٟ ١ٌٍٟ -  13  

21113   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2220  2215/ 22/ 12 -ض  ِذّٛد اٌغ١ذ ِقغفٟ ١ٌٍٟ -  14  

21113   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2232  2222/ 22/ 12 -ض  ِذّٛد اٌغ١ذ ِقغفٟ ١ٌٍٟ -  15  

46342   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2236  2221/ 23/ 21 -ض  ػٛاك دغٓ ػثذاٌٛ٘اب ِقغفٟ -  16  

34860   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2241  2214/ 24/ 23 -ض  ِقغفٟ ادّذ اعّاػ١ً تشواخ -  17  

34860   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2242  2210/ 24/ 23 -ض  ِقغفٟ ادّذ اعّاػ١ً تشواخ -  18  

34860   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2243  2224/ 24/ 23 -ض  ِقغفٟ ادّذ اعّاػ١ً تشواخ -  19  

34084   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2231  2224/ 25/ 22 -ض  تغغا جشجظ ػثذاٌغ١ذ ١ٔف١ٓ -  20  

31136   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2231    سؽ١ذٞ ِذّٛد اٌغؼذٞ ِذّذ اًِ -  21  

31136   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2238    سؽ١ذٞ ِذّٛد اٌغؼذٞ ذِذّ اًِ -  22  

34833   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2233  2214/ 23/ 21 -ض  ٠ؼمٛب جاداهلل فثشٞ جشجظ -  23  

34833   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2234  2210/ 23/ 21 -ض  ٠ؼمٛب جاداهلل فثشٞ جشجظ -  24  

34833   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2235  2224/ 23/ 21 -ض  ٠ؼمٛب جاداهلل فثشٞ جشجظ -  25  

43081   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2232  2224/ 28/ 4/ -ض  ٠ٛعف ١ِخائ١ً فّٛئ١ً ػا٠ذٖ -  26  

43060   تشلُ    22102123:  ذاس٠خ ، 2221  2224/ 28/ 22 -ض  ادّذ ػثذاٌؼض٠ض ِذّذ ِذّذ -  27  

46411   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2112  2221/ 23/ 21 -ض  ػٍٟ ادّذ جؼفش اعّاػ١ً -  28  

36583   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2250    خ١ًٍ ا١ِٓ ِذّذ ادّذ -  29  

36583   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2262    خ١ًٍ ا١ِٓ ِذّذ ادّذ -  30  

11303   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2251  2224/ 21/ 22 -ض  ػصّاْ ضٜٛ سواتٝ -  31  

41220   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2256  2218/ 21/ 20 -ض  جثش٠ً ػثذاٌّج١ذ ِذّذ اتٛاٌؼثاط -  32  

41220   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2251  2223/ 21/ 20 -ض  جثش٠ً ػثذاٌّج١ذ ِذّذ اتٛاٌؼثاط -  33  

41220   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2254  2218/ 21/ 23 -ض  جثش٠ً ػثذاٌّج١ذ ِذّذ ٌؼثاطاتٛا -  34  
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41220   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2255  2223/ 21/ 23 -ض  جثش٠ً ػثذاٌّج١ذ ِذّذ اتٛاٌؼثاط -  35  

18630   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2240  2223/ 12/ 28 -ض  فاٌخ ادّذ ع١ّش -  36  

23262   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2252  2223/ 12/ 22 -ض  ػثذاٌذ١ّذ ِذّذ ادّذ ػادي -  37  

43180   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2253    دغ١ٓ تغذادٜ ػثذاٌفراح ِذّذ -  38  

34282   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2212  2223/ 20/ 26 -ض  ػشاتٟ سضٛاْ ادّذ ا٠ّٓ -  39  

42535   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2210  2218/ 12/ 21 -ض  الالد٠ٛط ٔقشاهلل دٚط جشجظ -  40  

42535   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2282  2223/ 12/ 21 -ض  الالد٠ٛط ٔقشاهلل دٚط جشجظ -  41  

41521   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2281  2221/ 12/ 12 -ض  داِذ ادّذ عٍؼد ِذّذ اتٛاٌذغٓ -  42  

41340   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2265  2221/ 21/ 25 -ض  اٌغ١ذ ػٍٟ ػثذإٌّؼُ دغٓ -  43  

41300   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2260  2221/ 11/ 14 -ض  ِؼرٛق ادّذ اٌّٙذٞ ِذّذ ادّذ -  44  

40512   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2263  2223/ 22/ 22 -د  غأُ دغ١ٓ دغٓ دغ١ٓ -  45  

