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أفشاد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، ِخٍالد ردبسح ػٓ 0332 ثشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 21222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ص٠ذ اثٛ ِسّذ سث١غ ع١ذ -  1

ِبصْ اٌؼظ١ُ ػجذ زغبْ/ ٍِه عٕٛسط ِشوض ف١ذ١ِٓ اٌزٛز١ذ ِغدذ ثدٛاس اٌجٍذ غشة:  ثدٙخ  

 ِج١ذاد رق١ٕغ ػٓ 0465 ثشلُ 22102131 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِؼجذ ػجذاٌفزبذ ػٍٝ -  2

ػجذاٌفزبذ ػٍٝ زغبَ/ ٍِه 164 ليؼخ - االٌٚٝ اٌّشزٍخ - أٚؽ١ُ وَٛ - اٌقٕبػ١خ إٌّيمخ:  ثدٙخ ، ٚث١يش٠خ ػبِخ ٚفسخ صساػ١خ  

 ِج١ذاد رق١ٕغ ػٓ 0465 ثشلُ 22102131 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِؼجذ ػجذاٌفزبذ ػٍٝ -  3

 - اٌخٍيخ فٝ ٚاٌىبئٓ ٚرقذ٠ش ٚاعز١شاد ِٚخقجبد زؾش٠خ ِج١ذاد ردبسح ػٓ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، ٚث١يش٠خ ػبِخ ٚفسخ صساػ١خ

5516 عدً ثشلُ ػجذاٌفزبذ ػٍٝ زغبَ/ ٍِه اٌقذ٠ك ٠ٛعف ِشوض - لبسْٚ  

 ٌزشث١خ وبسح ػٓ 0426 ثشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 152222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٔغ١ُ فشزبد خشخظ عبِر -  4

ٔغ١ُ فشزبد ِشاد/ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ٔمب١ٌفٗ:  ثدٙخ ، اٌّٛاؽٟ  

 ردبسح ػٓ 0421 ثشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عمبسٞ ف١ّذٖ ػجذإٌجٟ ا١ِٓ -  5

عمبسٞ ف١ّذٖ ػجذإٌجٟ سِنبْ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ٔمب١ٌفٗ اثٛٔبػٛسٖ:  ثدٙخ ، ثبٌزدضئخ ٚاٌخنشٚاد اٌفبوٙٗ  

 ، ثٍذٞ ِخجض ػٓ 0310 ثشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثشا١ُ٘ ِسّذ ازّذ ػّش -  6

ِسّذ ازّذ ػّش/  ٍِه - اٌف١َٛ ِشوض اهلل ػجذ ِٕؾبح:  ثدٙخ  

 ص٠ٛد ث١غ ػٓ 0335 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 32222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِجشٚن ػجذاٌشز١ُ فالذ ِسّذ -  7

ػجذاٌمٛٞ ِقيفٝ ِسّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌؼذٖٚ:  ثدٙخ ، ع١بساد  

 0416 ثشلُ 22102115 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِٙذٞ اٌّسغٓ ػجذ اٌؼبىٟ ػجذ ػؾشٞ ازّذ -  8

 ػجذ ِسّذ خّؼٗ/ ثٍّه - عٕٛسط ِشوض اٌمج١ٍخ عٕشٚ:  ثدٙخ ، اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ دْٚ ِالثظ رق١ٕغ ٚسؽٗ ٚ ِالثظ ث١غ ػٓ

 اٌؼبىٟ

 ، ِٛاؽٟ وبسح ػٓ 0424 ثشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خ١ٍفٗ خّؼٗ خّبي عبِر -  9

خ١ٍفخ خّؼٗ خّبي/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌىشادعخ صا٠ٚخ:  ثدٙخ  

 ث١غ ػٓ 0331 ثشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 13222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌغ١ذ ػجذ ازّذ اٌزٛاة ػجذ رمٛٞ -  10

اٌش٠فٟ اٌزٛاة ػجذ ِسّذ/  ٍِه - عٕٛسط ِشوض ِيشىبسط:  ثدٙخ ، اٌؼغىشٞ اٌضٞ دْٚ خب٘ضح ِالثظ  

 سزالد ِىزت ػٓ 0431 ثشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 4222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػ٠ٛظ اثشا١ُ٘ ازّذ ا٠ٛة -  11

ازّذ ا٠ٛة ؽؼجبْ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ث١ّٙٛ:  ثدٙخ ، ع.َ.ج داخً  

 ٔمً ِىزت ػٓ 0330 ثشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 1222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عؼذ ِسّذ اٌّد١ذ ػجذ خ١ش٠ٗ -  12

عؼ١ذ ِسّذ زغ١ٓ/ ٍِه - عٕٛسط ِشوض ٔمب١ٌفخ:  ثدٙخ ، ع َ ج داخً ػّبي  

 ِىزت ػٓ 0303 ثشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خ١ًٍ س٠بك ػضد فشأظ -  13

اهلل ٌيف اثشا١ُ٘ ع١ّش/ ٍِه - ىب١ِخ ِشوض - اٌغالَ ؽبسع:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛخ ِمبٚالد  

 ؽشاء ٚ ث١غ ػٓ 0451 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 322222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِشعٟ خّؼٗ ِسّذ غبدح -  14

فبدق ػجذإٌّؼُ عؼذ/  ثٍّه اٌقذ٠ك ٠ٛعف ِشوض - اثبظٗ لش٠خ:  ثدٙخ ، صساػ١ٗ زبفالد  
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 ردبسح ػٓ 0420 ثشلُ 22102114 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌسك خبد ازّذ خبثش سِنبْ -  15

عؼذ زّذٞ ِذ٠سخ/ ٍِه - عٕٛسط ثٕذس - فبٔٛط صوٟ ؽبسع:  ثدٙخ ، اٌسذا٠ذ  

 زجٛة ِذؽخ ػٓ 0462 ثشلُ 22102120 فٝ ل١ذ ، 222222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عؼذاٚٞ لشٟٔ ػ١ذ سخت -  16

عؼذاٚٞ لشٟٔ ػ١ذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ ع١ال:  ثدٙخ ،  

 الػّبي ِىزت ػٓ 0313 ثشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٟ ػ٠ٛظ ازّذ خبثش -  17

زى١ُ ِسغٓ ِب٠ىً/ ٍِه اٌفذاْ االعال١ِخ ِذسعخ ثدٛاس اٌغالَ ػ 25:  ثدٙخ ، ٚاٌزٛس٠ذاد اٌّمبٚالد  

 أدٚاد ردبسح ػٓ 0426 ثشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 222222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثٛاٌغ١و لشٟٔ ِسّذ ازّذ -  18

ػجذاٌؼض٠ض ػجذإٌّؼُ زّبدٖ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌؼذٖٚ:  ثدٙخ ، فس١خ  

 ِٛاؽٟ وبسح ػٓ 0301 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٟ اٌغ١ذ ِسّذ ازّذ ع١ذ -  19

ِسّذ اٌفزبذ ػجذ عبٌُ/  ٍِه - اٌف١َٛ ِشوض فبٌر ثٕٟ:  ثدٙخ ،  

 اٌّالثظ ث١غ ػٓ 0421 ثشلُ 22102112 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثٛص٠ذ ِسّذ سث١غ ع١ٙش -  20

ػجذاٌّد١ذ فبٌر ػقبَ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ف١ذ١ِٓ:  ثدٙخ ، اٌؼغىشٞ اٌضٞ دْٚ اٌدب٘ضح  

 ، ؽؼج١خ ِأوٛالد ػٓ 0451 ثشلُ 22102125 فٝ ل١ذ ، 3222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغبْ ع١ذ ازّذ ِسّذ -  21

ػجذاٌزٛاة ػٍٝ ِسّٛد/  ثٍّه اٌف١َٛ ِشوض - ػجذاهلل ِٕؾأح:  ثدٙخ  

 وبٚرؼ ث١غ ػٓ 0412 ثشلُ 22102114 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٟ ٠ٛعف فزسٟ ٠بعش -  22

ػٍٟ ٠ٛعف فزسٟ ِسّٛد/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌقؼ١ذٞ ٚػضثخ اٌسبدلخ:  ثدٙخ ، ٚثيبس٠بد  

 ثدٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 0461 ثشلُ 22102120 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ز١ّذٖ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ عّبذ -  23

ِسّٛد ػٍٟ ِسّذ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ف١ذ١ِٓ:   

 ِىزت ػٓ 0423 ثشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ثذ٠غ ػجذاٌّسغٓ ازّذ ٘ؾبَ -  24

ثذ٠غ ػجذاٌّسغٓ ازّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌالْ٘ٛ:  ثدٙخ ، رى١ٍ١ّخ ٚاػّبي ػبِخ ِٚمبٚالد ٕ٘ذعٟ  

 اٌجمبٌخ ردبسح ػٓ 0302 ثشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اهلل ػجذ ِسّٛد لشٔٝ ٠بعش -  25

ِسّذ اٌغ١ذ ىٗ/ ٍِه - عٕٛسط ِشوض - اٌمج١ٍخ عٕٙٛس:  ثدٙخ ،  

 ، فشاؽٗ ػٓ 0433 ثشلُ 22102113 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌجبلٟ ػجذ ازّذ ِسّٛد اؽشف -  26

ِسّذ سِنبْ ٔدبح/ ٍِه -عٕٛسط ٔبفش ؽبسع:  ثدٙخ  

 ردبسح ػٓ 0454 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 1222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  سؽٛاْ ازّذ ِسّٛد ؽ١ّبء -  27

ع١ذ ازّذ سخت/  ثٍّه - عٕٛسط ِشوض - رشعب:  ثدٙخ ، رد١ًّ ِغزسنشاد  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 0423 ثشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فجشٖ اٌغ١ذ ػ١ذ ِسّذ -  28

فجشٖ ػ١ذاٌغ١ذ/ ٍِه ـ اىغب ِشوض ـ ريْٛ:  ثدٙخ ، ٚرٛس٠ذاد ػ١ِّٛخ  

 ٚسؽخ ػٓ 0422 ثشلُ 22102120 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خ١ٍفخ ِسّذ ػٍٝ اٌغ١ذ ػٍٝ -  29

ػجذاٌشزّٓ ٚسدأٝ ػ١ذ ِسّذ/  ثٍّه سطعٕٛ ِشوض - اٌمج١ٍخ عٕٙٛس - اٌسّذ٠خ ؽبسع:  ثدٙخ ، اخؾبة  

 ِبٔدٛ ؽبدس ػٓ 0432 ثشلُ 22102113 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغٓ زغٕٟ ػجذاٌسى١ُ ػٍُ -  30

زغٕٟ ػجذاٌسى١ُ ِسّذ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ف١ذ١ِٓ:  ثدٙخ ،  

 ٚرأخ١ش اعزغالي ػٓ 0432 ثشلُ 22102113 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌغ١ذ ػجذاهلل ع١ذ اؽشف -  31

اٌف١َٛ ثّسبفظخ اٌغ١بزخ رٕؾ١و ١٘ئخ/ ٍِه - عٕٛسط ِشوض - اٌغ١١ٍ١ٓ ػ١ٓ:  ثدٙخ ، اٌغ١١ٍٓ ثؼ١ٓ اٌسشفٝ اٌّشوض  
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 ٚرأخ١ش اعزغالي ػٓ 0432 ثشلُ 22102113 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌغ١ذ ػجذاهلل ع١ذ اؽشف -  32

 ٚاٌزغ٠ٛك االػالَ ٚ ٚاالٔزشٔذ ِؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛخ١ب وّج١ٛرش ِشوض ػٓ سئ١غٝ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، اٌغ١١ٍٓ ثؼ١ٓ اٌسشفٝ اٌّشوض

 افززر 41632 عدً ثشلُ ِسّذ ػجذاٌشزّٓ سِنبْ/ ٍِه ِبخذح ف١ذ١ٌخ ثدٛاس -اٌؼجٛدٜ -اٌّغٍخ فٝ ٚاٌىبئٓ ٚخذِبرٙب ٚاٌشزالد

2212 - 11 - 22 فٝ  

 ردبسح ػٓ 0332 ثشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اهلل ػجذ اٌسف١ظ ػجذ ِسّذ ٔٛس -  33

ِقيفٟ ِسّذ ازّذ/ ٍِه اٌف١َٛ اٌدْٛ اٌقذ٠ك ثىش اثٛ ؽبسع:  ثدٙخ ، ِسّٛي اوغغٛاس  

 رغ٠ٛك ِىزت ػٓ 0336 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ع١ذ ِؼٛك فشزبد ١٘ثُ -  34

زغ١ٓ زغ١ٓ ِسّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌؼضة:  ثدٙخ ، ػمبسٞ  

 ، ف١ذ١ٌخ ػٓ 0414 ثشلُ 22102114 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ز١ٕٓ ٠ٛال١ُ ثشٚد أذسٚ -  35

دا٘ؼ اِبَ ازّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ دِٛ:  ثدٙخ  

 ليغ ردبسح ػٓ 0462 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 42222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ػجذاٌؼض٠ض ِسّذ ثالي -  36

زغ١ٓ ع١ذ ِٚسّذ ِٚبخذٖ ٚؽؼجبْ عؼ١ذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ثٕذس ـ اٌّج١نخ وٛثشٞ ثدٛاس اٌسش٠خ ػ:  ثدٙخ ، وٙشثبئ١خ اخٙضح غ١بس  

 ػٓ 0422 ثشلُ 22102116 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌؼبىٝ ػجذاٌؼبىٝ ػبؽٛس ِسّذ -  37

 ازّذ ىبسق/  ثٍّه عٕٛسط ِشوض - اٌؼ١ٍٗ ث١ذ ثدٛاس ِجبسن ؽبسع:  ثدٙخ ،(  اٌؼغىش٠ٗ اٌّالثظ ػذا ف١ّب)  خب٘ضح ِالثظ ردبسح

