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   أفغاص ليٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 دظيغج ػٓ 5162 تغلُ 25105122 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثّاْ ِصغفٝ ػثضاٌؼؼيؼ ٔثيً -  1

 ػثضاٌؼؼيؼ ٔثيً ِصغفٝ/تٍّه-ٚشاح تٕٝ ِضعؿح تجٛاع-ٚشاح تٕٝ:  تجٙح ، ِٛاشٝ ٚتيغ ذغتيح
 ِالتؾ تيغ ػٓ 5161 تغلُ 25105121 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دـٓ ِذّض ادّض اؿغاء -  2

 ػثضاٌماصع دـٓ ِذّض ادّض/ تٍّه - اٌضٛادٝ ِـجض تجٛاع - فؼاعٖ:  تجٙح ، جا٘ؼج
 ذغتيٗ دظيغج ػٓ 5161 تغلُ 25105125 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ػثضاهلل ؿٍيّاْ ادّض -  3

 ػثضاهلل ؿٍيّاْ ِذّض/ٍِه اٌؼغب ٔجغ ِـجض تجٛاع اٌغغيؼاخ:  تجٙح ، ِٛاشٝ ٚتيغ
 ِماٚالخ ػٓ 5155 تغلُ 25105151 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  غغاؽ ػجايثٝ جغجؾ عػق -  4

 غغاؽ ػجايثٝ جغجؾ/ تٍّه - اٌصثاديح االترضائيح اٌجؼاػعج ِضعؿح تجٛاع - اٌجؼاػعج:  تجٙح ، ػِّٛيح
 ِغذٓ ػٓ 2264 تغلُ 25105122 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػيضاْ اتٛضيف سٍف ػصّد -  5

 اتٛضيف سٍف ػثضاهلل/ تٍّه - فؼاعٖ/ٚػٕٛأٗ - ػاِٗ ِماٚالخ/ٔشاعٗ آسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، غالي
 ِغذٓ ػٓ 2264 تغلُ 25105122 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػيضاْ اتٛضيف سٍف ػصّد -  6

 ػثضاٌؼاي دـيٓ وٛثغ/ تٍّه - اٌرٛتح ِـجض تجٛاع - فؼاعٖ:  تجٙح ، غالي
 ِىرة ػٓ 5165 تغلُ 25105122 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌٌّٛٝ ِذّض ػثضاٌالٖ ِذّض -  7

 ػثضاٌٌّٛٝ ِذّض ػثضاٌالٖ/تٍّه-فؼاعٖ ِٛلف تجٛاع-فؼاعٖ:  تجٙح ، ػِّٛيٗ ِماٚالخ
 تماٌٗ ػٓ 5152 تغلُ 25105151 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  اتغا٘يُ ػثّاْ ػثّاْ فغغٍٝ -  1

 ِذّض ِذّض ادّض ِضيذا/ ٍِه اٌفٌٛٗ ػائٍٗ ِـجض تجٛاع اٌجثً ؿادٗ اٌغغيؼاخ:  تجٙح ، تاٌرجؼئٗ
 ذغتيح دظيغج ػٓ 5166 تغلُ 25105125 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  جغيؾ ٔؼيُ ٔاجخ ِيٕا -  0

 جغيؾ ٔؼيُ ِجضٜ/تٍّه-جٙيٕٗ تٕاٚيظ صٍيثح جـغ-تٕاٚيظ:  تجٙح ، ِٛاشٝ ٚتيغ
 ِشثؼ ػٓ 5150 تغلُ 25105125 فٝ ليض ، 35555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دـأيٓ تشيد دفظٝ تغواخ -  15

 تشيد ِذّض ؿؼضيٗ/ ٍِه ٌٍّصٛغاخ سٍيً اتٛ تجٛاع اٌشغاب تٓ ػّغ شاعع:  تجٙح ، افغٔجٝ
 ، تاٌرجؼئٗ تماٌٗ تيغ ػٓ 5174 تغلُ 25105121 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػٍٝ ِذّض ػٍٝ تشيرٗ -  11

 ػثّاْ ِذّض ادّض ٔفيـٗ/ ٍِه اٌثغار:  تجٙح
 ذغتيح دظيغج ػٓ 012 تغلُ 25105156 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثّاْ ِذّٛص ِذّض ػاصي -  12

 ِذّض اتغا٘يُ ِذّض اٌغية/تٍّه-اٌمثٍيٗ إٌؼٌٗ-اٌغغيؼاخ:  تجٙح ، ِٛاشٝ ٚتيغ
 ذغتيح دظيغج ػٓ 012 تغلُ 25105156 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثّاْ ِذّٛص ِذّض ػاصي -  13

 ِذّٛص ِذّض ادّض/تٍّه-اٌغغيؼاخ ٚػٕٛأٗ تاٌرجؼئٗ تماٌٗ ٔشاط ػٓ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ِٛاشٝ ٚتيغ
 ػٓ 5165 تغلُ 25105121 فٝ ليض ، 52555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثّاْ ِذّٛص ِذّض ِذّٛص اٌـيض -  14

 ِذّٛص ِذّض ِذّٛص/ٍِه اٌرغػٗ غغب الصاص:  تجٙح ، ِٛاشٝ ٚتيغ ذغتيٗ دظيغج
 دظيغج ػٓ 5171 تغلُ 25105127 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض دـيٓ ػثضاٌٙاصٜ ِذّض -  15

 اٌؼ٘غٜ ِذّض اٌـيض ِذّض/تٍّه-إٌٛع ِـجض تجٛاع-سّيؾ ٔجغ-اٌثٍض شٕضٚيً:  تجٙح ، ِٛاشٝ ٚتيغ ذغتيح
 ػٓ 3425 تغلُ 25105154 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌّجيض ِذّض ػثضاٌّذـٓ ايّٓ -  16

 ادّض ػصّاْ ادّض/ تٍّه - اٌثٍض ٚؿظ - تاٌمغيح فؼاعٖ:  تجٙح ، تالؿريه ذصٕيغ
 ػٓ 3425 تغلُ 25105154 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌّجيض ِذّض ػثضاٌّذـٓ ايّٓ -  17