46325   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2264    ِذّذ اٌقغ١ش سص٠مٟ ادّذ -  46  

43146   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2211  2224/ 22/ 21 -ض  ِذّذ سفاػٟ فٛصٞ ػائؾٗ -  47  

30124   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2261  2216/ 12/ 20 -ض  ػثذاهلل ٘اؽُ ادّذ ؽؼثاْ -  48  

30124   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2262  2221/ 12/ 20 -ض  ػثذاهلل ٘اؽُ ادّذ ؽؼثاْ -  49  

40466   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2266  2223/ 21/ 21 -ض  داِذ ِقغفٟ أٛس ِذّذ عٍغاْ -  50  

41056   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2214  2223/ 26/ 16/ ض  ِٕقٛس ذاٚضشٚط ِرشٞ ج١ًّ -  51  

35221   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2216  2224/ 26/ 10 -ض  ع١ف١ٓ ٔغ١ُ ػثٛد ػّاد -  52  

16361   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2281  2224/ 23/ 12/ -ض  فشغٍٟ ػثذاٌؼظ١ُ ٘اٌٗ -  53  

11012   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2202  2221/ 25/ 22 -ض  ادّذ اعّاػ١ً ع١ذ ٔاجٟ -  54  

11012   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2201  2222/ 21/ 12 -ض  اعّاػ١ً ع١ذ ٔاجٟ -  55  

22865   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2288  2222/ 11/ 15 -ض  دغٓ تذش ِذّذ فثاح -  56  

16361   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2204  2223/  21/  10 -ض  فشغٍٟ ػثذاٌؼظ١ُ ٘اٌٗ -  57  

40181   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2208  2222/ 11/ 13 -ض  ٠ٛعف ِقغفٝ اتشا١ُ٘ عؼ١ذ -  58  

32613   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2316  2216/ 11/ 11 -ض  ػٍٟ دغ١ٕٓ ِذّذ اٌؾارٌٟ -  59  

43428   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2203  2224/ 24/ 11 -ض  اهلل ػغ١د لٕاٜٚ ػثذٖ ؽؼثاْ -  60  

46141   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2282  2221/ 26/ 12 -ض  ادّذ ٠ٛٔظ ادّذ ع١ذ ِقغفٟ -  61  
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21181   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2283  2221/ 28/ 22/ -ض  خ١ًٍ ِذّذ تؾاسٞ ِذّذ -  62  

38428   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2280  2216/ 25/ 21 -ض  اتٛاٌؼال اتشا١ُ٘ سفاػٟ ادّذ -  63  

38428   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2202  2221/ 25/ 21 -ض  اتٛاٌؼال اتشا١ُ٘ سفاػٟ ادّذ -  64  

31212   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2285  2215/ 20/ 24 -ض  ادَ داِذ ِغشتٟ جّؼٗ -  65  

31212   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2286  2222/ 20/ 24 -ض  َاد داِذ ِغشتٟ جّؼٗ -  66  

43800   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2128  2224/ 21/ 18 -ض  ِٕقٛس فرذٟ ذٛف١ك ِذّذ ادّذ -  67  

42863   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2112  2210/ 21/ 25  -ض  ػٍٝ ِذّذ اعّاػ١ً ؽش٠ف -  68  

42863   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2113  2224/ 21/ 25  -ض  ػٍٝ ِذّذ اعّاػ١ً ؽش٠ف -  69  

42256   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2125  2211/ 26/ 12 -ض  خ١ًٍ داوش فشاض ػثذإٌافش -  70  

42256   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2125  2211/ 26/ 12 -ض  خ١ًٍ داوش فشاض ػثذإٌافش -  71  

42256   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2125  2211/ 26/ 12 -ض  خ١ًٍ داوش فشاض إٌافشػثذ -  72  

42256   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2126  2222/ 26/ 12 -ض  خ١ًٍ داوش فشاض ػثذإٌافش -  73  

41265   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2122  2221/ 28/ 13 ض  ػٍٟ اتٛاٌذغٓ تذسٞ عا١ِٗ -  74  

28151   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2123    ادّذ ِذّذ فثشٞ عى١ٕٗ -  75  

41532   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2131    صٔاذٝ ِذّذ اٌغ١ذ ػّشٚ -  76  

41628   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2142    تٍّْٛ تغغاسٚط ساؽذ تغغاٚسٚط -  77  

41628   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2143    تٍّْٛ تغغاسٚط ساؽذ تغغاٚسٚط -  78  

12614   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2123    عؼ١ذ دغ١ٓ اهلل خادَ -  79  