 ػجذاٌشزّٓ

 الػّبي ِىزت ػٓ 0421 ثشلُ 22102116 فٝ ل١ذ ، 522222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌغ١ذ زغ١ٓ ع١ذ ازّذ -  38

 عٕٛسط ِشوض ـ ِجبسن ػ:  ثدٙخ ، لبٔٛٔب ِٕٙب ٚاٌّسظٛس 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشح 10 اٌّدّٛػٗ ف١ّبػذا ٚاٌزقذ٠ش االعز١شاد

ِسّٛد ػجذاٌس١ّذ ػبؽٛس/ ٍِه ـ  

 ِقٕغ ػٓ 3335 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌٌّٟٛ ِسّذ سِنبْ سمب -  39

ػجذاٌزٛاة ِسّذ ػجذاٌزٛاة/  ثٍّه ىب١ِخ ِشوض - اٌقٕب٠غ اسك:  ثدٙخ ، اعّٕزٝ ىٛة  

 ِقٕغ ػٓ 3335 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌٌّٟٛ ِسّذ سِنبْ سمب -  40

 ػجذاٌدٛاد ِسّذ زغٓ/  ثٍّه ىب١ِخ ِشوض فب٠ض ػضثخ فٝ اٌىبئٓ ٚ ِٛاؽٝ رشث١خ زظ١شح ٔؾبه ػٓ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، اعّٕزٝ ىٛة

3335 ثشلُ 2213-12-24 فٟ افززر -  

 ، ِٛاؽٝ وبسٖ ػٓ 0301 ثشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ سٚثٝ سخت فٛفٝ -  41

ِسّذ سٚثٝ سخت/ ٍِه - اٌف١َٛ ِشوض - اٌف١َٛ ِٕؾبٖ:  ثدٙخ  

 ٚسؽخ ػٓ 0420 ثشلُ 22102113 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خبداٌشة زغٓ فالذ فزسٟ -  42

ِسّذ اٌغ١ذ ِسّٛد/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ فبٔٛط صوٟ ػ:  ثدٙخ ، ِٛث١ٍبد  

 اٌّالثظ ردبسح ػٓ 0333 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 1222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّٛد ٘بؽُ ِسّذ سث١غ -  43

ِسّذ اٌس١ّذ ػجذ ِسّذ/ ٍِه - عٕٛسط ِشوض - ثٛسعؼ١ذ ػ:  ثدٙخ ،( اٌؼغىشٜ اٌضٜ دْٚ) اٌدب٘ضح  

 د٘بٔبد ػٓ 0441 ثشلُ 22102124 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌّمقٛد ِسّذ ع١ذ زّبدٖ -  44

ػجذاٌؼض٠ض عؼذ فجبذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ثٕذس ـ اٌغٍخبٔٗ ـ ا١ٌّٕغٟ ػ:  ثدٙخ ، ع١بساد دٚوٛ ثبٌج٠ٛبد  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 0453 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ س٠بك ِسّذ زغبَ -  45

ِسّذ س٠بك ِسّذ/ ٍِه ـ اىغب ِشوض ـ اٌسدش:  ثدٙخ ، ٚاعبعبد ٚافالذ ٚ٘ذَ أؾبء  

 ردبسح ػٓ 0331 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 21222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌسدبس اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ ازّذ ٠بعش -  46

زغٓ سث١غ ا٠ّبْ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ اٌمج١ٍخ عٕٙٛس:  ثدٙخ ، ٚاٌدضاسح اٌٍسَٛ  



 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

 ردبسح ػٓ 0333 ثشلُ 22102124 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اهلل ػجذ اٌغالَ ػجذ فشج ِسّذ -  47

اٌغالَ ػجذ عبٌُ زّذٞ/ ٍِه - عٕٛسط ىٕيبٚٞ ِٕؾبح زج١ت اهلل ػجذ ػضثخ:  ثدٙخ ، اٌجزٚس  

 وبسح ػٓ 0436 ثشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 222222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ اٌٛازذ ػجذ اٌغ١ذ ا٠ّٓ -  48

ازّذ اٌٛازذ ػجذ اٌغ١ذ/ ٍِه -عٕٛسط ِشوض ػبسف اٌغالَ ػجذ ؽبسع:  ثدٙخ ، ِٛاؽٟ  

 ٚ اعزغالي ػٓ 0431 ثشلُ 22102113 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌغ١ذ ػجذاهلل ع١ذ اؽشف -  49

اٌف١َٛ ثّسبفظخ غ١بزخاٌ ٌزٕؾ١و اٌؼبِٗ االداسح/  ثٍّه عٕٛسط ِشوض - اٌغ١١ٍٓ:  ثدٙخ ، اٌغ١١ٍٓ اٌجبٔٛسا١ِخ اٌمبػٗ ربخ١ش  

 ٚ اعزغالي ػٓ 0431 ثشلُ 22102113 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌغ١ذ ػجذاهلل ع١ذ اؽشف -  50

-اٌؼجٛدٜ فٝ اٌىبئٓ ٚ اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛخ١ب ٚ وّج١ٛرش ِشوض ٔؾبه ػٓ سئ١غٝ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، اٌغ١١ٍٓ اٌجبٔٛسا١ِخ اٌمبػٗ ربخ١ش

اٌف١َٛ ِىزت 41632 ثشلُ ِسّذ ػجذاٌشزّٓ سِنبْ/ثٍّه اٌف١َٛ-اٌّغٍٗ  

 وبسح ػٓ 0456 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 252222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِغؼٛد ِغؼٛدػجذاهلل ِسّذ -  51

ِغؼٛد ػجذاهلل ِغؼٛد/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ؽؼ١ت صا٠ذ ػضثخ:  ثدٙخ ، ِٛاؽٟ  

 اٌذل١ك ردبسح ػٓ 0413 ثشلُ 22102114 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌغ١ذ ػ١ذ ِسّذ ٘ؾبَ -  52

اٌغ١ذ ػ١ذ ػ٠ٛظ/ ثٍّه -اٌف١َٛ ِشوض اثد١ح:  ثدٙخ ، ٚاٌشدٖ  

 ِزؼٙذ ِىزت ػٓ 0452 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ اٌشاصق ػجذ غبُٔ سا٠ٚٗ -  53

زغب١ٔٓ اثشا١ُ٘ ِسّٛد/ ثٍّه -اٌف١َٛ ِشوض دع١ب:  ثدٙخ ، ع َ ج داخً ػّبي ٔمً  

 اخؾبة ردبسح ػٓ 0434 ثشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 22222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  صوٟ ا١ِٓ اٌذ٠ٓ ػض ازّذ -  54

اٌزٛاة ػجذ ػّش فبثش/ ٍِه -عٕٛسط ِشوض رشعب:  ثدٙخ ،  

 وبسح ػٓ 0411 ثشلُ 22102114 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌشزّٓ ػجذ اهلل ٔقش ىٍجخ زغ١ٓ -  55

اٌشزّٓ ػجذ اهلل ٔقش ىٍجٗ زغ١ٓ/  ٍِه - عٕٛسط ِشوض - اٌغبداد ِٕؾبح - سز١ً ػضثخ:  ثدٙخ ، ِٛاؽٟ  

 اد٠ٚٗ ث١غ ػٓ 0300 ثشلُ 22102120 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌغ١ذ ػجذ س٠بك ِفشذ ِب٠ىً -  56

ز١ٕٓ زٕب سءٚف/ ٍِه - عٕٛسط ِشوض ف١ذ١ِٓ:  ثدٙخ ، ٌٚمبزبد ث١يش٠ٗ  

 ، ِٛاؽٝ وبسٖ ػٓ 0445 ثشلُ 22102124 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ فزسٝ زّبدٖ ِسّذ -  57

ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌؼظ١ُ ازّذ/  ثٍّه عٕٛسط ِٕؾأح - ٚ٘ذاْ ػضثخ:  ثدٙخ  

 ِىزت ػٓ 0443 ثشلُ 22102125 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػٍٟ عؼذاٚٞ زبفظ ػض ازّذ -  58

عؼذاٚٞ ػضزبفظ/ ٍِه ـ اٌمج١ٍخ عٕٙٛس ـ اٌّغشثٟ زٟ ؽبسع:  ثدٙخ ، اٌؼبِخ اٌّمبٚالد الػّبي  

 ٚسؽخ ػٓ 0413 ثشلُ 22102115 فٝ ل١ذ ، 1222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِٛعٝ ػجذاٌفزبذ زغٕٝ ٘بٔٝ -  59

ِٛعٝ ػجذاٌفزبذ زغٕٝ/  ثٍّه - اٌف١َٛ ِشوض - ػؼ اثٛ:  ثدٙخ ، ِغزؼٍّٗ ع١بساد غ١بس ليغ ردبسح ٚ ع١بساد ١ِىب١ٔىٝ  

 ػٓ 0415 ثشلُ 22102115 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  سعالْ اٌؼ١ٍُ ػجذ فالذ ِدذٞ -  60

اٌؼ١ٍُ ػجذ لشٟٔ ع١ذ/ ٍِه -عٕٛسط -ف١ذ١ّ٠ٓ -اٌزش٠دٟ ػضثخ:  ثدٙخ ، ص٠زْٛ رٛس٠ذاد  

 ٔدبسح ٚسؽخ ػٓ 0450 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٠ٛعف ٠ؼمٛة فّٙٝ ِالن -  61

ػجذاٌجبلٟ فبٌر ٔبدٜ/  ثٍّه - عٕٛسط ِشوض - رشعب:  ثدٙخ ،  

 ِخجض ػٓ 0433 ثشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خٛدح ػجذاٌّمقٛد ازّذ يفِٝق -  62

خٛدح ػجذاٌّمقٛد ازّذ/ ٍِه ـ ىب١ِخ َ ـ سؽٛاْ لقش ـ االففش ػضثخ:  ثدٙخ ، ثٍذٞ  

 ردبسح ػٓ 0334 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 1222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػّشاْ ػجذاٌؼ١ٍُ ػجذاٌزٛاة ِجشٚن -  63

ػجذاٌجبسٞ لشٟٔ ِشٖٚ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ٔمب١ٌفخ:  ثدٙخ ، اٌجمبٌخ  



 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

:  ثدٙخ ، خضاسٖ ػٓ 0463 ثشلُ 22102120 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اهلل ػجذ اٌغ١ذ ٔقش ٚائً -  64

اهلل ػجذ اٌغ١ذ ٔقش/ ٍِه -اىغب ِشوض زٍفب ِٕؾبح  

 زذ٠ذ ردبسح ػٓ 0425 ثشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ع١ذ ػٍٟ ِسّذ -  65

ازّذ ع١ذ ػٍٟ/ ٍِه ـ ـ عٕٛسط ِشوض ـ اٌدذ٠ذح اٌىؼبثٟ:  ثدٙخ ، ٚاعّٕذ  

 ردبسح ػٓ 0422 ثشلُ 22102112 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌشزّٓ ػجذ ِسّذ سث١غ ازّذ -  66

اٌّد١ذ ػجذ ِسّذ اٌزٛاة ػجذ/ ٍِه - اٌقذ٠ك ٠ٛعف ِشوض اٌسبٌِٟٛ:  ثدٙخ ، اػالف  

 ردبسح ػٓ 0305 ثشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 6222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌٍي١ف ِسّذ ِسّذ ِشٚح -  67

سامٝ ع١ذ اؽشف/ ٍِه اٌف١َٛ 1 ػمبس ؽٛلٝ أزّذ ؽبسع اهلل ٌيف ِٕؾبٖ:  ثدٙخ ،( اٌؼغىشٜ اٌضٜ دْٚ) زش٠ّٝ ِالثظ  

 ِىزت ػٓ 0443 ثشلُ 22102124 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ز١ّذح ِقجبذ خجش٠ً عؼ١ذ -  68

ِقجبذ خجش٠ً ِسّذ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ٔمب١ٌفخ:  ثدٙخ ، لبٔٛٔب ِٕٙب اٌّسظٛس ف١ّبػذا اٌزقذ٠ش الػّبي  

 ردبسح ػٓ 0452 ثشلُ 22102125 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثشا١ُ٘ ازّذ فزسٟ ػّبداٌذ٠ٓ -  69

فزسٟ ػذٌٟ ِسّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌف١َٛ ِٕؾأح:  ثدٙخ ، ٚاٌغغبالد ٚاٌغخبٔبد اٌثالخبد  

 زظ١شح ػٓ 0410 ثشلُ 22102116 فٝ ل١ذ ، 252222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عؼذاٚٞ ازّذ فالذ ازّذ -  70

ِسّٛد ػٍٟ خّبي/ ٍِه ـ ىب١ِخ ِشوض ـ فشلـ اٌسيٝ:  ثدٙخ ، ِٛاؽٟ رشث١خ  

:  ثدٙخ ، ف١ذ١ٌخ ػٓ 0422 ثشلُ 22102116 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زٕب فجسٟ ٠ٌٛض ِٛسا -  71

فّٟٙ و١ًّ ٕ٘ش٠ذ/ ٍِه ـ عٕٛسط َ ـ ٌٍسذ٠ذ ِسغٓ ثدٛاس خشفظ عٕٛسط اٌف١َٛ ىش٠ك  

 ، ر٠ّٛٓ ثمبٌخ ػٓ 0303 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 65222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌمٜٛ سؽبد ِسّذ د٠ٕب -  72

ِسّذ ػّش ٘بٔٝ/  ثٍّه عٕٛسط ِشوض - اٌدذ٠ذح اٌىؼبثٟ - اٌىؼبثٟ:  ثدٙخ  

 ٌٛادس ردبسح ػٓ 0464 ثشلُ 22102132 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اهلل ػجذ ِٛعٟ زغٓ ِسّذ -  73