 ِضشح/ ٚٔشاعٗ -ػصّاْ ادّض ػصّاْ ادّض/ تٍّه -اٌثٍض ٚؿظ- تاٌمغيح فؼاعٖ/تٕاديح عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، تالؿريه ذصٕيغ
 ػٍف
 ذغتيح دظيغج ػٓ 5151 تغلُ 25105125 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػؼيؼ ػثّاْ ادّض ِذّٛص -  11

 ػؼيؼ ػثّاْ ادّض ادّض/تٍّه-االترضائيٗ اتٛػؼيؼ ِضعؿح تجٛاع-اتٛػؼيؼ ػغاتح:  تجٙح ، ِٛاشٝ ٚتيغ
 ِال٘ٝ ػٓ 5175 تغلُ 25105120 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  عؿالْ ػثضاٌغديُ اٌـيض ِذّض -  10

 يٛؿف وّاي ِصغفٝ يٛؿف/تٍّه-٘الي تٕٝ عغيك-اٌياؿّيٓ اعض-اٌذاوُ ٔجغ:  تجٙح ، ذغفيٙيٗ
 ذغتيح دظيغج ػٓ 5163 تغلُ 25105122 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  فغاج ِذّض شؼثاْ ؿّيذٗ -  25

 ػثضاٌغاػق ػٍٝ ِغذضٝ ِصغفٝ/ تٍّه - تاٌغغيؼاخ اٌشغعح ٔمغح تجٛاع - اٌغغيؼاخ:  تجٙح ، ِٛاشٝ ٚتيغ
 ِىرة ػٓ 5160 تغلُ 25105126 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِٛؿٝ ػٛيضٗ ِٛؿٝ ػّاص -  21

 ِٛؿٝ ػٛيضٗ اهلل سٍف ِٕاي/تٍّه-اٌثٍض تذغٜ-اٌثغار:  تجٙح ، ػِّٛيٗ ِماٚالخ
 ؿٛتغ ػٓ 5151 تغلُ 25105151 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِغػٝ ػثضاٌالٖ ضادٝ ػؼٖ -  22

 ِغػٝ ِذّض فغدٗ/ ٍِه اٌؼّٛص شاعع فؼاعٖ:  تجٙح ، ِاعود
 دظيغج ػٓ 5164 تغلُ 25105122 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌرٛاب ادّض دـٓ ادّض -  23

 اتغا٘يُ يٛؿف ػثضاٌذٝ اٌضية/ ٍِه اٌّجّغ تجٛاع تٕاٚيظ:  تجٙح ، ِٛاشٝ ٚتيغ ذغتيٗ
 ذغتيٗ دظيغج ػٓ 5155 تغلُ 25105110 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ادّض ِذّٛص دّاَ ٚ٘يثٗ -  24

 اهلل جاب دـٓ اهلل جاب ياؿغ/تٍّه-اٌشٛف ِـجض تجٛاع-٘الي تٕٝ:  تجٙح ، اٌّٛاشٝ ٚتيغ
 ٚتٛياخ دضايض ػٓ 5157 تغلُ 25105125 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  تٌٛؾ عػق اهلل جاب ٘أٝ -  25

 ػساعٜ شٕٛصٖ يٛؿف شٕٛصٖ/ تٍّه - عأفد صيضٌيح تجٛاع - اتٛػؼيؼ ػغاتح:  تجٙح ،
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِشغٚتاخ تٛفيٗ ػٓ 5172 تغلُ 25105127 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ادّض ِذّض ايٙاب -  26
 ِذّض ادّض ِذّض ادّض ِذّض/تٍّه-ػغتٝ لٙٛج-االترضائيٗ اٌّضعؿٗ تجٛاع-تاصٛٔٗ:  تجٙح ، ؿاسٕٗ

 ػٓ 5175 تغلُ 25105127 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌشاٌك ػثضاٌغديُ اتٛؿىيٓ ٔؼّٗ -  27
 ػثض اٌـيض اٌضيٓ ِذٝ/ تٍّه - فاعٚق وٛتغٜ ِضسً - اٌذـه ٔجغ عغيك اٌذضيض اٌـىٗ غغب:  تجٙح ، ِٛاشٝ ٚتيغ ذغتيح دظيغج

 عتٗ
 تيغ ػٓ 5156 تغلُ 25105125 فٝ ليض ، 25555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  عٗ اٌضثغ دٍّٝ ِذّٛص -  21

 دـيٓ ادّض ػثضاٌـّيغ عجاء/تٍّه-اٌّضاعؽ ِجّغ تجٛاع-تٕاٚيظ:  تجٙح ، ِٛذٛؿيىالخ غياع ٚلغغ ِٛذٛؿيىالخ
 غظائيٗ ِٛاص تيغ ػٓ 5153 تغلُ 25105154 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ػٍٝ دـأيٓ ايّٓ -  20

 عشٛاْ ِذّض ػٍٝ دّضٜ/تٍّه-ؿٛ٘اج اؿيٛط ف-ِصغ تٕه تجٛاع:  تجٙح ،
 ِالتؾ تيغ ػٓ 410 تغلُ 25105155 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌشاٌك اٌـيض ٔثيٗ ػاصي -  35

 لثاص عٗ اٌضيٓ صالح/ تٍّه - فغيض ِذّض صيضٌيح تجٛاع - تضٜٚ ادّض شاعع:  تجٙح ، جا٘ؼج
 ِالتؾ تيغ ػٓ 410 تغلُ 25105155 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌشاٌك اٌـيض ٔثيٗ ػاصي -  31

 تاٌرجؼئح تماٌح/ ٚٔشاعٗ - ػثضاٌشاٌك اٌـيض ٔثيٗ/ تٍّه - ٘الي تٕٝ/ تٕاديح عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، جا٘ؼج
 عثيٗ ِـرٍؼِاخ ػٓ 5173 تغلُ 25105127 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِٕصٛع ِذّض ػٍٝ تضع -  32

 ادّض ِٕصٛع ِذّض ػٍٝ/تٍّه-إٌيً عغاص ف-الصاص:  تجٙح ،
 دظيغج ػٓ 5154 تغلُ 25105110 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ػصّاْ ِذّض ػيٕة -  33

 ِذّٛص ػثضاٌىغيُ ِذّٛص اتٛػيض/ تٍّه - اٌّـرجض ٔجغ - اٌشٛعأيح:  تجٙح ، ِٛاشٝ ٚتيغ ذغتيح
 ، اػالف ذجاعج ػٓ 4536 تغلُ 25105125 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِغؿٝ ػٍٝ اٌـيض ياؿغ -  34