12614   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2124    عؼ١ذ دغ١ٓ اهلل خادَ -  80  

12614   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2125    عؼ١ذ دغ١ٓ اهلل خادَ -  81  

21121   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2128  2226/ 26/ 26 -ض  ِذّذ ِذّذ اٌثذٚٞ اٌغ١ذ -  82  

21121   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2120  2211/ 26/ 26 -ض  ِذّذ ِذّذ اٌثذٚٞ اٌغ١ذ -  83  

21121   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2132  2216/ 26/ 26 -ض  ِذّذ ِذّذ اٌثذٚٞ اٌغ١ذ -  84  

21121   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2131  2221/ 26/ 26 -ض  ِذّذ ِذّذ اٌثذٚٞ اٌغ١ذ -  85  

32521   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2133  2211/ 12/ 16 -ض  ذّغاح عؼذٞ تاذؼٗ -  86  

32521   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2134  2216/ 12/ 16 -ض  ذّغاح عؼذٞ تاذؼٗ -  87  

32521   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2135  2221/ 21/ 16 -ض  ذّغاح عؼذٞ تاذؼٗ -  88  
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18312   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2141    اعّاػ١ً ػٍٟ دغٓ -  89  

43102   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2121  2224/ 26/ 21-ض  ٠ٛعف فضً ِذّٛد ادّذ -  90  

26122   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2116    ِقغفٟ جاتش اتشا١ُ٘ فا٠ضٖ -  91  

26122   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2111    ِقغفٟ جاتش اتشا١ُ٘ فا٠ضٖ -  92  

26122   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2118    ِقغفٟ جاتش اتشا١ُ٘ فا٠ضٖ -  93  

18312   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2140    اتشا١ُ٘ اعّاػ١ً ػٍٟ دغٓ -  94  

18312   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2148    اعّاػ١ً ػٍٟ دغٓ -  95  

12614   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2122    عؼ١ذ دغ١ٓ اهلل خادَ -  96  

41141   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2138  2223/  21/  13 -ض  ٠ٛعف ِؼثذ عؼ١ذ ِٕٟ -  97  

45568   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2146  2222/ 28/ 21/ -ض  اٌُع لٕاٚٞ عاٌُ ػثذاٌشاضٟ -  98  

48135   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2126    ػصّاْ ِشوة اِاَ فاتش -  99  

30444   تشلُ    22102112:  ذاس٠خ ، 2122  2222/  21/ 16 -ض  اٌغ١ذ دّذاْ تىشاتٛاٌخ١ش -  100  

35250   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2154  2224/ 26/ 20 -ض  ذاٚضشٚط دٚط ١ِخائ١ً ١ِٕا -  101  

11381   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2152  2224/ 21/ 11 -ض  ػثذاٌغ١ذ ؽاوش ِذّٛد -  102  

41020   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2156    ِذّذ فاٌخ ػّش فاسٚق -  103  

44560   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2151    اٌغا٠خ عالِٗ فاٜٚ ِٕٝ -  104  

42080   تشلُ    22102114:  ذاس٠خ ، 2163    دغ١ٓ لٕاٜٚ عا٘ش ِذّذ تذٜٚ -  105  

42080   تشلُ    22102114:  ذاس٠خ ، 2164    دغ١ٓ لٕاٜٚ عا٘ش ِذّذ تذٜٚ -  106  

33863   تشلُ    22102114:  ذاس٠خ ، 2161  2218/ 21/ 10 -ض  ػثذإٌثٟ ػثذاٌؼظ١ُ ػثذاٌذف١ظ ادّذ -  107  

33863   تشلُ    22102114:  ذاس٠خ ، 2162  2223/ 21/ 10/ -ض  ػثذإٌثٟ ػثذاٌؼظ١ُ ػثذاٌذف١ظ ادّذ -  108  

21656   تشلُ    22102114:  ذاس٠خ ، 2151    د٘ة ػثذاٌقّذ صٚصٚ -  109  

21656   تشلُ    22102114:  ذاس٠خ ، 2158    د٘ة ػثذاٌقّذ صٚصٚ -  110  

21656   تشلُ    22102114:  ذاس٠خ ، 2150    د٘ة ػثذاٌقّذ صٚصٚ -  111  

45361   تشلُ    22102114:  ذاس٠خ ، 2162    ِٛعٟ ِذّٛد عؼذٞ عؼ١ذ -  112  

16451   تشلُ    22102114:  ذاس٠خ ، 2165  2224/  6/  14/  ض  خ١ٍفح فاٌخ دغ١ٓ ادّذ ِذّذ -  113  