اٌؼ١ٍُ ػجذ عبٌُ خ١ٍفٗ/ ثٍّه - اٌقذ٠ك ٠ٛعف ِشوض اٌدٕذٞ:  ثدٙخ ، ِٚمبٚالد ِغزؼٍّٗ  

 ردبسح ػٓ 0302 ثشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 21222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌجبلٝ ػجذ ِسّذ ِسّذ ازّذ -  74

اٌجبلٝ ػجذ ِسّذ ِسّذ/ ٍِه - ىب١ِخ ِشوض - فبٔٛط:  ثدٙخ ، اػالف  

 ػٓ 0430 ثشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌّمقٛد اثشا١ُ٘ زغٕٟ فبرٓ -  75

ازّذ ػجذإٌّؼُ ِقيفٝ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ 1 ػ ع اٌّؼ١ٍّٓ ِغبوٓ:  ثدٙخ ، ِىبرت ِّٙبد رٛس٠ذاد  

 ِسً ػٓ 0442 ثشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌس١ّذ ع١ذ زغ١ٓ ِسّذ -  76

ػجذاٌؼض٠ض خّؼخ سِنبْ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ ع١ال:  ثدٙخ ، اػالف  

 ردبسح ػٓ 0446 ثشلُ 22102124 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغ١ٓ ػجذاٌقّذ لشٟٔ ٔبد٠خ -  77

لشٟٔ اثٛاٌخ١ش ازّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ ػذالْ ٘ٛاسح:  ثدٙخ ، اٌجمبٌخ  

 رٛس٠ذاد ػٓ 0411 ثشلُ 22102115 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِسّذ ؽؼجبْ زّبدٖ -  78

ػجذاٌزٛاة رٛف١ك ِسّذ/  ثٍّه عٕٛسط ِشوض - ؽبسٚد اثٛ:  ثدٙخ ، ِمبٚالد ٚ ػبِٗ  

 ثٛف١ٗ ػٓ 0425 ثشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 22222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػجذاٌىش٠ُ وبًِ ٠ؼمٛة ثب١٘ٗ -  79

وبًِ ١ِضاس ػبسف/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ اٌجسش٠خ عٕٙٛس:  ثدٙخ ، ٚثبسدح عبخٕخ ِٚأوٛالد ِؾشٚثبد  

 ردبسح ػٓ 0423 ثشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  سؽٛاْ اثٛص٠ذ ػجذاٌمبدس فبىّخ -  80

ػجذاٌؼبي ػٍٟ زٛس٠خ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ف١ذ١ِٓ:  ثدٙخ ، ِٕض١ٌخ أدٚاد  



 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

 فٛي ِسً ػٓ 0442 ثشلُ 22102124 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ف١قً اٌغ١ذ اٌغ١ذ ِقيفٝ -  81

اٌغ١ذ اٌغ١ذ ِقيفٝ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ فٍٗ رمغ١ُ اٌغٍخبٔخ ؽبسع:  ثدٙخ ، ٚفالفً  

 أدٚاد ردبسح ػٓ 0455 ثشلُ 22102123 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ِسّٛد اٌغ١ذ ثذٚٞ -  82

ِسّذ صوٟ ص٘شاْ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ف١ذ١ِٓ:  ثدٙخ ، ا١ٌّٔٛبد ِٕض١ٌخ  

 ػٓ 0424 ثشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِقيفٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِقيفٝ ػجذاٌشزّٓ -  83

ػجذاٌفزبذ زغ١ٓ ازّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ثٕذس ـ اٌّج١نٗ اٌض٘شاء فبىّخ ػ:  ثدٙخ ، ػيٛس ردبسح  

 رٛس٠ذ ِىزت ػٓ 0421 ثشلُ 22102111 فٝ ل١ذ ، 1222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ز١ّذٖ ِزٌٟٛ ؽؼجبْ ازّذ -  84

ِٕقٛس فشزبد ازّذ/  ٍِه - عٕٛسط ِشوض اٌدذ٠ذح اٌىؼبثٟ:  ثدٙخ ، ع َ ج داخً ػّبي  

 ِٛاؽٟ وبسح ػٓ 0441 ثشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِٛعٝ فٛصٞ ِّذٚذ ػالء -  85

فٛصٞ ِّذٚذ اٌغ١ذ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ صغٍٛي عؼذ ؽبسع:  ثدٙخ ،  

 ، أػالف ردبسح ػٓ 0440 ثشلُ 22102125 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ىٍجٗ ازّذ ػجذإٌّؼُ اٌغ١ذ -  86

ػجذاٌؼض٠ض ػٍٟ زغٓ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ػبسف ػجذاٌغالَ ػ:  ثدٙخ  

 ٌج١غ ِىزت ػٓ 0423 ثشلُ 22102112 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ ازّذ ؽؼجبْ ِسّٛد -  87

ِسّٛد ع١ذ ِسّٛد/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ اٌغ١١ٍٓ:  ثدٙخ ، اٌّشالجخ وب١ِشاد  

 اٌجمبٌخ ردبسح ػٓ 0306 ثشلُ 22102121 فٝ ل١ذ ، 122222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِخ١ّش ػٍٝ زغٓ سمب -  88

ػٍٝ ِسّذ أًِ/ ٍِه - عٕٛسط ِشوض - سز١ُ ػضثخ:  ثدٙخ ، ثبٌزدضئخ اٌض٠ٛد ٚرؾًّ  

 ردبسح ػٓ 0444 ثشلُ 22102124 فٝ ل١ذ ، 22222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  سِنبْ ػجٛدٖ ٠ٛٔظ ػجذاٌال -  89

ػجذاٌؼبي اثشا١ُ٘ ػثّبْ/ ٍِه ـ عٕٛسط خجٍخ ٔبز١خ ِٓ االخقبؿ ِذخً:  ثدٙخ ، ػبِخ ٚرٛس٠ذاد ىج١خ ِغزٍضِبد  

 ِٛاد رؼجئخ ػٓ 3523 ثشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّٛد ػٍٟ ِسّٛد ِسّذ -  90

ِسّذ زغ١ٓ عٙبَ ٍِه - اٌف١َٛ ِشوض اٌؼبِش٠ٗ:  ثدٙخ ، غزائ١خ  

 ِٛاد رؼجئخ ػٓ 3523 ثشلُ 22102122 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّٛد ػٍٟ ِسّٛد ِسّذ -  91

 ٚاٌّسظٛس 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشح 10 اٌّدّٛػٗ ػذا ِب فٟ ٚاٌزقذ٠ش االعز١شاد بيالػّ ِىزت ػٓ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، غزائ١خ

3523 ثشلُ ٚل١ذ 2212-11-13 فٟ افززر اٌف١َٛ/ َ اٌؼبِش٠ٗ فٟ ٚاٌىبئٓ لبٔٛٔب ِٕٙب  

 ٚث١غ رسن١ش ػٓ 0412 ثشلُ 22102114 فٝ ل١ذ ، 12222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ػ١غٝ زبفظ ِسّذ فشزٗ -  92

ِسّذ سث١غ ِسّٛد/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ث١ّٙٛ:  ثدٙخ ، ِٚثٍدبد ِأوٛالد  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ل١ذد 122222.222   ِبٌٙب ،سأط  اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌزٛس٠ذاد اٌّمبٚالد اػّبي  ،  ؽشوخ   ٚؽش٠ىٗ ػجذاٌّٙذٞ ازّذ ِسّٛد -  1

/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ثٕذس ـ ثبغٛؿ ـ اٌش٠بْ ٚادٞ ؽبسع:  ثدٙخ ، اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌزٛس٠ذاد اٌّمبٚالد اػّبي ػٓ ، 0435 ثشلُ 22102121

ػجذاٌسٟ ػجذاٌّٙذٞ ٚازّذ ِسّذ ػجذاٌفزبذ ١ٌٍٝ  

 ، 0304 ثشلُ 22102121 فٝ ،ل١ذد 12222.222   ِبٌٙب ،سأط  ِىزجخ  ،  ؽشوخ   ٚؽش٠ىزٗ ف١ّذٖ ِسّٛد إٌّؼُ ػجذ -  2

ف١ّذٖ ِسّٛد خّبي/ ٍِه - عٕٛسط - خشفظ:  ثدٙخ ، ِىزجخ ػٓ  



 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

 ،ل١ذد 12222.222   ِبٌٙب ،سأط  ٚاٌغغبالد ٚاٌغخبٔبد اٌثالخبد ردبسح  ،  ؽشوخ   ٚؽش٠ىٗ اثشا١ُ٘ ازّذ فزسٟ ػّبداٌذ٠ٓ -  3

 عشا١ِه ثدٛاس ع٠ٛف ثٕٟ اٌف١َٛ ىش٠ك ياٚ:  ثدٙخ ، ٚاٌغغبالد ٚاٌغخبٔبد اٌثالخبد ردبسح ػٓ ، 0453 ثشلُ 22102123 فٝ

فزسٟ ػذٌٟ ِسّذ/ ٍِه ـ اٌدبسزٟ  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌزدبسٜ اٌغدً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾيت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   22102115 ربس٠خ ٚفٝ ،   1243:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِدٍغ ٔق١ف ػبدي ِبسٜ   - 1

ٔٙبئ١ب اٌزدبسح ٌزشن ِؾيٛة اٌم١ذ  

 اٌغدً ؽيت/ِسٛ رُ   22102125 ربس٠خ ٚفٝ ،   0452:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  اثشا١ُ٘ ازّذ فزسٟ ػّبداٌذ٠ٓ   - 2

ٔٙبئ١ب اٌزدبسح ٌزشن اٌغدً ؽيت رُ   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102121 ، ربس٠خ ٚفٟ  0332 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ىٗ اٌمبدس ػجذ ع١ذ عِٛٗ -  1

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102121 ، ربس٠خ ٚفٟ  1265 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اثشا١ُ٘ اٌٙبدٞ ػجذ ع١ذ ػبدي -  2

خ١ٕٗ  11313222222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  ياٌّب سأط رؼذ٠ً رُ  22102121 ، ربس٠خ ٚفٟ  3632 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ٠ٛعف ازّذ ِسّذ ىٗ -  3

خ١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102122 ، ربس٠خ ٚفٟ  1136 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِشعٝ اٌس١ّذ ػجذ وبًِ ِسّذ -  4

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102122 ، ربس٠خ ٚفٟ  6325 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌشزّٓ زغٕٝ -  5

خ١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102121 ، ربس٠خ ٚفٟ  2544 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اثٛاٌمبعُ لبعُ خ١ّظ اِبٔٝ -  6

خ١ٕٗ  12222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   



 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،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102123 ، ربس٠خ ٚفٟ  5162 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  خّؼٗ ؽؼجبْ ِقيفٝ ِسّذ -  7

خ١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102123 ، ربس٠خ ٚفٟ  1026 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اهلل ٌيف خ١ًٍ ؽٕٛدح ػّبد -  8

خ١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102123 ، ربس٠خ ٚفٟ  2011 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػ١ذ ػجذاهلل ِسّذ ِسّٛد -  9

خ١ٕٗ  1222222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102120 ، ربس٠خ ٚفٟ  1205 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ ازّذ ػٍٝ ػّشٚ -  10

خ١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102120 ، ربس٠خ ٚفٟ  6562 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اٌغ١ذ ػٍٟ سؽبد فبىّٗ -  11

خ١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102112 ، ربس٠خ ٚفٟ  5306 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ٘ٛاسٜ ِخ١ّش ِظٙش خبٌذ -  12

خ١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102111 ، ربس٠خ ٚفٟ  3465 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ازّذ ػجذاٌزٛاة فالذ ازّذ -  13

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102114 ، ربس٠خ ٚفٟ  1012 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِٕقٛس ازّذ ػٍٝ وبًِ -  14

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102115 ، ربس٠خ ٚفٟ  0233 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػٍٟ ِسّٛد ػجذاهلل ػجذاٌغفبس -  15

خ١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102115 ، ربس٠خ ٚفٟ  1431 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِؼٛك سامٝ ػبؽٛس زّبدٖ -  16

خ١ٕٗ  25222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102116 ، ربس٠خ ٚفٟ  1414 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػشفٗ ػجذاٌؼظ١ُ زغ١ٓ زٕبْ -  17

خ١ٕٗ  21222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102116 ، ربس٠خ ٚفٟ  6411 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّٛد ٠ٛعف ِسّٛد ثٕبء -  18

خ١ٕٗ  22222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102111 ، ربس٠خ ٚفٟ  4025 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اٌجبلٝ ػجذ ِسّذ زبِذ ِسّذ -  19

خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102124 ، ربس٠خ ٚفٟ  5164 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  فشج اٌغ١ذ ِخزبس ِسّذ -  20

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102124 ، ربس٠خ ٚفٟ  1023 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاٌّد١ذ ِؼٛك سخت ِّذٚذ -  21

خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102124 ، ربس٠خ ٚفٟ  4236 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ثشعَٛ ِؼٛك زٕب س٠ّْٛ -  22

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102120 ، ربس٠خ ٚفٟ  6111 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اعّبػ١ً ِسّٛد ػبؽٛس زغٓ -  23

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   
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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

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102120 ، ربس٠خ ٚفٟ  2333 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ؽذاد اٌّمقٛد ػجذ ٠س١ٝ ثىشٜ -  24

خ١ٕٗ  222222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102132 ، ربس٠خ ٚفٟ  1562 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ػجذاهلل ِسّذ ا١ِٓ اؽشف ِسّذ -  25

خ١ٕٗ  122222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102131 ، ربس٠خ ٚفٟ  3363 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  غيبط اثشا١ُ٘ ٚد٠غ اِدذ -  26

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ  22102131 ، ربس٠خ ٚفٟ  0315 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ازّذ ػجذاٌشز١ُ اِبَ زّبدٖ -  27