 اٌغؼاٜٚ تغضاصٜ فغغٍٝ فٛػيٗ/ تٍّه - ػاِغ ٔاديح - ٘اشُ اٌؼّضٖ صٚاع تجٛاع:  تجٙح
 ، اػالف ذجاعج ػٓ 4536 تغلُ 25105125 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِغؿٝ ػٍٝ اٌـيض ياؿغ -  35

 تغضاصٜ فغغً فٛػيح/تٍّه - ػثضاٌغديُ ٔجغ - ػاِغ ٔجغ/ٚػٕٛأٗ - ِٛاشٝ ٚتيغ ذغتيح دظيغج/ٔشاعٗ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح
 ِالتؾ تيغ ػٓ 5167 تغلُ 25105125 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  تضٜٚ دـٓ ِذّٛص ػاصي -  36

 تضٜٚ دـٓ ِذّٛص/ تٍّه - جٙيٕح تٕاٚيظ صٍيثح جـغ - تٕاٚيظ:  تجٙح ، ِٚفغٚشاخ جا٘ؼج
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   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ذُ  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   25105151 ذاعيز ٚفٝ ،   4067:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  جغجؾ ػوا عِؼٜ ٌٍياْ   - 1

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن ٚطٌه 2510-1-1 تراعيز 1455 علُ ِذٛ تاِغ اٌميض شغة
  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   25105156 ذاعيز ٚفٝ ،   5110:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  جّؼٗ ػثضاٌؼاي ٔجية صاتغ   - 2
 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغوٗ ٚطٌه2510-1-6تراعيز1451علُ ِذٛ تاِغ اٌميض شغة ذُ
 ذُ  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   25105157 ذاعيز ٚفٝ ،   4512:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  دٍمٗ ٔصيغ ٔثيٗ ٔؼيُ   - 3

 ٔٙائيا اٌرجاعج ٌرغوٗ ٚطٌه 2510-1-7 تراعيز 1452 علُ ِذٛ تأِغ اٌميض شغة
 ذُ  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   25105110 ذاعيز ٚفٝ ،   516:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ػٍٝ ِذّض ِصغفٝ يـغٜ   - 4

 ٔٙائيا اٌرجاعج ٌرغوٗ ٚطٌه 2510-1-10 تراعيز 1453 علُ ِذٛ تأِغ اٌميض شغة
 ذُ  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   25105121 ذاعيز ٚفٝ ،   302:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ػثضاٌثاعٜ اٌضيٓ ِذٝ ايّاْ   - 5

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغوٙا ٚطٌه2510-1-21تراعيز1455علُ ِذٛ تاِغ اٌميض شغة
  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   25105121 ذاعيز ٚفٝ ،   4201:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ِذّض دـيٓ اتغا٘يُ ٔجٜٛ   - 6
 ٔٙائيا اٌرجاعج ٌرغوٙا ٚطٌه 2510-1-21 تراعيز 1456 علُ ِذٛ تأِغ اٌميض شغة ذُ
 ذُ  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   25105121 ذاعيز ٚفٝ ،   4521:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،.  دـٓ ِذّض دـٓ جٙاص   - 7

 ٔٙائيا اٌرجاعج ٌرغوٙا ٚطٌه 2510-1-21 تراعيز 1454 علُ ِذٛ تأِغ اٌميض شغة
  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   25105122 ذاعيز ٚفٝ ،   4207:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،.  شؼثاْ ِذّض ػاعف اؿّاء   - 1
 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغوٙا ٚطٌه2510-1-22تراعيز1457علُ ِذٛ تاِغ اٌميض شغة ذُ
  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   25105126 ذاعيز ٚفٝ ،   3013:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ِذّض ػٍٝ ػثضاٌٍغيف ٕ٘اء   - 0
 (االصً تماء ِغ اٌراتغ إٌغاء)  2510-1-26 تراعيز 726 علُ ذأشيغ عٍة تّٛجة اٌميض شغة ذُ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شغة/ِذٛ ذُ   25105121 ذاعيز ٚفٝ ،   5121:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  اؿغفأٛؽ اهلل جاب ؿّيغ وغيّٗ   - 15
 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغوٙا ٚطٌه2510-1-21تراعيز1450علُ ِذٛ تاِغ اٌميض شغة ذُ  اٌـجً

 ذُ  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   25105121 ذاعيز ٚفٝ ،   555:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ِذّض ػّيغٖ ادّض تشيرٗ   - 11
 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغوٙا ٚطٌه2510-1-21تراعيز1451علُ ِذٛ تاِغ اٌميض شغة

 شغة/ِذٛ ذُ   25105121 ذاعيز ٚفٝ ،   635:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  عتٗ ػثض اٌؼاي ػثض سٍيفٗ فاعّٗ   - 12
 . ٔٙائيا اٌرجاعج ٌرغن ٚطٌه 2510-1-21 تراعيز 1415 علُ ِذٛ تاِغ اٌميض شغة ذُ  اٌـجً

  اٌـجً شغة/ِذٛ ذُ   25105120 ذاعيز ٚفٝ ،   613:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  دفٕٝ اٌغؤٚف ػثض ِذاؿٓ   - 13
 ٔٙائيا اٌرجاعج ٌرغوٙا ٚطٌه 2510-1-20 تراعيز 1411 علُ ِذٛ تأِغ اٌميض شغة ذُ
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّاي عأؽ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105156 ، ذاعيز ٚفي  4455 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ؿيض ادّض اٌذـٓ اتٛ دـيٓ -  1

  جٕيٗ  52555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأشيغ
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105156 ، ذاعيز ٚفي  3110 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  شذاذٗ ِذّٛص ِذّض ػٍٝ -  2

  جٕيٗ  45555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأشيغ
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105157 ، ذاعيز ٚفي  5507 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  غأُ سضيغٜ داِض ػالء -  3

  جٕيٗ  51555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأشيغ
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105125 ، ذاعيز ٚفي  3013 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ِذّض ػٍٝ ػثضاٌٍغيف ٕ٘اء -  4

  جٕيٗ  25555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأشيغ
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25105126 ، ذاعيز ٚفي  5553 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ادّض ادّض سٍف شؼثاْ -  5