48132   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2110  2222/ 25/ 26 -ض  ػثذاٌج١ًٍ ِذّذ تذسٜ ِذّذ -  114  

33248   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2181  2213/ 21 11/ -ض  ػّشاْ ادّذ ِذّذ اعاِٗ -  115  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

33248   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2188  2218/ 21/ 11 -ض  ػّشاْ ادّذ ِذّذ اعاِٗ -  116  

33248   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2180  2223/ 1/ 11/ -ض  ػّشاْ ادّذ ِذّذ عاِٗا -  117  

30025   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2160  2222/ 24/ 12 -ض  ادّذ ِذّذ ػثاط ادّذ -  118  

32662   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2113  2211/ 11/ 12 -ض  ادّذ عؼ١ذ ِذّٛد ِذّذ -  119  

32662   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2114  2216/ 11/ 12 -ض  ادّذ عؼ١ذ ِذّٛد ِذّذ -  120  

32662   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2114  2216/ 11/ 12 -ض  ادّذ عؼ١ذ ِذّٛد ِذّذ -  121  

32662   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2115  2221/ 11/ 12 -ض  ادّذ عؼ١ذ ِذّٛد ِذّذ -  122  

41682   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2161  2223/ 24/ 22 -ض  ػثذاهلل عا٘ش ػثذاٌؼظ١ُ دغ١ٓ -  123  

11655   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2111  2211/ 23/ 13 -ض  عا٘ش ػثذاٌٛ٘اب ِذّٛد ِقغفٟ -  124  

11655   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2112  2222/ 23/ 13 -ض  عا٘ش ػثذاٌٛ٘اب ِذّٛد ِقغفٟ -  125  

43456   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2111  2210/ 24/ 14 -ض  ِذّذ دغ١ٓ ادّذ ِقغفٟ -  126  

43456   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2118  2224/ 24/ 14 -ض  ِذّذ دغ١ٓ ادّذ ِقغفٟ -  127  

33141   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2184  2223/ 26/ 22/ -ض  ػٍٟ اٌذعٛلٟ ػثذاٌّاجذ ادّذ -  128  

11655   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2112  2221/  12/ 28 -ض  ػثذاٌٛ٘اب ِذّٛد ِقغفٟ -  129  

16304   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2182  2224/ 24/ 25 -ض  خ١ًٍ ِىٟ جّاي -  130  

18612   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، 2222  2223/ 20/ 22 -ض  داِذ ادّذ ٠ظ عؼ١ذ -  131  

46881   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، 2101  2221/ 21/ 25 -ض  ِذّذ ِذّٛد جاداهلل خاٌذ -  132  

18612   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، 2223  2223/  21/  24 -ض  داِذ ادّذ ٠ظ عؼ١ذ -  133  

43588   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، 2100  2224/  5/ 11/  ض  ػصّاْ ِقغفٝ ادّذ ٘اٌٗ -  134  

43106   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، 2105  2210/ 23/ 22 -ض  اتشا١ُ٘ ِذّذ ػٍٟ ِإِٓ -  135  

43106   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، 2106  2224/ 23/ 22 -ض  اتشا١ُ٘ ِذّذ ػٍٟ ِإِٓ -  136  

35246   تشلُ    22102111:  س٠خذا ، 2215  2224/ 26/ 21/ ض  ادّذ ست١غ عؼاد -  137  

43118   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2  2210/ 22/ 28/ ض  دغٓ ػثذاٌفض١ً داِذ ِٕٝ -  138  

43118   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 1  2224/ 22/ 28/ ض  دغٓ ػثذاٌفض١ً داِذ ِٕٝ -  139  

42020   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2221  2211/ 11/ 18 -ض  دّاد ػٍٟ ادّذ ١ٌٍٟ -  140  

42020   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2222  2222/ 11/ 18 -ض  دّاد ػٍٟ ادّذ ١ٌٍٟ -  141  

34680   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2220  2224/ 22/ 28/ -ض  اتشا١ُ٘ ػثذاٌغاٌٟ عؼ١ذ سِضاْ -  142  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

34680   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2228  2210/ 22/ 28/ -ض  اتشا١ُ٘ ػثذاٌغاٌٟ عؼ١ذ سِضاْ -  143  

25622   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2211    ِذّذ اٌؼض٠ض ػثذ ا٠ّٓ -  144  

25622   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2218    ِذّذ اٌؼض٠ض ػثذ ا٠ّٓ -  145  

25622   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2210    ِذّذ اٌؼض٠ض ػثذ ا٠ّٓ -  146  