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 6546    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ليت زبفظ سؽٛاْ ِسّذ -  1

زغ١ٕٓ لبعُ ٔؼ١ّٗ/ ٍِه ـ اىغب ِشوض ـ فجشٞ ِٕؾأح ـ ثدؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 0310    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ ِسّذ ازّذ ػّش -  2

ِسّذ ازّذ ػّش/  ٍِه - اٌف١َٛ ِشوض اهلل ػجذ ِٕؾبح ،     

:  اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 0313    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٟ ػ٠ٛظ ازّذ خبثش -  3

زى١ُ ِسغٓ ِب٠ىً/ ٍِه اٌفذاْ االعال١ِخ ِذسعخ ثدٛاس اٌغالَ ػ 25 ،   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102122 ربس٠خ ٚفٟ 0332    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اهلل ػجذ اٌسف١ظ ػجذ ِسّذ ٔٛس -  4

ِقيفٟ ِسّذ ازّذ/ ٍِه اٌف١َٛ اٌدْٛ اٌقذ٠ك ثىش اثٛ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102122 ربس٠خ ٚفٟ 3523    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ػٍٝ ِسّٛد ِسّذ -  5

ِسّذ زغ١ٓ عٙبَ/ ٍِه - اٌف١َٛ ِشوض اٌؼبِش٠خ فٟ ٚاٌىبئٓ  غزائ١خ ِٛاد رؼجئخ ػٓ اخش سئ١غٟ ِسً افززسذ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102122 ربس٠خ ٚفٟ 0331    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ ػجذ ازّذ اٌزٛاة ػجذ رمٛٞ -  6

اٌش٠فٟ اٌزٛاة ػجذ ِسّذ/  ٍِه - عٕٛسط ِشوض ِيشىبسط ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102122 ربس٠خ ٚفٟ 3523    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ػٍٟ ِسّٛد ِسّذ -  7

ِسّذ زغ١ٓ عٙبَ ٍِه - اٌف١َٛ ِشوض اٌؼبِش٠ٗ ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102122 ربس٠خ ٚفٟ 3523    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ػٍٟ ِسّٛد ِسّذ -  8

 ِٕٙب ٚاٌّسظٛس 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشح 10 اٌّدّٛػٗ ػذا ِب فٟ ٚاٌزقذ٠ش االعز١شاد الػّبي ِىزت ػٓ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

3523 ثشلُ ٚل١ذ 2212-11-13 فٟ افززر اٌف١َٛ/ َ اٌؼبِش٠ٗ فٟ ٚاٌىبئٓ لبٔٛٔب  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102122 بس٠خر ٚفٟ 0332    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ص٠ذ اثٛ ِسّذ سث١غ ع١ذ -  9

ِبصْ اٌؼظ١ُ ػجذ زغبْ/ ٍِه عٕٛسط ِشوض ف١ذ١ِٓ اٌزٛز١ذ ِغدذ ثدٛاس اٌجٍذ غشة ،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0334    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػّشاْ ػجذاٌؼ١ٍُ ػجذاٌزٛاة ِجشٚن -  10

ػجذاٌجبسٞ لشٟٔ ِشٖٚ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ٔمب١ٌفخ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  
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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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0333    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ٘بؽُ ِسّذ سث١غ -  11

ِسّذ اٌس١ّذ ػجذ ِسّذ/ ٍِه - عٕٛسط ِشوض - ثٛسعؼ١ذ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0336    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ ِؼٛك فشزبد ١٘ثُ -  12

زغ١ٓ زغ١ٓ ِسّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌؼضة ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0331    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌسدبس اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ ازّذ ٠بعش -  13

زغٓ سث١غ ا٠ّبْ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ اٌمج١ٍخ عٕٙٛس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0335    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِجشٚن ػجذاٌشز١ُ فالذ ِسّذ -  14

ػجذاٌمٛٞ ِقيفٝ ِسّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌؼذٖٚ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102124 ربس٠خ ٚفٟ 0333    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اهلل ػجذ اٌغالَ ػجذ فشج ِسّذ -  15

اٌغالَ ػجذ عبٌُ زّذٞ/ ٍِه - عٕٛسط ىٕيبٚٞ ِٕؾبح زج١ت اهلل ػجذ ػضثخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102124 ربس٠خ ٚفٟ 0350    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِفزبذ فبثش ػٍٝ ٚائً -  16

فبثش ػٍٝ ا٠ّٓ/  ثٍّه - اٌف١َٛ - ػجذإٌبفش خّبي ؽبسع - اٌضساػ١١ٓ اثشاج ،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 0301    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ سٚثٝ سخت فٛفٝ -  17

ِسّذ سٚثٝ سخت/ ٍِه - اٌف١َٛ ِشوض - اٌف١َٛ ِٕؾبٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 0302    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اهلل ػجذ ِسّٛد لشٔٝ ٠بعش -  18

ِسّذ اٌغ١ذ ىٗ/ ٍِه - عٕٛسط ِشوض - اٌمج١ٍخ عٕٙٛس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ ٠ًرؼذ رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 0306    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِخ١ّش ػٍٝ زغٓ سمب -  19

ػٍٝ ِسّذ أًِ/ ٍِه - عٕٛسط ِشوض - سز١ُ ػضثخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 0330    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عؼذ ِسّذ اٌّد١ذ ػجذ خ١ش٠ٗ -  20

عؼ١ذ ِسّذ زغ١ٓ/ ٍِه - عٕٛسط ِشوض ٔمب١ٌفخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 0303    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ًٍ س٠بك ػضد فشأظ -  21

اهلل ٌيف اثشا١ُ٘ ع١ّش/ ٍِه - ىب١ِخ ِشوض - اٌغالَ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 0302    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌجبلٝ ػجذ ِسّذ ِسّذ ازّذ -  22

اٌجبلٝ ػجذ ِسّذ ِسّذ/ ٍِه - ىب١ِخ ِشوض - فبٔٛط ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 0305    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌٍي١ف ِسّذ ِسّذ ِشٚح -  23

سامٝ ع١ذ اؽشف/ ٍِه اٌف١َٛ 1 ػمبس ؽٛلٝ أزّذ ؽبسع اهلل ٌيف ِٕؾبٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 6222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌفزبذ ػجذ إٌّؼُ ػجذ ػ٠ٛظ ِٕٝ -  24

ِزٌٟٛ ِسّذ وّبي ػجذاهلل/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ث١ّٙٛ ـ ثدؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0303    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌمٜٛ سؽبد ِسّذ د٠ٕب -  25

ِسّذ ػّش ٘بٔٝ/  ثٍّه عٕٛسط ِشوض - اٌدذ٠ذح اٌىؼبثٟ - اٌىؼبثٟ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 3335    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌٌّٛٝ ِسّذ سِنبْ سمب -  26

 ِسّذ ػجذاٌزٛاة/  ثٍّه ىب١ِخ ِشوض - اٌقٕب٠غ فٝ اٌىبئٓ ٚ اعّٕذ ىٛة ِقٕغ ػٓ اخش سئ١غٝ ِسً افززسذ ،:   اٌـزأؽ١ش

  ػجذاٌزٛاة

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0301    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٟ اٌغ١ذ ِسّذ ازّذ ع١ذ -  27

ِسّذ اٌفزبذ ػجذ عبٌُ/  ٍِه - اٌف١َٛ ِشوض فبٌر ثٕٟ ،:   اٌـزأؽ١ش   



 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 رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 3335    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌٌّٟٛ ِسّذ سِنبْ سمب -  28

ػجذاٌزٛاة ِسّذ ػجذاٌزٛاة/  ثٍّه ىب١ِخ ِشوض - اٌقٕب٠غ اسك ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 3335    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌٌّٟٛ ِسّذ سِنبْ سمب -  29

 فٟ افززر - ػجذاٌدٛاد ِسّذ زغٓ/  ثٍّه ىب١ِخ ِشوض فب٠ض ػضثخ فٝ اٌىبئٓ ٚ ِٛاؽٝ رشث١خ زظ١شح ٔؾبه ػٓ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

3335 ثشلُ 24-12-2213  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102120 ربس٠خ ٚفٟ 0300    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ ػجذ س٠بك ِفشذ ِب٠ىً -  30

ز١ٕٓ زٕب سءٚف/ ٍِه - عٕٛسط ِشوض ف١ذ١ِٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102120 ربس٠خ ٚفٟ 0422    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ٍفخ ِسّذ ػٍٝ اٌغ١ذ ػٍٝ -  31

ػجذاٌشزّٓ ٚسدأٝ ػ١ذ ِسّذ/  ثٍّه عٕٛسط ِشوض - اٌمج١ٍخ عٕٙٛس - اٌسّذ٠خ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102112 ربس٠خ ٚفٟ 0422    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌشزّٓ ػجذ ِسّذ سث١غ ازّذ -  32

اٌّد١ذ ػجذ ِسّذ اٌزٛاة ػجذ/ ٍِه - اٌقذ٠ك ٠ٛعف ِشوض اٌسبٌِٟٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102112 ربس٠خ ٚفٟ 0421    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛص٠ذ ِسّذ سث١غ ع١ٙش -  33

ػجذاٌّد١ذ فبٌر ػقبَ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ف١ذ١ِٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102112 ربس٠خ ٚفٟ 0423    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ازّذ ؽؼجبْ ِسّٛد -  34

ِسّٛد ع١ذ ِسّٛد/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ اٌغ١١ٍٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 35    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػ١ذ ِسشٚط ثؾشٜ خٛسج -  35

 اٌّؼ١ٍّٓ ثشج اٌغالَ ثيً ؽبسع فٝ ٚاٌىبئٓ وٙشثبئ١ٗ اخٙضح غ١بس ليغ ردبسح ػٓ ا٢خش اٌشئ١غٝ اٌّسً ػٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش

ػ١ذ ِسشٚط ثؾشٜ خٛسج/  ثٍّه  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 0425    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌىش٠ُ وبًِ ٠ؼمٛة ثب١٘ٗ -  36

وبًِ ١ِضاس ػبسف/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ اٌجسش٠خ عٕٙٛس ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 0423    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ؽٛاْس اثٛص٠ذ ػجذاٌمبدس فبىّخ -  37

ػجذاٌؼبي ػٍٟ زٛس٠خ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ف١ذ١ِٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 0426    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔغ١ُ فشزبد خشخظ عبِر -  38

ٔغ١ُ فشزبد ِشاد/ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ٔمب١ٌفٗ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 0421    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عمبسٞ ف١ّذٖ ػجذإٌجٟ ا١ِٓ -  39

عمبسٞ ف١ّذٖ ػجذإٌجٟ سِنبْ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ٔمب١ٌفٗ اثٛٔبػٛسٖ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 0424    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِقيفٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِقيفٝ ػجذاٌشزّٓ -  40

ػجذاٌفزبذ زغ١ٓ ازّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ثٕذس ـ اٌّج١نٗ اٌض٘شاء فبىّخ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 35    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػ١ذ ِسشٚط ثؾشٜ خٛسج -  41

 خٛسج/  ثٍّه اٌف١َٛ ثٕذس - اٌّؼ١ٍّٓ ثشج اٌغالَ ثيً ؽبسع - ثدؼٍٗ االخش اٌشئ١غٝ ٌٍّسً إٌؾبه ػٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش

ػ١ذ ِسشٚط ثؾشٜ  

:  اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102114 ربس٠خ ٚفٟ 0413    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ ػ١ذ ِسّذ ٘ؾبَ -  42

اٌغ١ذ ػ١ذ ػ٠ٛظ/ ثٍّه -اٌف١َٛ ِشوض اثد١ح ،   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102114 ربس٠خ ٚفٟ 0414    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ز١ٕٓ ٠ٛال١ُ ثشٚد أذسٚ -  43

دا٘ؼ اِبَ ازّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ دِٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102114 ربس٠خ ٚفٟ 0412    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٟ ٠ٛعف فزسٟ ٠بعش -  44

ػٍٟ ٠ٛعف فزسٟ ِسّٛد/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌقؼ١ذٞ ٚػضثخ اٌسبدلخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102114 ربس٠خ ٚفٟ 0411    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌشزّٓ ػجذ اهلل ٔقش ىٍجخ زغ١ٓ -  45

اٌشزّٓ ػجذ اهلل ٔقش ىٍجٗ زغ١ٓ/  ٍِه - عٕٛسط ِشوض - اٌغبداد ِٕؾبح - سز١ً ػضثخ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102114 ربس٠خ ٚفٟ 0412    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػ١غٝ زبفظ ِسّذ فشزٗ -  46

ِسّذ سث١غ ِسّٛد/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ث١ّٙٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102114 ربس٠خ ٚفٟ 0420    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌسك خبد ازّذ خبثش سِنبْ -  47

عؼذ زّذٞ ِذ٠سخ/ ٍِه - عٕٛسط ثٕذس - فبٔٛط صوٟ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102115 ربس٠خ ٚفٟ 0415    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سعالْ اٌؼ١ٍُ ػجذ فالذ ِدذٞ -  48

اٌؼ١ٍُ ػجذ لشٟٔ ع١ذ/ ٍِه -عٕٛسط -ف١ذ١ّ٠ٓ -اٌزش٠دٟ ػضثخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102115 ربس٠خ ٚفٟ 0413    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٛعٝ ػجذاٌفزبذ زغٕٝ ٘بٔٝ -  49

ِٛعٝ ػجذاٌفزبذ زغٕٝ/  ثٍّه - اٌف١َٛ ِشوض - ػؼ اثٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102115 ربس٠خ ٚفٟ 5233    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌذاِٝ ػجذاٌمٜٛ زغٕٝ ِسّذ -  50