  جٕيٗ  55555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأشيغ
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105151 ذاعيز ٚفي 5151    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِغػٝ ػثضاٌالٖ ضادٝ ػؼٖ -  1

  ِغػٝ ِذّض فغدٗ/ ٍِه اٌؼّٛص شاعع فؼاعٖ ،:   اٌـرأشيغ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105151 ذاعيز ٚفي 5155    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، غغاؽ ػجايثٝ جغجؾ عػق -  2

 غغاؽ ػجايثٝ جغجؾ/ تٍّه - اٌصثاديح االترضائيح اٌجؼاػعج ِضعؿح تجٛاع - اٌجؼاػعج ،:   اٌـرأشيغ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105151 ذاعيز ٚفي 5152    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اتغا٘يُ ػثّاْ ػثّاْ فغغٍٝ -  3

  ِذّض ِذّض ادّض ِضيذا/ ٍِه اٌفٌٛٗ ػائٍٗ ِـجض تجٛاع اٌجثً ؿادٗ اٌغغيؼاخ ،:   اٌـرأشيغ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105154 ذاعيز ٚفي 3425    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌّجيض ِذّض ػثضاٌّذـٓ ايّٓ -  4

 تغاؽ ادّض ػصّاْ ادّض/تٍّه-تاٌمغيٗ فؼاعٖ-اٌثٍض ٚؿظ/تؼٕٛاْ-تالؿريه ذصٕيغ/ٔشاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأشيغ
 غيغ ال جٕيٗ اٌف ػشغ سّـح15555/ ِىاي

:   اٌـرأشيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105154 ذاعيز ٚفي 5153    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػٍٝ دـأيٓ ايّٓ -  5
 عشٛاْ ِذّض ػٍٝ دّضٜ/تٍّه-ؿٛ٘اج اؿيٛط ف-ِصغ تٕه تجٛاع ،
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105154 ذاعيز ٚفي 3425    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌّجيض ِذّض ػثضاٌّذـٓ ايّٓ -  6

 ادّض ػصّاْ ادّض/ تٍّه - اٌثٍض ٚؿظ - تاٌمغيح فؼاعٖ ،:   اٌـرأشيغ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105154 ذاعيز ٚفي 3425    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌّجيض ِذّض ػثضاٌّذـٓ ايّٓ -  7

 ػٍف ِضشح/ ٚٔشاعٗ -ػصّاْ ادّض ػصّاْ ادّض/ تٍّه -اٌثٍض ٚؿظ- تاٌمغيح فؼاعٖ/تٕاديح عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأشيغ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105154 ذاعيز ٚفي 5147    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاهلل ادّض اتغا٘يُ ادّض -  1

 فغغً اٌغية ِـجض اِاَ-ّ٘اَ ِذّض ٔجغ-اٌشٛعأيٗ/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،:   اٌـرأشيغ
 افرراح ،:   اٌـرأشيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105155 ذاعيز ٚفي 410    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌـيض ٔثيٗ ػاصي -  0

 لثاص عٗ اٌضيٓ صالح/ ٍِه فغيض ِذّض صيضٌيٗ تجٛاع تضٜٚ ادّض شاعع ػٕٛأٗ جا٘ؼٖ ِالتؾ تيغ ٔشاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً
  غيغ ال فمظ ِصغٜ جٕيٗ اٌف ػشغ اثٕٝ 12555 ِاٌٗ عاؽ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105155 ذاعيز ٚفي 410    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌشاٌك اٌـيض ٔثيٗ ػاصي -  15

 لثاص عٗ اٌضيٓ صالح/ تٍّه - فغيض ِذّض صيضٌيح تجٛاع - تضٜٚ ادّض شاعع ،:   اٌـرأشيغ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105155 ذاعيز ٚفي 410    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌشاٌك اٌـيض ٔثيٗ ػاصي -  11

 تاٌرجؼئح تماٌح/ ٚٔشاعٗ - ػثضاٌشاٌك اٌـيض ٔثيٗ/ تٍّه - ٘الي تٕٝ/ تٕاديح عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   ٌـرأشيغا
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105156 ذاعيز ٚفي 012    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثّاْ ِذّٛص ِذّض ػاصي -  12

 ِذّض اٌغية/تٍّه-اٌغغيؼاخ-اٌمثٍيح إٌؼٌح/تاٌؼٕٛاْ -ِٛاشٝ ٚتيغ ذغتيح دظيغج/ٔشاط ػٓ آسغ عئيـٝ ِذً إفرراح ،:   اٌـرأشيغ
 الغيغ فمظ ِصغٜ جٕيٗ اٌف ٚسّـْٛ ٚادض 51555/لضعٖ ِاي تغأؽ -ِذّض اتغا٘يُ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105156 ذاعيز ٚفي 012    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثّاْ ِذّٛص ِذّض ػاصي -  13
 ِذّض اتغا٘يُ ِذّض اٌغية/تٍّه-اٌمثٍيٗ إٌؼٌٗ-اٌغغيؼاخ ،:   اٌـرأشيغ