25622   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2222    ِذّذ اٌؼض٠ض ػثذ ا٠ّٓ -  147  

46212   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2212    ِذّذ ِذّٛد ِذّذ ج١ٙاْ -  148  

48122   ُتشل    22102111:  ذاس٠خ ، 2221  2222/ 24/ 23/ ض  ػٍٝ ػثذاٌفراح ػثذاٌذ١ّذ ِٕرقش -  149  

25586   تشلُ    22102118:  ذاس٠خ ، 2231  2224/ 24/ 21/ ض  دغ١ٓ ادّذ ع١ذ -  150  

34801   تشلُ    22102118:  ذاس٠خ ، 2226  2224/ 24/ 20/ -ض  خ١ًٍ دغ١ٓ ٠غٓ ا٠ّٓ -  151  

34612   تشلُ    22102118:  ذاس٠خ ، 2233  2224/ 22/ 24/ -ض  عؼذ ِذّذ ٠ٛعف ص٠ٕة -  152  

48051   تشلُ    22102118:  ذاس٠خ ، 2236  2222/ 12/ 21/ -ض  اهلل لغُ ػٛك اهلل لغُ دز٠فٗ -  153  

31411   تشلُ    22102118:  ذاس٠خ ، 2220  2222/ 12/ 21/ -ض  ػٛك ػٍٟ جّؼٗ دّذٞ -  154  

38581   لُتش    22102118:  ذاس٠خ ، 2234    ػثذاٌشد١ُ ادّذ ػثذاٌشاصق ِذّذ -  155  

38581   تشلُ    22102118:  ذاس٠خ ، 2235    ػثذاٌشد١ُ ادّذ ػثذاٌشاصق ِذّذ -  156  

43131   تشلُ    22102118:  ذاس٠خ ، 2221  2224/ 26/ 13/ -ض  اٌذغٓ اتٛ اٌّجذ اتٛ ع١ذ سجة -  157  

41052   تشلُ    22102118:  ذاس٠خ ، 2228  2223/ 26/ 15/ -ض  أذساٚط داٚد ػذٌٟ د٠ف١ذ -  158  

26862   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2230    ادّذ داِذ اتشا١ُ٘ ِذّٛد -  159  

26862   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2242    ادّذ داِذ اتشا١ُ٘ ِذّٛد -  160  

26862   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2241    ادّذ داِذ اتشا١ُ٘ ِذّٛد -  161  

48202   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2238  2222/ 24/ 22 -ض  ػثذاٌثاعظ ػثذاٌٛاسز ػ٠ٛظ ت١ِٟٛ -  162  

42132   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2245  2218/ 12/ 21 -ض  اٌقغ١ش ِذّذ اٌغ١ذ ػثذاٌّذغٓ -  163  

42132   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2246  2223/ 12/ 21 -ض  اٌقغ١ش ِذّذ اٌغ١ذ ػثذاٌّذغٓ -  164  

41110   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2248  2223/ 21/ 10 -ض  ع١ٍّاْ ِذّٛد ػثذاٌؼض٠ض ِذّذ -  165  

28210   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2242    اتٛص٠ذ ِذّٛد دّذاْ خاٌذ -  166  

28210   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2243    اتٛص٠ذ ِذّٛد دّذاْ خاٌذ -  167  

28210   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2244    اتٛص٠ذ ِذّٛد دّذاْ خاٌذ -  168  

40110   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2231  2223/ 22/ 26 -ض  ِٛعٝ ِذّذ ادّذ ِذّٛد -  169  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

25101   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2253  2210/ 25/ 31 -ض  ػصّاْ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍغ١ف ِذّذ -  170  

25101   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2253  2210/ 25/ 31 -ض  ػصّاْ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍغ١ف ِذّذ -  171  

25101   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2254  2224/ 25/ 31 -ض  ػصّاْ اتشا١ُ٘ ػثذاٌٍغ١ف ِذّذ -  172  

42081   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2251  2224/  1/  26/  ض  ادّذ ػثذاٌؼاي غ١ّٕح اتٛ ِذّٛد -  173  

44166   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2252  2210/ 20/ 21 -ض  فاٌخ ػٍٝ دغٓ ػثذاٌشاصق -  174  

10164   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2250  2224/  5/  21/  ض  ادّذ جاداهلل لذسٞ -  175  

46116   تشلُ    22102122:  ذاس٠خ ، 2262    خ١ًٍ دغٓ خ١ًٍ عؼذ -  176  

24111   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2261    ػّش ػادي ِذّذ فثاح -  177  