زغ١ٓ ػجذاٌؼ١ٍُ زغ١ٕخ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ اثؾٛاٞ عٕٙٛس ىش٠ك اٌمج١ٍخ عٕٙٛس ـ ثدؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 رؼذ٠ً رُ 22102115 ربس٠خ ٚفٟ 0416    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٙذٞ اٌّسغٓ ػجذ اٌؼبىٟ ػجذ ػؾشٞ ازّذ -  51

اٌؼبىٟ ػجذ ِسّذ خّؼٗ/ ثٍّه - عٕٛسط ِشوض اٌمج١ٍخ عٕشٚ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102115 ربس٠خ ٚفٟ 0411    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ ؽؼجبْ زّبدٖ -  52

ػجذاٌزٛاة رٛف١ك ِسّذ/  ثٍّه عٕٛسط ِشوض - ؽبسٚد اثٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102116 ربس٠خ ٚفٟ 0410    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عؼذاٚٞ ازّذ فالذ ازّذ -  53

ِسّٛد ػٍٟ خّبي/ ٍِه ـ ىب١ِخ ِشوض ـ فشلـ اٌسيٝ ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102116 ربس٠خ ٚفٟ 0422    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زٕب فجسٟ ٠ٌٛض ِٛسا -  54

فّٟٙ و١ًّ ٕ٘ش٠ذ/ ٍِه ـ عٕٛسط َ ـ ٌٍسذ٠ذ ِسغٓ ثدٛاس خشفظ عٕٛسط اٌف١َٛ ىش٠ك ،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102116 ربس٠خ ٚفٟ 6411    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ٠ٛعف ِسّٛد ثٕبء -  55

ِسّٛد ٠ٛعف ِسّٛد ثٕبء/  ثٍّه عٕٛسط ِشوض - رشعب ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102116 ربس٠خ ٚفٟ 0421    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ زغ١ٓ ع١ذ ازّذ -  56

ِسّٛد ػجذاٌس١ّذ ػبؽٛس/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ِجبسن ػ ،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102116 ربس٠خ ٚفٟ 0422    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبىٝ ػجذاٌؼبىٝ ػبؽٛس ِسّذ -  57

ػجذاٌشزّٓ ازّذ ىبسق/  ثٍّه عٕٛسط ِشوض - اٌؼ١ٍٗ ث١ذ ثدٛاس ِجبسن ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 0423    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثذ٠غ ػجذاٌّسغٓ ازّذ ٘ؾبَ -  58

ثذ٠غ ػجذاٌّسغٓ ازّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌالْ٘ٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 0424    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ٍفٗ خّؼٗ خّبي عبِر -  59

خ١ٍفخ خّؼٗ خّبي/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌىشادعخ صا٠ٚخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 0426    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛاٌغ١و لشٟٔ ِسّذ ازّذ -  60

ػجذاٌؼض٠ض ػجذإٌّؼُ زّبدٖ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌؼذٖٚ ،:   اٌـزأؽ١ش  



 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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 0421    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ز١ّذٖ ِزٌٟٛ ؽؼجبْ ازّذ -  61

ِٕقٛس فشزبد ازّذ/  ٍِه - عٕٛسط ِشوض اٌدذ٠ذح اٌىؼبثٟ ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 0423    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فجشٖ اٌغ١ذ ػ١ذ ِسّذ -  62

فجشٖ ػ١ذاٌغ١ذ/ ٍِه ـ اىغب ِشوض ـ ريْٛ ،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 3312    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٟ اٌغ١ذ عؼ١ذ لشٟٔ ازّذ -  63

فنً ؽؼجبْ ِؤِٓ/ ثٍّه اثؾٛاٞ ِشوض اٌذ٠ٕٟ اٌّؼٙذ اِبَ اٌمج١ٍٗ عٕشٚ ثدؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

:   اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102111 ربس٠خ ٚفٟ 0425    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ع١ذ ػٍٟ ِسّذ -  64

ازّذ ع١ذ ػٍٟ/ ٍِه ـ ـ عٕٛسط ِشوض ـ اٌدذ٠ذح اٌىؼبثٟ ،   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102113 ربس٠خ ٚفٟ 0432    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ زغٕٟ ػجذاٌسى١ُ ػٍُ -  65

زغٕٟ ػجذاٌسى١ُ ِسّذ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ف١ذ١ِٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102113 ربس٠خ ٚفٟ 0432    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ ػجذاهلل ع١ذ اؽشف -  66

اٌف١َٛ ثّسبفظخ اٌغ١بزخ رٕؾ١و ١٘ئخ/ ٍِه - عٕٛسط ِشوض - اٌغ١١ٍ١ٓ ػ١ٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102113 ربس٠خ ٚفٟ 0432    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ ػجذاهلل ع١ذ اؽشف -  67

 ٚاٌىبئٓ ٚخذِبرٙب ٚاٌشزالد ٚاٌزغ٠ٛك االػالَ ٚ ٚاالٔزشٔذ ِؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛخ١ب وّج١ٛرش ِشوض ػٓ سئ١غٝ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

2212 - 11 - 22 فٝ افززر 41632 عدً ثشلُ ِسّذ ػجذاٌشزّٓ سِنبْ/ ٍِه ِبخذح ف١ذ١ٌخ ثدٛاس -دٜاٌؼجٛ -اٌّغٍخ فٝ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102113 ربس٠خ ٚفٟ 0431    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ ػجذاهلل ع١ذ اؽشف -  68

اٌف١َٛ ثّسبفظخ اٌغ١بزخ ٌزٕؾ١و اٌؼبِٗ االداسح/  ثٍّه عٕٛسط ِشوض - اٌغ١١ٍٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102113 ربس٠خ ٚفٟ 0431    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ ػجذاهلل ع١ذ اؽشف -  69

 سِنبْ/ثٍّه اٌف١َٛ-اٌّغٍٗ-اٌؼجٛدٜ فٝ اٌىبئٓ ٚ اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛخ١ب ٚ وّج١ٛرش ِشوض ٔؾبه ػٓ سئ١غٝ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزأؽ١ش

اٌف١َٛ ِىزت 41632 ثشلُ ِسّذ ػجذاٌشزّٓ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102113 ربس٠خ ٚفٟ 0433    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌجبلٟ ػجذ ازّذ ِسّٛد اؽشف -  70

ِسّذ سِنبْ ٔدبح/ ٍِه -عٕٛسط ٔبفش ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102113 ربس٠خ ٚفٟ 0420    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خبداٌشة زغٓ فالذ فزسٟ -  71

ِسّذ اٌغ١ذ ِسّٛد/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ فبٔٛط صوٟ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 0431    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػ٠ٛظ اثشا١ُ٘ ازّذ ا٠ٛة -  72

ازّذ ا٠ٛة ؽؼجبْ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ث١ّٙٛ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 0434    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، صوٟ ا١ِٓ اٌذ٠ٓ ػض ازّذ -  73

اٌزٛاة ػجذ ػّش فبثش/ ٍِه -عٕٛسط ِشوض رشعب ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 0436    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ اٌٛازذ ػجذ اٌغ١ذ ا٠ّٓ -  74

ازّذ اٌٛازذ ػجذ اٌغ١ذ/ ٍِه -عٕٛسط ِشوض ػبسف اٌغالَ ػجذ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 3613    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌؾب٘ذ اٌّد١ذ ػجذ اٌّد١ذ ػجذ ِسّذ -  75

ػجذسثٗ ػجذاٌشزّٓ ِسّٛد/ ٍِه ـ أثؾٛاٞ ثٕذس ـ اٌغٛق ِغبوٓ ـ ثدؼٍٗ ٕٛاٌْؼ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102121 ربس٠خ ٚفٟ 6126    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ عالِٗ ػف١فٝ عبسٖ -  76

ػ٠ٛظ ػجذإٌجٟ ع١ذ/  ثٍّه اٌف١َٛ ثٕذس اٌسبدلٗ زٍّٝ ازّذ ؽبسع ِٓ ِزفشع اٌجذس ؽبسع 4 ثدؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102122 ربس٠خ ٚفٟ 0441    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٛعٝ فٛصٞ ِّذٚذ ػالء -  77

فٛصٞ ِّذٚذ اٌغ١ذ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ صغٍٛي عؼذ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  



 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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102122 ربس٠خ ٚفٟ 0442    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌس١ّذ ع١ذ زغ١ٓ ِسّذ -  78

ػجذاٌؼض٠ض خّؼخ سِنبْ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ ع١ال ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102122 ربس٠خ ٚفٟ 0430    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّمقٛد اثشا١ُ٘ زغٕٟ فبرٓ -  79

ازّذ ػجذإٌّؼُ ِقيفٝ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ 1 ػ ع اٌّؼ١ٍّٓ ِغبوٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102122 ربس٠خ ٚفٟ 0433    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خٛدح ػجذاٌّمقٛد ازّذ ِقيفٝ -  80

خٛدح ػجذاٌّمقٛد ازّذ/ ٍِه ـ ىب١ِخ َ ـ سؽٛاْ لقش ـ االففش ػضثخ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102124 ربس٠خ ٚفٟ 0445    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ فزسٝ زّبدٖ ِسّذ -  81

ػجذاٌس١ّذ ػجذاٌؼظ١ُ ازّذ/  ثٍّه عٕٛسط ِٕؾأح - ٚ٘ذاْ ػضثخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102124 ربس٠خ ٚفٟ 3166    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌفزبذ فالذ ِسّذ ازّذ -  82

ِسّٛد ػ١ذ ػجذاٌزٛاة/ ٍِه ـ أثؾٛاٞ ِشوض ـ اٌدّٙٛس٠خ ػ ِٓ ِزفشع ػجبط ػ ـ ثدؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102124 ربس٠خ ٚفٟ 0444    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سِنبْ ػجٛدٖ ٠ٛٔظ ػجذاٌال -  83

ػجذاٌؼبي اثشا١ُ٘ ػثّبْ/ ٍِه ـ عٕٛسط خجٍخ ٔبز١خ ِٓ االخقبؿ ِذخً ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102124 ربس٠خ ٚفٟ 0441    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّمقٛد ِسّذ ع١ذ زّبدٖ -  84

ػجذاٌؼض٠ض عؼذ فجبذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ثٕذس ـ اٌغٍخبٔٗ ـ ا١ٌّٕغٟ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102124 ربس٠خ ٚفٟ 3404    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خٛدٖ س٠بك ِؼٛك ٔبفش -  85

 ـ اٌف١َٛ ـ اٌزؼب١ٔٚبد ِغبوٓ 52 ػّبسٖ فٟ ٚاٌىبئٓ ـ ثبٌميبػٟ اٌغ١بساد ص٠ٛد ردبسح ػٓ االخش اٌشئ١غٟ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزأؽ١ش

ػٍٟ ٌيفٟ أٌيبف/ ٍِه  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102124 ربس٠خ ٚفٟ 0446    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغ١ٓ ػجذاٌقّذ لشٟٔ ٔبد٠خ -  86

لشٟٔ اثٛاٌخ١ش ازّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ ػذالْ ٘ٛاسح ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102124 ربس٠خ ٚفٟ 0443    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ز١ّذح ِقجبذ خجش٠ً عؼ١ذ -  87

ِقجبذ خجش٠ً ِسّذ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ٔمب١ٌفخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102124 ربس٠خ ٚفٟ 0442    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ف١قً اٌغ١ذ اٌغ١ذ ِقيفٝ -  88

اٌغ١ذ اٌغ١ذ ِقيفٝ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ فٍٗ رمغ١ُ اٌغٍخبٔخ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

: اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102125 ربس٠خ ٚفٟ 0451    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغبْ ع١ذ ازّذ ِسّذ -  89

ػجذاٌزٛاة ػٍٝ ِسّٛد/  ثٍّه اٌف١َٛ ِشوض - ػجذاهلل ِٕؾأح ،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102125 ربس٠خ ٚفٟ 0440    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ىٍجٗ ازّذ ػجذإٌّؼُ اٌغ١ذ -  90

ػجذاٌؼض٠ض ػٍٟ زغٓ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ػبسف ػجذاٌغالَ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102125 ربس٠خ ٚفٟ 0452    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ ازّذ فزسٟ ػّبداٌذ٠ٓ -  91

فزسٟ ػذٌٟ ِسّذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ اٌف١َٛ ِٕؾأح ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102125 ربس٠خ ٚفٟ 0443    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٟ عؼذاٚٞ زبفظ ػض ازّذ -  92

عؼذاٚٞ ػضزبفظ/ ٍِه ـ اٌمج١ٍخ عٕٙٛس ـ اٌّغشثٟ زٟ ؽبسع ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0452    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ اٌشاصق ػجذ غبُٔ سا٠ٚٗ -  93

زغب١ٔٓ اثشا١ُ٘ ِسّٛد/ ثٍّه -اٌف١َٛ ِشوض دع١ب ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0450    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛعف ٠ؼمٛة فّٙٝ ِالن -  94

ٟػجذاٌجبل فبٌر ٔبدٜ/  ثٍّه - عٕٛسط ِشوض - رشعب ،:   اٌـزأؽ١ش   



 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

،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0113    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػجذاٌشزّٓ ػجذاٌس١ّذ سث١غ -  95

اٌغالَ ـ 1 ػ 3 ِذخً اٌمذ٠ُ اعج١ىٛ َ 11 ػمبس ـ فٟ ٚاٌىبئٓ ِسّٛي ٚث١غ اوغغٛاس خذِبد ػٓ فشػب افززسذ ،:   اٌـزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0453    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ س٠بك ِسّذ زغبَ -  96

ِسّذ س٠بك ِسّذ/ ٍِه ـ اىغب ِشوض ـ اٌسدش ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0462    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػجذاٌؼض٠ض ِسّذ ثالي -  97