 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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105156 ذاعيز ٚفي 012    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثّاْ ِذّٛص ِذّض ػاصي -  14
 ِذّٛص ِذّض ادّض/تٍّه-اٌغغيؼاخ ٚػٕٛأٗ تاٌرجؼئٗ تماٌٗ ٔشاط ػٓ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105110 ذاعيز ٚفي 5154    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػصّاْ ِذّض ػيٕة -  15
 ِذّٛص ػثضاٌىغيُ ِذّٛص اتٛػيض/ تٍّه - اٌّـرجض ٔجغ - اٌشٛعأيح ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105110 ذاعيز ٚفي 5155    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض ِذّٛص دّاَ ٚ٘يثٗ -  16
 اهلل جاب دـٓ اهلل جاب ياؿغ/تٍّه-اٌشٛف ِـجض تجٛاع-٘الي تٕٝ ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105125 ذاعيز ٚفي 5157    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تٌٛؾ عػق اهلل جاب ٘أٝ -  17
 ػساعٜ شٕٛصٖ يٛؿف شٕٛصٖ/ تٍّه - عأفد صيضٌيح تجٛاع - اتٛػؼيؼ ػغاتح ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105125 ذاعيز ٚفي 4536    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِغؿٝ ػٍٝ اٌـيض ياؿغ -  11
 فغغٍٝ فٛػيٗ/تٍّه-٘اشُ ٔاديح-٘اشُ اٌؼّضج صٚاع تجٛاع/تؼٕٛاْ-اػالف ذجاعج/ٔشاط ػٓ آسغ عئيـٝ ِذً إفرراح ،:   اٌـرأشيغ
 اٌغؼاٜٚ تغضاصٜ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105125 ذاعيز ٚفي 4536    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِغؿٝ ػٍٝ اٌـيض ياؿغ -  10
 اٌغؼاٜٚ تغضاصٜ فغغٍٝ فٛػيٗ/ تٍّه - ػاِغ ٔاديح - ٘اشُ اٌؼّضٖ صٚاع تجٛاع ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105125 ذاعيز ٚفي 4536    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِغؿٝ ػٍٝ اٌـيض ياؿغ -  25
 فغغً فٛػيح/تٍّه - ػثضاٌغديُ ٔجغ - ػاِغ ٔجغ/ٚػٕٛأٗ - ِٛاشٝ ٚتيغ ذغتيح دظيغج/ٔشاعٗ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأشيغ
 تغضاصٜ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105125 ذاعيز ٚفي 5151    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػؼيؼ ػثّاْ ادّض ِذّٛص -  21
 ػؼيؼ ػثّاْ ادّض ادّض/تٍّه-االترضائيٗ اتٛػؼيؼ ِضعؿح تجٛاع-اتٛػؼيؼ ػغاتح ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105125 ذاعيز ٚفي 5156    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عٗ اٌضثغ دٍّٝ ِذّٛص -  22
 دـيٓ ادّض ػثضاٌـّيغ عجاء/تٍّه-اٌّضاعؽ ِجّغ تجٛاع-تٕاٚيظ ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105125 ذاعيز ٚفي 5150    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـأيٓ تشيد دفظٝ تغواخ -  23
 تشيد ِذّض ؿؼضيٗ/ ٍِه ٌٍّصٛغاخ سٍيً اتٛ تجٛاع اٌشغاب تٓ ػّغ شاعع ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105121 ذاعيز ٚفي 5161    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـٓ ِذّض ادّض اؿغاء -  24
 ػثضاٌماصع دـٓ ِذّض ادّض/ تٍّه - اٌضٛادٝ ِـجض تجٛاع - فؼاعٖ ،:   اٌـرأشيغ

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105121 ذاعيز ٚفي 5165    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثّاْ ِذّٛص ِذّض ِذّٛص اٌـيض -  25
  ِذّٛص ِذّض ِذّٛص/ٍِه اٌرغػٗ غغب الصاص ،:   اٌـرأشيغ ٚصف

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105122 ذاعيز ٚفي 5164    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌرٛاب ادّض دـٓ ادّض -  26
  اتغا٘يُ يٛؿف ػثضاٌذٝ اٌضية/ ٍِه اٌّجّغ تجٛاع تٕاٚيظ ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105122 ذاعيز ٚفي 5165    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌٌّٛٝ ِذّض ػثضاٌالٖ ِذّض -  27
 ػثضاٌٌّٛٝ ِذّض ػثضاٌالٖ/تٍّه-فؼاعٖ ِٛلف تجٛاع-فؼاعٖ ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105122 ذاعيز ٚفي 2264    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػيضاْ اتٛضيف سٍف ػصّد -  21
 اتٛضيف سٍف ػثضاهلل/ تٍّه - فؼاعٖ/ٚػٕٛأٗ - ػاِٗ ِماٚالخ/ٔشاعٗ آسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105122 ذاعيز ٚفي 2264    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػيضاْ اتٛضيف سٍف ػصّد -  20
 ػثضاٌؼاي دـيٓ وٛثغ/ تٍّه - اٌرٛتح ِـجض تجٛاع - فؼاعٖ ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105122 ذاعيز ٚفي 2264    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػيضاْ اتٛضيف سٍف ػصّد -  35
 عأؽ-ػثضاٌؼاي دـيٓ وٛثغ/تٍّه-اٌرٛتح ِـجض تجٛاع فؼاعٖ/ػٕٛأٗ -غالي ِغذٓ/ ٔشاط ػٓ آسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأشيغ

 غيغال ِصغٜ جٕيٗ أٌف ػشغ إثٕٝ 12555/ِاٌٗ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105122 ذاعيز ٚفي 5162    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثّاْ ِصغفٝ ػثضاٌؼؼيؼ ٔثيً -  31

 ػثضاٌؼؼيؼ ٔثيً ِصغفٝ/تٍّه-ٚشاح تٕٝ ِضعؿح تجٛاع-ٚشاح تٕٝ ،:   اٌـرأشيغ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105122 ذاعيز ٚفي 5163    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، فغاج ِذّض شؼثاْ ؿّيذٗ -  32

 ػثضاٌغاػق ػٍٝ ِغذضٝ ِصغفٝ/ تٍّه - تاٌغغيؼاخ اٌشغعح ٔمغح تجٛاع - اٌغغيؼاخ ،:   اٌـرأشيغ
:   اٌـرأشيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105125 ذاعيز ٚفي 5166    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، جغيؾ ٔؼيُ ٔاجخ ِيٕا -  33

 جغيؾ ٔؼيُ ِجضٜ/تٍّه-جٙيٕٗ تٕاٚيظ صٍيثح جـغ-تٕاٚيظ ،
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105125 ذاعيز ٚفي 3013    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػٍٝ ػثضاٌٍغيف ٕ٘اء -  34

 اتٛ ضادّ/ تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً-2 اٌّغاغٗ يٛؿف اٌشيز وٛتغٜ اِاَ ؿٛ٘اج اؿيٛط شاعع/ تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً -1 ،:   اٌـرأشيغ
  إٌثٝ دـة اٌيؼيض