24111   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2268    ػّش ػادي ِذّذ فثاح -  178  

24111   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2260    ػّش ػادي ِذّذ فثاح -  179  

24111   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2212    ػّش ػادي ِذّذ فثاح -  180  

10283   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2212  2224/ 21/ 26/ -ض  عؼ١ذ فثذٝ ع١ّش -  181  

24258   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2218  2218/ 21/ 26 -ض  اٌغالَ ػثذ ِخراس ادّذ -  182  

24258   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2210  2223/ 21/ 26 -ض  اٌغالَ ثذػ ِخراس ادّذ -  183  

22002   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2266  2222/ 12/ 12 -ض  ٠ٛٔظ دّاد اٌؼظ١ُ ػثذ ػادي -  184  

32822   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2215  2212/ 11/ 23 -ض  ػغااهلل داٚد اتشا١ُ٘ سٚتشخ -  185  

32822   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2216  2211/ 11/ 23 -ض  ػغااهلل داٚد اتشا١ُ٘ سٚتشخ -  186  

32822   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2211  2222/ 11/ 23 -ض  ػغااهلل داٚد اتشا١ُ٘ سٚتشخ -  187  

16211   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2263  2223/ 12/ 11 -ض  عؼ١ذ ٠ٛٔاْ تؾشٞ -  188  

31406   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2281    ػٍٟ ِرٌٟٛ اهلل ػٛك عؼاد -  189  

43124   تشلُ    22102125:  ذاس٠خ ، 2200  2224/ 26/ 21 -ض  ادّذ اٌغ١ذ ادّذ ع١ذ ػثذاٌشاصق -  190  

36814   تشلُ    22102125:  ذاس٠خ ، 2322  2215/ 26/ 18 -ض  ػشاتٟ ِٕقٛس داصَ اٌذغ١ٓ -  191  

36814   تشلُ    22102125:  ذاس٠خ ، 2321  2222/ 26/ 18 -ض  ػشاتٟ ِٕقٛس داصَ اٌذغ١ٓ -  192  

44115   تشلُ    22102125:  ذاس٠خ ، 2204  2222/ 22/ 14 -ض  ِقغفٟ ِذّذ دغ١ٓ اعالَ -  193  

35140   تشلُ    22102125:  ذاس٠خ ، 2203  2224/ 26/ 25 -ض  تاع١ٍٟ دث١ة ج١ًّ ع١ّش -  194  

25114   تشلُ    22102125:  ذاس٠خ ، 2280    داِذ ٔٛساٌذ٠ٓ فاتش -  195  

25114   تشلُ    22102125:  ذاس٠خ ، 2202    داِذ ٔٛساٌذ٠ٓ فاتش -  196  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

25114   تشلُ    22102125:  ذاس٠خ ، 2201    داِذ ٔٛساٌذ٠ٓ فاتش -  197  

25114   تشلُ    22102125:  ذاس٠خ ، 2202    داِذ ٔٛساٌذ٠ٓ فاتش -  198  

42802   تشلُ    22102125:  ذاس٠خ ، 2206  2224/ 21/ 11 -ض  دغٓ ِذّٛد ِذّذ اٌغ١ة -  199  

24213   تشلُ    22102125:  ذاس٠خ ، 2323  2213/ 21/ 15 -ض  ػثذاهلل اتٛاٌؼال ِقغفٝ -  200  

10311   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2311  2224/ 28/ 20 -ض  ِذّٛد ِذّذ دّذٞ -  201  

41002   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2312  2222/ 23/ 21 -ض  دفٕٝ ِذّذ فٛصٜ ِذّذ -  202  

22144   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2328    ِغؼٛد ِذّذ ادّذ ٔجاح -  203  

10280   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2321  2224/ 21/ 20-ض  ػثذٖ ِذّٛد ِذّذ ػثذٖ -  204  

42056   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2320  2224/ 21/ 24 -ض  عا٘ش ِذّذ صوش٠ا ٠ذ١ٟ -  205  

25502   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2326  2224/ 25/ 21 -ض  ػٍٝ اٌؼظ١ُ ػثذ ِذّذ خاٌذ -  206  

32051   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2315    ادس٠ظ تشٞ ادّذ دغٓ -  207  

32051   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2316    ادس٠ظ تشٞ ادّذ دغٓ -  208  

32051   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2311    ادس٠ظ تشٞ ادّذ دغٓ -  209  

40882   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2318  2223/ 24/ 22 -ض  ادّذ ػثذاٌشؤف دفٕٝ ادّذ -  210  