زغ١ٓ ع١ذ ِٚسّذ ِٚبخذٖ ٚؽؼجبْ عؼ١ذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ثٕذس ـ اٌّج١نخ وٛثشٞ ثدٛاس اٌسش٠خ ػ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0454    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سؽٛاْ ازّذ ِسّٛد ؽ١ّبء -  98

ع١ذ ازّذ سخت/  ثٍّه - عٕٛسط ِشوض - رشعب ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0451    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشعٟ خّؼٗ ِسّذ غبدح -  99

فبدق ػجذإٌّؼُ عؼذ/  ثٍّه اٌقذ٠ك ٠ٛعف ِشوض - اثبظٗ لش٠خ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0456    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِغؼٛد ِغؼٛدػجذاهلل ِسّذ -  100

ِغؼٛد ػجذاهلل ِغؼٛد/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ؽؼ١ت صا٠ذ ػضثخ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102123 ربس٠خ ٚفٟ 0455    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِسّٛد اٌغ١ذ ثذٚٞ -  101

ِسّذ صوٟ ص٘شاْ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ف١ذ١ِٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102120 ربس٠خ ٚفٟ 0462    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عؼذاٚٞ لشٟٔ ػ١ذ سخت -  102

عؼذاٚٞ لشٟٔ ػ١ذ/ ٍِه ـ اٌف١َٛ ِشوض ـ ع١ال ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102120 ربس٠خ ٚفٟ 0463    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اهلل ػجذ اٌغ١ذ ٔقش ٚائً -  103

اهلل ػجذ اٌغ١ذ ٔقش/ ٍِه -اىغب ِشوض زٍفب ِٕؾبح ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102120 ربس٠خ ٚفٟ 0461    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ز١ّذٖ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ عّبذ -  104

ِسّٛد ػٍٟ ِسّذ/ ٍِه ـ عٕٛسط ِشوض ـ ف١ذ١ِٓ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102132 ربس٠خ ٚفٟ 0464    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اهلل ػجذ ِٛعٟ زغٓ ِسّذ -  105

اٌؼ١ٍُ ػجذ عبٌُ خ١ٍفٗ/ ثٍّه - اٌقذ٠ك ٠ٛعف ِشوض اٌدٕذٞ ،:   اٌـزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102132 ربس٠خ ٚفٟ 5300    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر زغ١ٓ ِسّذ ازّذ -  106

زغٛٔٗ ِسّذ اؽشف/  ثٍّه عٕٛسط ِشوض - ِيشىبسط ثدؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

:  اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102131 ربس٠خ ٚفٟ 0465    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِؼجذ ػجذاٌفزبذ ػٍٝ -  107

ػجذاٌفزبذ ػٍٝ زغبَ/ ٍِه 164 ليؼخ - االٌٚٝ اٌّشزٍخ - أٚؽ١ُ وَٛ - اٌقٕبػ١خ إٌّيمخ ،   

:  اٌـزأؽ١ش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102131 ربس٠خ ٚفٟ 0465    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِؼجذ ػجذاٌفزبذ ػٍٝ -  108

/ ٍِه اٌقذ٠ك ٠ٛعف ِشوض - لبسْٚ - اٌخٍيخ فٝ ٚاٌىبئٓ ٚرقذ٠ش ٚاعز١شاد ِٚخقجبد زؾش٠خ ِج١ذاد ردبسح ػٓ ِسً ٌٗ ، 

5516 عدً ثشلُ ػجذاٌفزبذ ػٍٝ زغبَ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً رُ 22102131 ربس٠خ ٚفٟ 0236    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغب١ٔٓ ثالي ِسّذ ازّذ -  109

ثالي ِسّذ ازّذ/ثٍّه-عٕٛسط ِشوض ِيشىبسط اٌغٛي ػضثخ ثدؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼذ٠ً ،:   اٌـزأؽ١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌؾبه  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 1265   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ اٌٙبدٞ ػجذ ع١ذ ػبدي -  1

 ػيش٠خ ٚٔجبربد صساػ١خ زبفالد ِٕٚبؽش صساػ١خ زبفالد ٚرقذ٠ش ٚرٛس٠ذ ٚرغ٠ٛك ردبسح ـ ثدؼٍٗ اٌزدبسح ٔٛع رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش

ٚأز١ىبد ٚرسف خشدٚاد ٚردبسح  

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 6126   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ عالِٗ ػف١فٝ عبسٖ -  2

اٌّفشٚؽبد ردبسح ـ ثدؼٍٗ اٌزدبسح ٔٛع رؼذ٠ً  

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 5162   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خّؼٗ ؽؼجبْ ِقيفٝ ِسّذ -  3

ٚرٛس٠ذاد ػبِخ ِمبٚالد ثدؼٍٗ اٌزدبسح ٔٛع رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 3204   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذاٌؼظ١ُ اٌغ١ذ ػّشٚ -  4

ع.َ.ج داخً ػّبي ٔمً ٚ سزالد ِىزت ثدؼٍٗ إٌؾبه رؼذ٠ً   

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102114ُ ربس٠خ ٚفٟ 0226   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ خبد سث١غ سخت -  5

غزائ١خ ٚفٕبػبد غزائ١خ ِٛاد ٚرٛص٠غ ٚرغ١ٍف رؼجئخ ـ ثدؼٍٗ اٌزدبسح ٔٛع رؼذ٠ً  

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 0111   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌشاصق ِسّذ ػجذاٌفزبذ ع١ذ -  6

ِٛاؽٟ ردبسح ثدؼٍٗ إٌؾبه رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 3116   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجٛد فنً اٌغ١ذ ١ٌٚذ -  7

غزائ١ٗ ِٛاد ٚرؼجئخ ز٠ٍٛبد رق١ٕغ ثدؼٍٗ اٌزدبسح ٔٛع رؼذ٠ً  

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102124ُ ربس٠خ ٚفٟ 3166   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌفزبذ فالذ ِسّذ ازّذ -  8

ثبٌدٍّخ اٌىٙشثبئ١خ االخٙضح ٌزدبسح ِؼشك ـ ثدؼٍٗ اٌزدبسح ٔٛع رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

:  اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102124ُ ربس٠خ ٚفٟ 5164   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فشج اٌغ١ذ ِخزبس ِسّذ -  9

لبٔٛٔب ِٕٙب اٌّسظٛس ف١ّبػذا ٚاٌزقذ٠ش اٌؼبِخ اٌّمبٚالد الػّبي ِىزت ـ ثدؼٍٗ اٌزدبسح ٔٛع رؼذ٠ً  

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102124ُ ربس٠خ ٚفٟ 1023   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّد١ذ ِؼٛك سخت ِّذٚذ -  10

 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشح 10 اٌّدّٛػٗ ف١ّبػذا ٚاٌزقذ٠ش االعز١شاد الػّبي ِىزت دؼٍٗث اٌزدبسح ٔٛع رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش

لبٔٛٔب ِٕٙب ٚاٌّسظٛس  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102120ُ ربس٠خ ٚفٟ 0421   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ز١ّذٖ ِزٌٟٛ ؽؼجبْ ازّذ -  11

ع.َ.ج داخً ٚأزمبالد ػّبٌٗ رٛس٠ذ ِىزت ـ ثدؼٍٗ اٌزدبسح ٔٛع رؼذ٠ً   

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102120ُ ربس٠خ ٚفٟ 4146   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر ػجذاٌس١ٍُ ٌٍَّٛ ػّشٚ -  12

اٌؼغىش٠خ اٌّالثظ ف١ّبػذا ِالثظ رقذ٠ش ـ ثدؼٍٗ اٌزدبسح ٔٛع رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102132ُ ربس٠خ ٚفٟ 1562   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاهلل ِسّذ ا١ِٓ اؽشف ِسّذ -  13

اٌؼبِخ ٚاٌزٛس٠ذاد اٌّجبٟٔ ف١بٔخ ٚخذِبد اٌّزىبٍِخ اٌّمبٚالد الػّبي ِىزت ثدؼٍٗ اٌزدبسح ٔٛع رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾبه رؼذ٠ً ر22102131ُ ربس٠خ ٚفٟ 0315   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ػجذاٌشز١ُ اِبَ زّبدٖ -  14

وشرْٛ ٚسؽخ ثدؼٍٗ اٌزدبسح ٔٛع رؼذ٠ً:  اٌزأؽ١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛع      

   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

 

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 0301   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ سٚثٝ سخت فٛفٝ -  1

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102122ُ ربس٠خ ٚفٟ 0442   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌس١ّذ ع١ذ زغ١ٓ ِسّذ -  2

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102124ُ ربس٠خ ٚفٟ 0441   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّمقٛد ِسّذ ع١ذ زّبدٖ -  3

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0303   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌمٜٛ بدسؽ ِسّذ د٠ٕب -  4

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0454   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سؽٛاْ ازّذ ِسّٛد ؽ١ّبء -  5

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 0424   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِقيفٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِقيفٝ ػجذاٌشزّٓ -  6

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102113ُ ربس٠خ ٚفٟ 0431   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ ػجذاهلل ع١ذ اؽشف -  7

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0456   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِغؼٛد ِغؼٛدػجذاهلل ِسّذ -  8

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102114ُ ربس٠خ ٚفٟ 0413   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ ػ١ذ ِسّذ ٘ؾبَ -  9

 خبؿ

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 0330   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عؼذ ِسّذ اٌّد١ذ ػجذ خ١ش٠ٗ -  10

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102122ُ ربس٠خ ٚفٟ 0433   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خٛدح ػجذاٌّمقٛد ازّذ ِقيفٝ -  11

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102115ُ ربس٠خ ٚفٟ 0411   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ ؽؼجبْ زّبدٖ -  12

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 0434   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، صوٟ ا١ِٓ اٌذ٠ٓ ػض ازّذ -  13

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0336   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ ِؼٛك فشزبد ١٘ثُ -  14

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0452   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ اٌشاصق ػجذ غبُٔ سا٠ٚٗ -  15

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 0425   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌىش٠ُ وبًِ ٠ؼمٛة ثب١٘ٗ -  16

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102113ُ ربس٠خ ٚفٟ 0432   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ زغٕٟ ػجذاٌسى١ُ ػٍُ -  17

خبؿ: اٌزأؽ١ش  



 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

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102122ُ ربس٠خ ٚفٟ 0430   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌّمقٛد اثشا١ُ٘ زغٕٟ فبرٓ -  18

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0301   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٟ اٌغ١ذ ِسّذ ازّذ ع١ذ -  19

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102132ُ ربس٠خ ٚفٟ 0464   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اهلل ػجذ ِٛعٟ زغٓ ِسّذ -  20

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 0426   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛاٌغ١و لشٟٔ ِسّذ ازّذ -  21

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 0313   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٟ ػ٠ٛظ ازّذ خبثش -  22

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102124ُ ربس٠خ ٚفٟ 0443   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ز١ّذح ِقجبذ خجش٠ً عؼ١ذ -  23

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0462   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ػجذاٌؼض٠ض ِسّذ ثالي -  24

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102114ُ ربس٠خ ٚفٟ 0420   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌسك خبد ازّذ خبثش سِنبْ -  25

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 0303   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ًٍ س٠بك ػضد فشأظ -  26

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102125ُ ربس٠خ ٚفٟ 0452   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ ازّذ فزسٟ ػّبداٌذ٠ٓ -  27

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102125ُ ربس٠خ ٚفٟ 0451   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغبْ ع١ذ ازّذ ِسّذ -  28

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 0436   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ اٌٛازذ ػجذ اٌغ١ذ ا٠ّٓ -  29

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102124ُ ربس٠خ ٚفٟ 0350   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِفزبذ فبثش ػٍٝ ٚائً -  30

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102120ُ ربس٠خ ٚفٟ 0422   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ٍفخ ِسّذ ػٍٝ اٌغ١ذ ػٍٝ -  31

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102112ُ ربس٠خ ٚفٟ 0421   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثٛص٠ذ ِسّذ سث١غ ع١ٙش -  32

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102113ُ ربس٠خ ٚفٟ 0433   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌجبلٟ ػجذ ازّذ ِسّٛد اؽشف -  33

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102115ُ ربس٠خ ٚفٟ 0413   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٛعٝ ػجذاٌفزبذ زغٕٝ ٘بٔٝ -  34

خبؿ: اٌزأؽ١ش  



 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

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102116ُ ربس٠خ ٚفٟ 0410   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عؼذاٚٞ ازّذ فالذ ازّذ -  35

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0335   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِجشٚن ػجذاٌشز١ُ فالذ ِسّذ -  36

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102113ُ ربس٠خ ٚفٟ 0432   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ ػجذاهلل ع١ذ اؽشف -  37

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102122ُ ربس٠خ ٚفٟ 0441   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٛعٝ فٛصٞ ِّذٚذ ػالء -  38

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 0421   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عمبسٞ ف١ّذٖ ػجذإٌجٟ ا١ِٓ -  39

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 0431   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػ٠ٛظ اثشا١ُ٘ ازّذ ا٠ٛة -  40

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 3335   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌٌّٟٛ ِسّذ سِنبْ سمب -  41

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0451   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشعٟ خّؼٗ ِسّذ غبدح -  42

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102124ُ ربس٠خ ٚفٟ 0333   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اهلل ػجذ اٌغالَ ػجذ فشج ِسّذ -  43

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102116ُ ربس٠خ ٚفٟ 0421   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ زغ١ٓ ع١ذ ازّذ -  44

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٔٛع رؼذ٠ً ر22102115ُ ربس٠خ ٚفٟ 0416   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٙذٞ اٌّسغٓ ػجذ اٌؼبىٟ ػجذ ػؾشٞ ازّذ -  45

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102114ُ ربس٠خ ٚفٟ 0414   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ز١ٕٓ ٠ٛال١ُ ثشٚد أذسٚ -  46

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 0423   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثذ٠غ ػجذاٌّسغٓ ازّذ ٘ؾبَ -  47