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105125 ذاعيز ٚفي 3013    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػٍٝ ػثضاٌٍغيف ٕ٘اء -  35
 ػٍٝ ػثضاٌٍغيف ِذّض/ٍِه تجؼٍٗ اٌٍّه ٚذؼضيً اٌصذيٗ اٌٛدضٖ تجٛاع-يٛؿف اٌشيز/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105125 ذاعيز ٚفي 5167    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تضٜٚ دـٓ ِذّٛص ػاصي -  36
 تضٜٚ دـٓ ِذّٛص/ تٍّه - جٙيٕح تٕاٚيظ صٍيثح جـغ - تٕاٚيظ ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105125 ذاعيز ٚفي 5161    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاهلل ؿٍيّاْ ادّض -  37
 ػثضاهلل ؿٍيّاْ ِذّض/ٍِه اٌؼغب ٔجغ ِـجض تجٛاع اٌغغيؼاخ ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105126 ذاعيز ٚفي 3013    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػٍٝ ػثضاٌٍغيف ٕ٘اء -  31
 االصً تماء ِغ  ٚػٍف عصٖ/ ٚٔشاعٗ 2511-4-11 تراعيز 320 تغلُ اٌّٛصع اٌراتغ اٌغاء ،:   اٌـرأشيغ



 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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105126 ذاعيز ٚفي 5160    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِٛؿٝ ػٛيضٗ ِٛؿٝ ػّاص -  30
 ِٛؿٝ ػٛيضٗ اهلل سٍف ِٕاي/تٍّه-اٌثٍض تذغٜ-اٌثغار ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105127 ذاعيز ٚفي 5173    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِٕصٛع ِذّض ػٍٝ تضع -  45
 ادّض ِٕصٛع ِذّض ػٍٝ/تٍّه-إٌيً عغاص ف-الصاص ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105127 ذاعيز ٚفي 4561    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اهلل دٕا اؿشغْٚ دثشي ِيٕا -  41
 تشاٜ ايٛب تشاٜ عفؼد/تٍّه-يٛؿف تاٌشيز إٌيً عغاص ف/ٚػٕٛأٗ ػاِٗ صيضٌيٗ ٔشاط ػٓ فغع افرراح ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105127 ذاعيز ٚفي 4561    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دٕااهلل اؿشغْٚ دثشٝ ِيٕا -  42
 تشاٜ ايٛب تشاٜ عفؼد/تٍّه-إٌيً عغاص ف-يٛؿف اٌشيز ،:   اٌـرأشيغ

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105127 ذاعيز ٚفي 5175    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌشاٌك يُػثضاٌغد اتٛؿىيٓ ٔؼّٗ -  43
 عتٗ ػثض اٌـيض اٌضيٓ ِذٝ/ تٍّه - فاعٚق وٛتغٜ ِضسً - اٌذـه ٔجغ عغيك اٌذضيض اٌـىٗ غغب ،:   اٌـرأشيغ ٚصف

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105127 ذاعيز ٚفي 5172    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ادّض ِذّض ايٙاب -  44
 ِذّض ادّض ِذّض ادّض ِذّض/تٍّه-ػغتٝ لٙٛج-االترضائيٗ اٌّضعؿٗ تجٛاع-تاصٛٔٗ ،:   اٌـرأشيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105127 ذاعيز ٚفي 5171    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض دـيٓ ػثضاٌٙاصٜ ِذّض -  45
 اٌؼ٘غٜ ِذّض اٌـيض ِذّض/تٍّه-إٌٛع ِـجض تجٛاع-سّيؾ ٔجغ-اٌثٍض شٕضٚيً ،:   اٌـرأشيغ

:   اٌـرأشيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105121 ذاعيز ٚفي 5174    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ِذّض ػٍٝ تشيرٗ -  46
  ػثّاْ ِذّض ادّض ٔفيـٗ/ ٍِه اٌثغار ،

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25105120 ذاعيز ٚفي 5175    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عؿالْ ػثضاٌغديُ اٌـيض ِذّض -  47
 يٛؿف وّاي ِصغفٝ يٛؿف/تٍّه-٘الي تٕٝ عغيك-اٌياؿّيٓ اعض-اٌذاوُ ٔجغ ،:   اٌـرأشيغ

   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌشاط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
:  اٌرأشيغ ٚصف،  إٌشاط ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 3013   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػٍٝ ػثضاٌٍغيف ٕ٘اء -  1

 وٍٙغتائيٗ اجٙؼج تيغ/  تجؼٍٗ إٌشاط ذؼضيً
:  اٌرأشيغ ٚصف،  إٌشاط ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 3013   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػٍٝ ػثضاٌٍغيف ٕ٘اء -  2

 ٚعصٖ ػٍف/تجؼٍٗ إٌشاط ذؼضيً
:  اٌرأشيغ ٚصف،  إٌشاط ذؼضيً ذ25105126ُ ذاعيز ٚفي 2661   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض ػٍٝ ِذّٛص ِذّض -  3

 آٌٝ ٔصف تٍضٜ ِشثؼ/ تجؼٍٗ إٌشاط ذؼضيً
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌشغوح ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 5161   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، غصف ذاجغ ، ِذّض ػثضاهلل ؿٍيّاْ ادّض -  1

 ساص: اٌرأشيغ
 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105122ُ ذاعيز ٚفي 5163   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، فغاج ِذّض شؼثاْ ؿّيذٗ -  2

 ساص: اٌرأشيغ
 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105110ُ ذاعيز ٚفي 5154   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػصّاْ ِذّض ػيٕة -  3

 ساص: اٌرأشيغ
 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105156ُ ذاعيز ٚفي 012   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثّاْ ِذّٛص ِذّض ػاصي -  4

 ساص: اٌرأشيغ
 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105121ُ ذاعيز ٚفي 5161   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـٓ ِذّض ادّض اؿغاء -  5

 ساص: اٌرأشيغ
 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105151ُ ذاعيز ٚفي 5152   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اتغا٘يُ ػثّاْ ػثّاْ فغغٍٝ -  6

 ساص: اٌرأشيغ
 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 5151   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػؼيؼ ػثّاْ ادّض ِذّٛص -  7

 ساص: اٌرأشيغ
 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105151ُ ذاعيز ٚفي 5151   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِغػٝ ػثضاٌالٖ ضادٝ ػؼٖ -  1

 ساص: اٌرأشيغ
،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105121ُ ذاعيز ٚفي 5165   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثّاْ ِذّٛص ِذّض ِذّٛص اٌـيض -  0

 ساص: اٌرأشيغ ٚصف
،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105122ُ ذاعيز ٚفي 5162   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثّاْ ِصغفٝ ػثضاٌؼؼيؼ ٔثيً -  15