12148   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2326    ِقغفٟ ػثذاٌٛ٘اب دغٓ -  211  

12148   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2321    ِقغفٟ ػثذاٌٛ٘اب دغٓ -  212  

12148   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2328    ِقغفٟ ػثذاٌٛ٘اب دغٓ -  213  

12148   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2320    ِقغفٟ ابػثذاٌٛ٘ دغٓ -  214  

46452   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2332  2221/ 24/ 23 -ض  ِذّٛد تىشٜ اتٛاٌفرٛح سضٛاْ -  215  

18820   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2325  2224/ 21/ 21 ض  خ١ًٍ ادّذ ٠ٛعف ٔٛتٟ -  216  

40513   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2323  2223/ 22/ 22 -ض  ادّذ ػٍٝ ِذّٛد دغٓ -  217  

33511   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2330    ضٛٞ عؼذ ػصّاْ اًِ -  218  

23528   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2342  2223/ 24/ 12 -ض  ِذّذ دغ١ٓ اٌذٟ ػثذ ِذّذ -  219  

43201   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2340  2224/ 23/ 11 -ض  تذٜٚ ع١ذ فاتش -  220  

22115   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2343  2211/ 12/ 18 -ض  ػٍٟ ِشعاي ِذّذ ع١ذ -  221  

22115   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2344  2222/ 12/ 18 -ض  ػٍٟ ِشعاي ِذّذ ع١ذ -  222  

32462   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2351  2224/ 25/ 13 -ض  ِذّذ دغ١ٓ عشٞ اٌّؼرقُ ِذّذ -  223  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

43802   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2352  2224/ 21/ 15 -ض  ػٍٟ ِذّٛد ع١ٍُ عاٌُ -  224  

34221   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2345  2213/ 12/ 23 -ض  ادّذ خ١ًٍ فرذٟ ِذّذ -  225  

34221   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2346  2218/ 12/ 23 -ض  ادّذ خ١ًٍ فرذٟ ِذّذ -  226  

34221   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2341  2223/ 12/ 23 -ض  ادّذ خ١ًٍ فرذٟ ِذّذ -  227  

33681   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2312  2223/ 26/ 28/ -ض  ِذاسب عف١ٓ عؼاد -  228  

24610   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2348  2223/ 11/ 23 -ض  ؽشلاٚٞ ادّذ ِذّذ عؼ١ذ -  229  

16153   تشلُ    22102132:  ذاس٠خ ، 2341  2221/ 12/ 23 -ض  اٌغ١ة ادّذ ػثذاٌٙادٜ جّاي -  230  

33212   تشلُ    22102131:  ذاس٠خ ، 2262  2213/ 21/ 22 -ض  ِذّذ ع١ٍّاْ جاتش ِذّذ -  231  

33212   تشلُ    22102131:  ذاس٠خ ، 2261  2218/ 21/ 22 -ض  ِذّذ ْع١ٍّا جاتش ِذّذ -  232  

33212   تشلُ    22102131:  ذاس٠خ ، 2262  2223/ 21/ 22 -ض  ِذّذ ع١ٍّاْ جاتش ِذّذ -  233  

18802   تشلُ    22102131:  ذاس٠خ ، 2363  2224/ 21/ 22 -ض  ٘الٌٟ ِذّٛد سال١ٗ -  234  

16513   تشلُ    22102131:  ذاس٠خ ، 2366  2224/ 21/ 18 -ض  ٠ذاتاص دغٓ فاعّٗ -  235  

16513   تشلُ    22102131:  ذاس٠خ ، 2361  2220/ 21/ 18 -ض  اتاص٠ذ دغٓ فاعّٗ -  236  

16513   تشلُ    22102131:  ذاس٠خ ، 2368  2214/ 21/ 18 -ض  اتاص٠ذ دغٓ فاعّٗ -  237  

16513   تشلُ    22102131:  ذاس٠خ ، 2360  2210/ 21/ 18 -ض  اتاص٠ذ دغٓ فاعّٗ -  238  

16513   تشلُ    22102131:  ذاس٠خ ، 2312  2224/ 21/ 18 -ض  اتاص٠ذ دغٓ فاعّٗ -  239  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشواخ ذجذ٠ذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2214    ٚؽشواج ػٍٟ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ -  1  

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2214    ٚؽشواٖ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ٠اعش -  2  

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2212    ٚؽشواٖ ػٍٟ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ -  3  

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2212    اٌغ١اد١ٗ ٌٍخذِاخ اٌٛالء ؽشوٗ -  4  

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2212    ٚؽشواٖ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ٠اعش -  5  