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102122ُ ربس٠خ ٚفٟ 0332   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اهلل ػجذ اٌسف١ظ ػجذ ِسّذ ٔٛس -  48

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102114ُ ربس٠خ ٚفٟ 0412   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٟ ٠ٛعف فزسٟ ٠بعش -  49

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 0425   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ع١ذ ػٍٟ ِسّذ -  50

 خبؿ

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102120ُ ربس٠خ ٚفٟ 0461   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ز١ّذٖ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ عّبذ -  51

خبؿ: اٌزأؽ١ش  



 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

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 0310   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ ِسّذ ازّذ ػّش -  52

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 0421   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ز١ّذٖ ِزٌٟٛ ؽؼجبْ ازّذ -  53

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0453   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ س٠بك ِسّذ زغبَ -  54

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 0305   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌٍي١ف ِسّذ ِسّذ ِشٚح -  55

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102124ُ ربس٠خ ٚفٟ 0445   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ فزسٝ زّبدٖ ِسّذ -  56

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102120ُ ربس٠خ ٚفٟ 0462   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عؼذاٚٞ لشٟٔ ػ١ذ سخت -  57

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102122ُ ربس٠خ ٚفٟ 0332   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ص٠ذ اثٛ ِسّذ سث١غ ع١ذ -  58

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102114ُ ربس٠خ ٚفٟ 0411   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌشزّٓ ػجذ اهلل ٔقش ىٍجخ زغ١ٓ -  59

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 0423   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فجشٖ اٌغ١ذ ػ١ذ ِسّذ -  60

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0450   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛعف ٠ؼمٛة فّٙٝ ِالن -  61

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 0306   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِخ١ّش ػٍٝ زغٓ سمب -  62

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102124ُ ربس٠خ ٚفٟ 0444   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سِنبْ ػجٛدٖ ٠ٛٔظ ػجذاٌال -  63

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102122ُ ربس٠خ ٚفٟ 0331   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ ػجذ ازّذ اٌزٛاة ػجذ رمٛٞ -  64

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 0423   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سؽٛاْ اثٛص٠ذ ػجذاٌمبدس فبىّخ -  65

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102124ُ ربس٠خ ٚفٟ 0442   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ف١قً اٌغ١ذ اٌغ١ذ ِقيفٝ -  66

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0331   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌسدبس اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ ازّذ ٠بعش -  67

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102116ُ ربس٠خ ٚفٟ 0422   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زٕب فجسٟ ٠ٌٛض ِٛسا -  68

خبؿ: اٌزأؽ١ش  



 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

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102112ُ ربس٠خ ٚفٟ 0422   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌشزّٓ ػجذ ِسّذ سث١غ ازّذ -  69

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102112ُ ربس٠خ ٚفٟ 0423   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ازّذ ؽؼجبْ ِسّٛد -  70

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 0302   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌجبلٝ ػجذ ِسّذ ِسّذ ازّذ -  71

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102114ُ ربس٠خ ٚفٟ 0412   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػ١غٝ زبفظ ِسّذ فشزٗ -  72

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102125ُ ربس٠خ ٚفٟ 0443   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػٍٟ عؼذاٚٞ زبفظ ػض ازّذ -  73

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102121ُ ربس٠خ ٚفٟ 0302   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اهلل ػجذ ِسّٛد لشٔٝ ٠بعش -  74

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0455   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ ِسّٛد اٌغ١ذ ثذٚٞ -  75

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102124ُ ربس٠خ ٚفٟ 0446   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغ١ٓ ػجذاٌقّذ لشٟٔ ٔبد٠خ -  76

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0334   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػّشاْ ػجذاٌؼ١ٍُ ػجذاٌزٛاة ِجشٚن -  77

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

: اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102131ُ ربس٠خ ٚفٟ 0465   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِؼجذ ػجذاٌفزبذ ػٍٝ -  78

 خبؿ

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102122ُ ربس٠خ ٚفٟ 3523   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ػٍٟ ِسّٛد ِسّذ -  79

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102116ُ ربس٠خ ٚفٟ 0422   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ػجذاٌؼبىٝ ػجذاٌؼبىٝ ػبؽٛس ِسّذ -  80

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102113ُ ربس٠خ ٚفٟ 0420   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خبداٌشة زغٓ فالذ فزسٟ -  81

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102115ُ ربس٠خ ٚفٟ 0415   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سعالْ اٌؼ١ٍُ ػجذ فالذ ِدذٞ -  82

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102125ُ ربس٠خ ٚفٟ 0440   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ىٍجٗ ازّذ ػجذإٌّؼُ اٌغ١ذ -  83

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 0424   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ٍفٗ خّؼٗ خّبي عبِر -  84

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102120ُ ربس٠خ ٚفٟ 0463   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اهلل ػجذ اٌغ١ذ ٔقش ٚائً -  85

خبؿ: اٌزأؽ١ش  



 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

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102120ُ ربس٠خ ٚفٟ 0300   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغ١ذ ػجذ س٠بك ِفشذ ِب٠ىً -  86

خبؿ: اٌزأؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102111ُ ربس٠خ ٚفٟ 0426   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔغ١ُ فشزبد خشخظ عبِر -  87

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذ٠ً ر22102123ُ ربس٠خ ٚفٟ 0333   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد ٘بؽُ ِسّذ سث١غ -  88

خبؿ: اٌزأؽ١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و١ٍٛثبرشا ثدؼٍٙب اٌزدبس٠ٗ اٌغّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 6634 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر22102122ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

ٌٍس٠ٍٛبد ع٠ٛذ    

 ث١شج ف١شٚ ـ ثدؼٍٙب اٌزدبس٠خ اٌغّخ رؼذ٠ً: اٌٝ 1265 ثشلُ اٌّم١ذح شوخاٌؾ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر22102123ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2

ٚاالٔز١ىبد ٚاٌزسف ٚاٌزٛس٠ذ ٚاٌزقذ٠ش ٌٍزدبسح    

 ٌزدبسح اٌجذس ـ ثدؼٍٙب اٌزدبس٠خ اٌغّخ رؼذ٠ً: اٌٝ 6126 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر22102123ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  3

   اٌّفشٚؽبد

 ِىزت ـ ثدؼٍٙب اٌزدبس٠خ اٌغّخ رؼذ٠ً: اٌٝ 5162 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر22102123ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  4

ٚاٌزٛس٠ذاد اٌؼبِخ ٌٍّمبٚالد اٌؼقشٞ اٌزق١ُّ    

 اٌىف١ً ِىزت ثدؼٍٙب اٌزدبس٠ٗ اٌغّٗ رؼذ٠ً: اٌٝ 3204 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر22102111ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  5

اٌؼّبي ٔمً ٚ ٌٍشزالد    

 ٌزؼجئخ اٌشث١غ ـ ثدؼٍٙب اٌزدبس٠خ اٌغّخ رؼذ٠ً: اٌٝ 0226 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر22102114ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  6

اٌغزائ١خ ٚاٌقٕبػبد اٌغزائ١خ اٌّٛاد ٚرٛص٠غ ٚرغ١ٍف    

 اٌفشج ثدؼٍٙب اٌزدبس٠خ اٌغّخ رؼذ٠ً: اٌٝ 2252 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر22102116ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  7

اٌجٕبء ِٛاد رٛس٠ذ ٚ اٌّزىبٍِخ ٌٍّمبٚالد    

 ِؼشك ـ ثدؼٍٙب اٌزدبس٠خ اٌغّخ رؼذ٠ً: اٌٝ 3166 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر22102124ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  8

اٌىٙشثبئ١خ االخٙضح ٌزدبسح اٌّدذ    

 االفش٠م١خ ـ ثدؼٍٙب اٌزدبس٠خ اٌغّخ رؼذ٠ً: اٌٝ 5164 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر22102124ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  9

ٚاٌزقذ٠ش اٌؼبِخ ٌٍّمبٚالد    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 افبق ِىزت ـ ثدؼٍٙب اٌزدبس٠خ اٌغّخ رؼذ٠ً: اٌٝ 1023 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذ٠ً اٌزأؽ١ش ر22102124ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  10

ٚاٌزقذ٠ش ٌالعز١شاد    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

ؽشوبد اٌزدبسٜ اٌغدً رؼذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾيت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ربس٠خ ٚفٟ 421، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ ٚؽشوبءٖ ثذٚٞ ِقيفٝ ِسّذ/  ثدؼٍخ اٌؾشوخ ٚػٕٛاْ اعُ رؼذ٠ً -  1

خ١ٕٗ  12222222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 22102122،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ربس٠خ ٚفٟ 421، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ ٔقش اٌٛ٘بة ػجذ ا٠ّٓ ٚؽش٠ىخ ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  2

خ١ٕٗ  12222222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 22102122،   

   ربس٠خ ٚفٟ 421، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١يخ رٛف١خ ٚؽش٠ىزٗ ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ثدؼٍٙب اٌؾشوٗ ٚػٕٛاْ اعُ رؼذ٠ً -  3

خ١ٕٗ  12222222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 22102122،   

   ربس٠خ ٚفٟ 421، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشوبءٖ ثذٚٞ ِقيفٝ ِسّذ/  ثدؼٍخ اٌؾشوخ ٚػٕٛاْ اعُ رؼذ٠ً -  4

خ١ٕٗ  12222222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 22102122،   

   ربس٠خ ٚفٟ 421، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٔقش اٌٛ٘بة ػجذ ا٠ّٓ ٚؽش٠ىخ ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  5

خ١ٕٗ  12222222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 22102122،   

   ربس٠خ ٚفٟ 421، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽش٠ىزٗ ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ثدؼٍٙب اٌؾشوٗ ٚػٕٛاْ اعُ رؼذ٠ً -  6

خ١ٕٗ  12222222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذ٠ً رُ 22102122،   

 سأط رؼذ٠ً رُ 22102122،   ربس٠خ ٚفٟ 0220، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ؽشوبٖ ٚ ػٍٝ ازّذ ػ١ٍٖٛ اٌذ٠ٓ ػالء -  7

خ١ٕٗ  13222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رؼذ٠ً:   اٌزأؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌؾبه  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

اٌؾشوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  1

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ؽش٠ه إٌٝ فٝٚا اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  2

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  3

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  4

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  5

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  6

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ِٛفٝ ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  7

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِٛفٝ ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  8

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِٛفٝ ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  9

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  10

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  11

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  12

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ، ِٛفٝ ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ ش٠هاٌؾ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  13

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ  

 ، ِٛفٝ ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  14

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ  



 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

 ، ِٛفٝ ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  15

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ  

 ِٛفٝ ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  16

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِٛفٝ ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  17

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِٛفٝ ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  18

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  19

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  20

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  21

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  22

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  23

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ؽش٠ه إٌٝ ٚافٝ اٌؼ١ٍُ ػجذ ِسّذ زغٓ اٌؾش٠ه ففخ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  24

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِٛفٝ  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  25

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  26

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  27

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  28

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِزنبِٕٗ  

 ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  29

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِزنبِٕٗ  

 ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  30

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِزنبِٕٗ  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  31

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  



 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

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  32

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  33

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  34

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  35

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  36

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ، ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  37

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ  

 ، ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  38

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ  

 ، ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  39

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ  

 ، ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ١شػج اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  40

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ  

 ، ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  41

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ  

 ، ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  42

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  43

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  44

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  45

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  46

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  47

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  

 ِزنبِٕٗ ؽش٠ىٗ إٌٝ ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش اٌؾش٠ىٗ ففخ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  48

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ،  



 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

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  49

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  50

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  51

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  52

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  53

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  54

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  55

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  56

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ وزٌهٚ أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  57

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ



 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

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  58

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  59

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  60

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  61

 االخشاءاد وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا

 خيبثبد ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ

 زك ٌُٚٙ ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل  

 ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  62

 االخشاءاد وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا

 خيبثبد ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ

 زك ٌُٚٙ ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل  

 ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  63

 االخشاءاد وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا

 خيبثبد ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ

 زك ٌُٚٙ ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل  

 ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  64

 االخشاءاد وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا

 خيبثبد ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ

 زك ٌُٚٙ ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل  

 ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  65

 االخشاءاد وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا

 خيبثبد ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ



 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

 زك ٌُٚٙ ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل  

 ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  66

 االخشاءاد وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا

 خيبثبد ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ

 زك ٌُٚٙ ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  67

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  68

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌش٘ٓٚ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  69

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  70

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ ٌغ١شا رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  71

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

 ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ٌٍؾش٠ه ٠سك ٚاٌزٛل١غ االداسح ثٕذ ٠ؼذي  ِٛفٝ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  72

 وبفخ ٚارخبر ٚاٌزٛل١غ االداسح زك ِدزّؼ١ٓ( ٚافٝ ِسّذ زغٓ ٚػج١ش ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ) ٌٍٚؾش٠ىبْ ٌٗ ِٕفشدا ثذٜٚ

 ٚافذاس ٚاال٠ذاع اٌغست ٚوزٌه اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌش٘ٓ ٚاالعزذأٗ االلزشاك زك ٌُٚٙ اٌؾشوخ ػٓ ١ٔبثخ اٌمب١ٔٛٔخ االخشاءاد

 ٚاٌغ١بساد ٚاالسامٝ اٌؼمبس٠خ ِّٚزٍىبرٙب اٌؾشوخ أفٛي ث١غ أٚ ؽشاء ػمٛد ػٍٝ اٌزٛل١غ ٚوزٌه أٛاػٙب ثىبفخ اٌنّبْ خيبثبد

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، ِشرت ثذْٚ روش ِب ثؼل اٚ وً فٝ اٌغ١ش رٛو١ً اٚ رف٠ٛل زك ٌُٚٙ  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  73  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  74  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  75  