 ساص: اٌرأشيغ ٚصف
،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105120ُ ذاعيز ٚفي 5175   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عؿالْ ػثضاٌغديُ اٌـيض ِذّض -  11

 ساص: اٌرأشيغ ٚصف



 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

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105110ُ ذاعيز ٚفي 5155   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض ِذّٛص دّاَ ٚ٘يثٗ -  12
 ساص: اٌرأشيغ

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 5156   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عٗ اٌضثغ دٍّٝ ِذّٛص -  13
 ساص: اٌرأشيغ

،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105127ُ ذاعيز ٚفي 5171   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض دـيٓ ػثضاٌٙاصٜ ِذّض -  14
 ساص: اٌرأشيغ ٚصف

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105126ُ ذاعيز ٚفي 5160   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِٛؿٝ ػٛيضٗ ِٛؿٝ ػّاص -  15
 ساص: اٌرأشيغ

،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105127ُ ذاعيز ٚفي 5175   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌشاٌك ػثضاٌغديُ اتٛؿىيٓ ٔؼّٗ -  16
 ساص: اٌرأشيغ ٚصف

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105155ُ ذاعيز ٚفي 410   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌشاٌك اٌـيض ٔثيٗ ػاصي -  17
 ساص: اٌرأشيغ

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105121ُ ذاعيز ٚفي 5174   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ِذّض ػٍٝ تشيرٗ -  11
 ساص: اٌرأشيغ

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 4536   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِغؿٝ ػٍٝ اٌـيض ياؿغ -  10
 ساص: اٌرأشيغ

،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105154ُ ذاعيز ٚفي 3425   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌّجيض ِذّض ػثضاٌّذـٓ ايّٓ -  25
 ساص: اٌرأشيغ ٚصف

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 5150   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـأيٓ تشيد دفظٝ تغواخ -  21
 ساص: اٌرأشيغ

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105127ُ ذاعيز ٚفي 4561   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دٕااهلل اؿشغْٚ دثشٝ ِيٕا -  22
 ساص: اٌرأشيغ

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 5166   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، جغيؾ ٔؼيُ ٔاجخ ِيٕا -  23
 ساص: اٌرأشيغ

،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105122ُ ذاعيز ٚفي 2264   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػيضاْ اتٛضيف سٍف ػصّد -  24
 ساص: اٌرأشيغ ٚصف

،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105151ُ ذاعيز ٚفي 5155   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، غغاؽ ػجايثٝ جغجؾ عػق -  25
 ساص: اٌرأشيغ ٚصف

،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105122ُ ذاعيز ٚفي 5165   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌٌّٛٝ ِذّض ػثضاٌالٖ ِذّض -  26
 ساص: اٌرأشيغ ٚصف

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105127ُ ذاعيز ٚفي 5173   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِٕصٛع ِذّض ػٍٝ تضع -  27
 ساص: اٌرأشيغ

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 5167   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تضٜٚ دـٓ ِذّٛص ػاصي -  21
 ساص: اٌرأشيغ

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105127ُ ذاعيز ٚفي 5172   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ادّض ِذّض ايٙاب -  20
 ساص: اٌرأشيغ

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105122ُ ذاعيز ٚفي 5164   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌرٛاب ادّض دـٓ ادّض -  35
 ساص: اٌرأشيغ

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105154ُ ذاعيز ٚفي 5153   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػٍٝ دـأيٓ ايّٓ -  31
 ساص: اٌرأشيغ

 ٚصف،  اٌشغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 5157   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تٌٛؾ عػق اهلل جاب ٘أٝ -  32
 ساص: اٌرأشيغ

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمأٛٔي اٌىياْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌـّح االؿُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 االّٔاء/ تجؼٍٙا اٌرجاعيٗ اٌـّٗ ذؼضيً: اٌٝ 4511 تغلُ اٌّميضج اٌشغوح اؿُ ترؼضيً اٌرأشيغ ذ25105110ُ:  ذاعيز فٝ  ،  -  1

   اٌؼماعٜ ٚاٌرغٛيغ ٌٍثٕاء
 ِمٙٝ/  تجؼٍٙا اٌرجاعيح اٌـّح ذٛضيخ: اٌٝ 1526 تغلُ اٌّميضج اٌشغوح اؿُ ترؼضيً اٌرأشيغ ذ25105127ُ:  ذاعيز فٝ  ،  -  2

   اٌفاعؽ
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   األششاص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األدىاَ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   شغواخ اٌرجاعٜ اٌـجً ذؼضيالخ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌشغة - اٌّذٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّاي عأؽ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌشاط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ِذّٛي سضِاخ/ تجؼٍٗ اٌشغوٗ ذىٛيٓ ِٓ اٌغغض ذؼضيً  ذضآِ شغوح ، ٚشغيىرٗ ػثّاْ اؿّاػيً فّٙٝ ِذّض شغوح -  1

 شغوح:  اٌرأشيغ ٚصف،  إٌشاط ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 5133   تغلُ ليض٘ا ؿثك  ، ِذّٛي اجٙؼج ٚتيغ ٚاذصاالخ
 ذضآِ

 ِذّٛي سضِاخ/ تجؼٍٗ اٌشغوٗ ذىٛيٓ ِٓ اٌغغض ذؼضيً  ذضآِ شغوح ، ٚشغيىرٗ ػثّاْ اؿّاػيً فّٙٝ ِذّض شغوح -  2
 شغوح:  اٌرأشيغ ٚصف،  إٌشاط ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 5133   تغلُ ليض٘ا ؿثك  ، ِذّٛي اجٙؼج ٚتيغ ٚاذصاالخ

 ذضآِ
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌشغوح ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    مأٛٔياٌ اٌىياْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،   اٌمأٛٔٝ اٌىياْ ذؼضيً ذ25105125ُ ذاعيز ٚفي 5133   تغلُ ليض٘ا ؿثك ، ٚشغيىرٗ ػثّاْ اؿّاػيً فّٙٝ ِذّض شغوح -  1

 ذضآِ شغوح: اٌرأشيغ ٚصف
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌـّح االؿُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األششاص   
   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛص   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، ذضآِ شغوح اٌراعيز ثاتد  ذضآِ شغوح  ٚشغيىرٗ ػثّاْ اؿّاػيً فّٙٝ ِذّض شغوح -  1