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2213    ٚؽشواٖ ػٍٟ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ -  6  

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2213    اٌغ١اد١ٗ ٌٍخذِاخ اٌٛالء ؽشوٗ -  7  

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2213    ٚؽشواٖ ػثذاٌظا٘ش ّذِذ ٠اعش -  8  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

31518   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2226  2222/ 12/ 23/ -ض  ٚؽش٠ىٗ اتشا١ُ٘ ػٍٟ سِضاْ -  9  

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2211  2224/ 23/ 26 -ض  ٚؽش٠ىٗ ػٍٟ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ -  10  

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2211  2224/ 23/ 26 -ض  ٚؽشواٖ ػٍٝ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ -  11  

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2211  2224/ 23/ 26 -ض  ٚؽشواٖ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ٠اعش -  12  

33861   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2221  2213/ 21/10 -ض  ٚؽشواٖ عاٌُ ِٛعٟ دغٓ -  13  

33861   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2222  2218/ 21/ 10 -ض  ٚؽشواٖ عاٌُ ِٛعٟ دغٓ -  14  

33861   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2223  2223/ 21/ 10 -ض  ٚؽشواٖ عاٌُ ِٛعٟ دغٓ -  15  

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2215    ٚؽشواٖ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ٠اعش -  16  

34816   تشلُ    22102121:  ذاس٠خ ، 2215    ٚؽشواج ػٍٟ ػثذاٌظا٘ش ِذّذ ادّذ -  17  

48452   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2205  2222/ 21/ 11 -ض  ادّذ ِذّذ ِذّٛد اٌّشدَٛ ٚسشح -  18  

48452   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2206  2223/ 21/ 12 -ض  ادّذ ِذّذ ِذّٛد ٚسشح -  19  

48452   تشلُ    22102128:  ذاس٠خ ، 2206  2223/ 21/ 12 -ض  ٠ٛجذ ال -  20  

35362   تشلُ    22102111:  ذاس٠خ ، 2152  2224-1-24/  ض  ٚؽش٠ىرٗ ع١ٍّاْ ػٍٟ داِذ -  21  

10250   تشلُ    22102115:  ذاس٠خ ، 2168  2224/  1/ 16 -ض  ٚؽشواٖ عا٘ش ػثذاٌؼظ١ُ دغ١ٓ -  22  

22601   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، 1848  2224/ 26/ 21/ -ض  اٌؼ١ٍا ِقش ِغادٓ ؽشوٗ -  23  

22601   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، 1848  2224/ 26/ 21/ -ض  ال٠ٛجذ -  24  

42145   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، 2858    ٚؽشواٖ ػثذاٌٛاسز اتٛاٌماعُ ِذّذ -  25  

16100   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، 2102  2223/ 12/ 25/ -ض  ٚؽشواٖ ػثذاهلل اهلل فرخ دجاجٟ -  26  

16100   تشلُ    22102116:  ذاس٠خ ، 2102  2223/ 12/ 25/ -ض  جّؼٗ ػثذاهلل اهلل فرخ خٍفاء -  27  

10603   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2281    ٚؽش٠ىرٙا إٌٛتٟ ِذّٛد إِٗ -  28  

10603   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2282    ٚؽش٠ىرٙا إٌٛتٟ ِذّٛد إِٗ -  29  

10603   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2285    ٚؽش٠ىرٙا إٌٛتٟ ِذّٛد إِٗ -  30  

10603   تشلُ    22102124:  ذاس٠خ ، 2284    ٚؽش٠ىرٙا إٌٛتٟ ِذّٛد إِٗ -  31  

45311   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2331  2210/ 21/ 20/ -ض  ع١ٍّاْ ِذّٛد ػثذاٌؼض٠ض ٚسشٗ -  32  

45311   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2331  2210/ 21/ 20/ -ض  ٠ٛجذ ال -  33  

13550   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2  2224/ 23/ 23 -ض  ٚؽشواٖ اٌضغاٚٞ دغٓ ِذّذ -  34  

13550   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2  2224/ 23/ 23 -ض  اٌرجاس٠ٗ ٌٍرٛو١الخ ادّذ ت١ِٟٛ ِذّذ اٚالد -  35  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

45311   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2338  2222/ 26/ 10/ -ض  ع١ٍّاْ ِذّٛد ػثذاٌؼض٠ض ٚسشٗ -  36  

45311   تشلُ    22102120:  ذاس٠خ ، 2338  2222/ 26/ 10/ -ض  ٠ٛجذ ال -  37  

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد ت١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشواخ س٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشواخ ت١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