 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

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  76  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِٝقيف ازّذ -  77  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ازّذ -  78  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  79  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  80  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١يخ رٛف١خ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  81  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  82  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  83  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رنبِٓ ؽشوخ  ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  84  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  85  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  86  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  87  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  88  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  89  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِزنبِٓ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ِسّذ زغٓ ػج١ش -  90  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِٛفٝ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  91  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِٛفٝ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  92  

421   ُثشل    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِٛفٝ ؽش٠ه  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  93  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِٛفٝ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  94  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِٛفٝ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  95  

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، دخٛي  ِٛفٝ ؽش٠ه  رنبِٓ ؽشوخ  ٚافٝ ػجذاٌؼ١ٍُ ِسّذ زغٓ -  96  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربس٠خ ، رنبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رنبِٓ ؽشوخ  ٚؽشوبءٖ ثذٚٞ ِقيفٝ ِسّذ/  ثدؼٍخ اٌؾشوخ ٚػٕٛاْ اعُ رؼذ٠ً -  1

421   ثشلُ    22102122:   



 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

:  ربس٠خ ، رنبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رنبِٓ ؽشوخ  ٔقش اٌٛ٘بة ػجذ ا٠ّٓ ٚؽش٠ىخ ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  2

421   ثشلُ    22102122  

 ، رنبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رنبِٓ ؽشوخ  ٚؽش٠ىزٗ ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ثدؼٍٙب اٌؾشوٗ ٚػٕٛاْ اعُ رؼذ٠ً -  3

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ  

 ، ثغ١يخ رٛف١خ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚؽشوبءٖ ثذٚٞ ِقيفٝ ِسّذ/  ثدؼٍخ اٌؾشوخ ٚػٕٛاْ اعُ رؼذ٠ً -  4

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ  

:  ربس٠خ ، ثغ١يخ رٛف١خ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١يخ رٛف١خ  ٔقش اٌٛ٘بة ػجذ ا٠ّٓ ٚؽش٠ىخ ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ -  5

421   ثشلُ    22102122  

 ، ثغ١يخ رٛف١خ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١يخ رٛف١خ  ٚؽش٠ىزٗ ثذٜٚ ِسّذ ِقيفٝ ِسّذ ثدؼٍٙب اٌؾشوٗ ٚػٕٛاْ اعُ ًرؼذ٠ -  6

421   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ  

   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، رنبِٓ ؽشوخ رٛل١غ ػٍٝ ِقذق  رنبِٓ ؽشوخ  ؽشوبٖ ٚ ػٍٝ ازّذ ػ١ٍٖٛ اٌذ٠ٓ ػالء -  7

0220 

   ثشلُ    22102115:  ربس٠خ ، رنبِٓ ؽشوخ ػٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رنبِٓ ؽشوخ  ٚؽشوبٖ فشغٍٟ ِسّٛد ِسّذ ٔؼّٗ -  8

0242 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد ردذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1221   ثشلُ    22102121:  ربس٠خ ، 1142  2223-3-24 ززٟ عبسٞ 2213-3-24 ج  ػجذاٌؼ١ٍُ اٌغ١ذ ػثّبْ سِنبْ -  1  

435   ثشلُ    22102121:  ربس٠خ ، 1135  2213/1/10 ـ ج  اهلل ػجذ زغ١ٓ ػٍٛأٝ ؽؼجبْ -  2  

435   ثشلُ    22102121:  ربس٠خ ، 1136  2213/1/13 ـ ج  اهلل ػجذ زغ١ٓ ػٍٛأٝ ؽؼجبْ -  3  

:  ربس٠خ ، 1132  2223 - 3 - 26 ززٝ عبسٜ 2213 - 3 - 26 - ج  اٌد١ذ ػجذ اٌٌّٛٝ ػجذ اٌٌّٛٝ ػجذ عالِٗ -  4

4102   ثشلُ    22102121  

   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، 1152  2213-11-23 ززٟ عبسٞ 2213-11-23 ج  ِشعٝ اٌس١ّذ ػجذ وبًِ ِسّذ -  5

1136 

   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، 1151  2223-11-23 ززٟ عبسٞ 2213-11-23 ج  ِشعٝ اٌس١ّذ ػجذ وبًِ ِسّذ -  6

1136 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، 1154  2222 - 5 - 13 ززٝ عبسٜ 2211 - 5 - 13 - ج  خٛدٖ ِسّذ زّبد اٌذ٠ٓ ػّبد -  7

3205 

1610   ثشلُ    22102124:  س٠خرب ، 1164  2214/6/21 ـ ج  زغٓ اٌّٛخٛد ػجذ فزسٝ ِقيفٝ -  8  

1610   ثشلُ    22102124:  ربس٠خ ، 1165  2210/6/26 ـ ج  زغٓ اٌّٛخٛد ػجذ فزسٝ ِقيفٝ -  9  

3505   ثشلُ    22102121:  ربس٠خ ، 1116  2211 - 12 - 25 - ج  ػٍٝ اثشا١ُ٘ ػٍٝ عبسٜ -  10  

3140   ثشلُ    22102121:  ربس٠خ ، 1112  2213 - 2 - 26 - ج  ػجذاٌؼض٠ض ؽؼجبْ فزسٝ ِسّذ -  11  

    22102121:  ربس٠خ ، 1111  2224 - 3 - 15 ززٝ عبسٜ 2210 - 3 - 15 - ج  اٌشٚثٝ اٌغ١ذ ؽٛلٝ ِسّذ ازّذ -  12

4622   ثشلُ  

   ثشلُ    22102121:  خربس٠ ، 1132  2224 - 6 - 5 ززٝ عبسٜ 2210 - 6 - 5 - ج  اثشا١ُ٘ ػثّبْ ف١قً زّبدح -  13

1634 

    22102121:  ربس٠خ ، 1114  2224 - 4 - 20 ززٝ عبسٜ 2210 - 4 - 20 - ج  اٌس١ّذ ػجذ ِسّٛد ِسّذ ػّبد -  14

4122   ثشلُ  

4350   ثشلُ    22102120:  ربس٠خ ، 1102  2224/6/32 ززٝ عبسٞ 2210/6/32 ـ ج  ِٕقٛس زغٓ ػٍٝ ِقيفٝ -  15  

3311   ثشلُ    22102112:  ربس٠خ ، 1222  2213-3-3ج  اٌغ١ذ ػجذاٌٍي١ف ػجذاٌس١ّذ ع١ذ -  16  

35   ثشلُ    22102111:  ربس٠خ ، 1223  2224-1-21 ززٝ عبسٜ 2210-1-23 - ج  ػ١ذ ِسشٚط ثؾشٜ خٛسج -  17  

4423   ثشلُ    22102114:  ربس٠خ ، 1211  2213-12-24ج  ِسّٛد ع١ذ ٌيفٝ ازّذ -  18  

1243   ثشلُ    22102115:  ربس٠خ ، 1233  2214 - 3 - 13 - ج  ِدٍغ ٔق١ف ػبدي ِبسٜ -  19  

1243   ثشلُ    22102115:  ربس٠خ ، 1234  2210 - 3 - 11 - ج  ِدٍغ ٔق١ف ػبدي ِبسٜ -  20  

433   ثشلُ    22102115:  ربس٠خ ، 122615  2213/2/5 ـ ج  ٔقبس ػٍٝ اٌغؼٛد اثٛ ادُ٘ -  21  

433   ثشلُ    22102115:  ربس٠خ ، 1221  2213/2/4 ـ ج  ٔقبس ػٍٝ اٌغؼٛد اثٛ ادُ٘ -  22  

1116   ثشلُ    22102115:  ربس٠خ ، 1232  2224/1/13 ززٝ عبسٞ 2210/1/13 ـ ج  سٚثٝ سِنبْ سٚثٝ ِسّذ -  23  

1243   ثشلُ    22102115:  ربس٠خ ، 1231  2213 - 12 - 22 - ج  ِدٍغ ٔق١ف ػبدي ِبسٜ -  24  

1243   ثشلُ    22102115:  ربس٠خ ، 1232  2213 - 12 - 22 - ج  ِدٍغ ٔق١ف ػبدي ِبسٜ -  25  

4313   ثشلُ    22102115:  ربس٠خ ، 1224  2224-6-14 ززٝ عبسٜ 2210-6-15 - ج  زغٓ ِسّذ فٛصٜ ػقبَ -  26  

3351   ثشلُ    22102116:  ربس٠خ ، 1242  2222/1/4 ززٝ عبسٞ 2211/1/4 ـ ج  ازّذ ازّذ فبدق ازّذ -  27  

4360   ثشلُ    22102111:  ربس٠خ ، 1254  2224/1/5 ززٝ عبسٞ 2210/1/5 ـ ج  ِسّذ ؽف١ك زغ١ٓ ؽف١ك -  28  

4313   ثشلُ    22102111:  ربس٠خ ، 1240  2224/6/12 ززٝ عبسٞ 2210/6/12 ـ ج  خنش ِسّذ سِنبْ عالِٗ -  29  

252   ثشلُ    22102113:  ربس٠خ ، 1255  2222/12/15 ززٝ عبسٞ 2211/12/15 ـ ج  ػ١ذ ازّذ ِسّذ الذف -  30  

1631   ثشلُ    22102121:  ربس٠خ ، 1261  2224-6-23 ززٝ عبسٜ 2210-6-20 -ج  فب٠ذ ِسّذ فب٠ذ ِسّٛد -  31  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

4400   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، 1211  2210/1/25 ـ ج  ثشعَٛ غجش٠بي فخشٜ اعبِٗ -  32  

3011   ثشلُ    22102122:  ربس٠خ ، 1212  2213/4/22 ـ ج  اثٛاٌغؼذ فبٌر زٕب عبِر -  33  

3166   ثشلُ    22102124:  ربس٠خ ، 1216  2223/2/13 ززٝ عبسٞ 2213/2/13 ـ ج  ػجذاٌفزبذ فالذ ِسّذ ازّذ -  34  

   ثشلُ    22102124:  ربس٠خ ، 1232  2222-12-24 ززٝ عبسٜ 2211-12-25 - ج  خّؼٗ ػجذاٌزٛاة ا١ِٓ ػٍٝ -  35

3506 

3404   ثشلُ    22102124:  ربس٠خ ، 1234  2222/11/3 ززٝ عبس2211/11/3ٞ ـ ج  خٛدٖ س٠بك ِؼٛك ٔبفش -  36  

3404   ثشلُ    22102124:  ربس٠خ ، 1235  2222/11/5 ززٝ عبسٞ 2211/11/5 ـ ج  خٛدٖ س٠بك ِؼٛك ٔبفش -  37  

3463   ثشلُ    22102125:  ربس٠خ ، 1203  2211/12/2 ـ ج  ػثّبْ ازّذ زغٓ ٚائً -  38  

4633   ثشلُ    22102125:  ربس٠خ ، 1202  2224-3-10 ززٟ عبسٞ 2210-3-10 ج  ػشفٗ ازّذ زغٕٝ ازّذ -  39  

1431   ثشلُ    22102125:  ربس٠خ ، 1204  2224/4/5 ززٝ عبسٞ 2210/4/5 ـ ج  ٠ؼمٛة ١ِخبئ١ً فجسٝ ساِٝ -  40  

4335   ثشلُ    22102123:  ربس٠خ ، 1321  2224/1/12 ززٝ عبسٞ 2210/1/12 ـ ج  ػٍٝ زبِذ ع١ذ ٚا١ٌذ -  41  

4335   ثشلُ    22102123:  ربس٠خ ، 1321  2224/1/12 ززٝ عبسٞ 2210/1/12 ـ ج  ػٍٝ زبِذ ع١ذ ١ٌٚذ -  42  

4335   ثشلُ    22102123:  ربس٠خ ، 1323  2224/1/12 ززٝ عبسٞ 2210/1/12 ـ ج  ػٍٝ زبِذ ع١ذ ١ذٚاٌ -  43  

4335   ثشلُ    22102123:  ربس٠خ ، 1323  2224/1/12 ززٝ عبسٞ 2210/1/12 ـ ج  ػٍٝ زبِذ ع١ذ ١ٌٚذ -  44  

 ثشلُ    22102120:  ربس٠خ ، 1313  2224/1/22 ززٝ عبسٞ 2210/1/22 ـ ج  ىبٌت اثٛ زغٓ ػٍٟ ِسّذ ِسّذ ػٍٟ -  45

  4403  

 ثشلُ    22102120:  ربس٠خ ، 1313  2224/1/22 ززٝ عبسٞ 2210/1/22 ـ ج  ىبٌت اثٛ زغٓ ػٍٟ ِسّذ ِسّذ ػٍٟ -  46

  4403  

4403   ثشلُ    22102120:  ربس٠خ ، 1313  2224/1/22 ززٝ عبسٞ 2210/1/22 ـ ج  ػٍٝ ِسّذ ِسّذ ثذٜٚ -  47  

4012   ثشلُ    22102120:  ربس٠خ ، 1311  2224/1/26 ززٝ عبسٞ 2210/1/26 ـ ج  ِسّذ اٌغٕٝ ػجذ ِسّذ ازّذ -  48  

1333   ثشلُ    22102120:  ربس٠خ ، 1311  2224/2/22 ززٝ عبسٞ 2210/2/22 ـ ج  فذ٠ك اهلل ػجذ فبدق ِسّذ -  49  

4146   ثشلُ    22102120:  ربس٠خ ، 1315  2224/5/13 ززٝ عبسٞ 2210/5/13 ـ ج  فبٌر ػجذاٌس١ٍُ ٌٍَّٛ ػّشٚ -  50  

   ثشلُ    22102120:  ربس٠خ ، 1310  2224/4/22 ززٝ عبسٞ 2210/4/22 ـ ج  ِٛعٝ ِقيفٝ ِسّذ اعّبػ١ً -  51

1532 

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد ردذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

افشاد س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشوبد س٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