5133 
   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، ذضآِ شغوح اٌراعيز ثاتد  ذضآِ شغوح  ٚشغيىرٗ ػثّاْ اؿّاػيً فّٙٝ ِذّض شغوح -  2

5133 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األدىاَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   افغاص ذجضيضاخ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 2657   تغلُ    25105151:  ذاعيز ، 655  2515-2-14/ج  ػثضاٌـّيغ ادّض ػثضاٌـّيغ ِٕٝ -  1
 301   تغلُ    25105154:  ذاعيز ، 664  2510-1-2/ج  ػيـٝ ِذّض عاليٗ اتٛ اٌـّغٖ -  2
 1712   تغلُ    25105154:  ذاعيز ، 650  2550-6-25/ج  داعؽ ِذّٛص ِذّض دٕاْ -  3
 1712   تغلُ    25105154:  ذاعيز ، 665  2514-6-25/ج  داعؽ صِذّٛ ِذّض دٕاْ -  4
 1712   تغلُ    25105154:  ذاعيز ، 661  2510-6-25/ج  داعؽ ِذّٛص ِذّض دٕاْ -  5
 2542   تغلُ    25105155:  ذاعيز ، 673  2516-12-31/ج  ِذّض اٌثضٜٚ ادّض صالح -  6
 410   تغلُ    25105155:  ذاعيز ، 660  2554-1-31/  ج  اٌـيض ٔثيٗ ػاصي -  7
 410   تغلُ    25105155:  ذاعيز ، 675  2550-1-31/ج  اٌـيض ٔثيٗ ػاصي -  1
 410   تغلُ    25105155:  ذاعيز ، 671  2514-1-31/  ج  اٌـيض ٔثيٗ ػاصي -  0

 410   تغلُ    25105155:  ذاعيز ، 672  2510-1-31/ج  اٌـيض ٔثيٗ ػاصي -  15
 3211   تغلُ    25105155:  ذاعيز ، 676  2511-1-12/ج  ػثضاٌغدّٓ عٛؿْٛ ِمثٛي ِذّض -  11
 2535   تغلُ    25105155:  ذاعيز ، 661  2511-7-13/  ج  اهلل ػغا اهلل ػغيٗ ِذّض دٕفٝ -  12
 2535   تغلُ    25105155:  ذاعيز ، 667  2510-3-1/ ج  اهلل ػغا اهلل ػغيٗ ِذّض دٕفٝ -  13
 621   تغلُ    25105155:  ذاعيز ، 674  2555-2-27/ج  ِذّٛص اؿّاػيً ِذّض اؿّاػيً -  14
 621   تغلُ    25105155:  ذاعيز ، 675  2515-2-27/ج  ِذّٛص اؿّاػيً ِذّض اؿّاػيً -  15
 621   تغلُ    25105155:  ذاعيز ، 677  2515-2-27/ج  ِذّٛص اؿّاػيً ِذّض اؿّاػيً -  16
 012   تغلُ    25105156:  ذاعيز ، 615  2556-2-24/ج  ػثّاْ ِذّٛص ِذّض ػاصي -  17
 012   تغلُ    25105156:  ذاعيز ، 611  2511-2-24/ج  ػثّاْ ِذّٛص ِذّض ػاصي -  11
 012   تغلُ    25105156:  ذاعيز ، 612  2516-2-24/ج  ػثّاْ ِذّٛص ِذّض ػاصي -  10
 1757   تغلُ    25105156:  ذاعيز ، 617  2510-5-2/  ج  ػثّاْ ِذّض دٍّٝ صفٛخ -  25
 516   تغلُ    25105110:  ذاعيز ، 610  2514-11-25/ ج  ػٍٝ ِذّض ِصغفٝ يـغٜ -  21
 3337   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 606  2510-5-11/ج.  ػثضاٌّغٍة اٌٍغيف ػثض وّاي ضياء -  22
 3220   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 605  2511-0-7/ج  إٌّغ فغاج ادّض ِذّض -  23
 302   تغلُ    25105121:  ذاعيز ، 755  2550-1-1/ج  ػثضاٌثاعٜ اٌضيٓ ِذٝ ايّاْ -  24
 302   تغلُ    25105121:  ذاعيز ، 756  2514-1-1/ج  ػثضاٌثاعٜ اٌضيٓ ِذٝ ايّاْ -  25
 302   تغلُ    25105121:  ذاعيز ، 757  2510-1-1/ج  ػثضاٌثاعٜ اٌضيٓ ِذٝ ايّاْ -  26
 1413   تغلُ    25105121:  ذاعيز ، 752  2517-15-6/ج  فاضً ػثضاٌغدّٓ اٌـيض ِذّٛص -  27
 2661   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 714  2515-3-1/ ج  ادّض ػٍٝ ِذّٛص ِذّض -  21
 3347   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 715  2510-6-2/ ج  اذٗشذ ِذّض ِذّض ِذّض -  20
 1526   تغلُ    25105127:  ذاعيز ، 731  2511-1-25/ ج  اؿّاػيً ِذّض سٍف اشغف -  35
 635   تغلُ    25105121:  ذاعيز ، 737  2555-1-21/ج  عتٗ ػثض اٌؼاي ػثض سٍيفٗ فاعّٗ -  31
 635   تغلُ    25105121:  ذاعيز ، 731  2515-1-21/ج  عتٗ ػثض اٌؼاي ػثض سٍيفٗ فاعّٗ -  32
 635   تغلُ    25105121:  ذاعيز ، 730  2515-1-21/ج  عتٗ ػثض اٌؼاي ػثض سٍيفٗ فاعّٗ -  33
 613   تغلُ    25105120:  ذاعيز ، 742  2555-4-4/  ج  دفٕٝ اٌغؤٚف ػثض ِذاؿٓ -  34
 613   تغلُ    25105120:  ذاعيز ، 743  2515-4-4/  ج  دفٕٝ اٌغؤٚف ػثض ِذاؿٓ -  35
 613   تغلُ    25105120:  ذاعيز ، 744  2515-4-4/ ج  دفٕٝ اٌغؤٚف ػثض ِذاؿٓ -  36
 3362   تغلُ    25105120:  ذاعيز ، 741  2510-7-2/ ج.  ّ٘اَ سفاجٝ شىية عفؼد -  37



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  
   شغواخ ذجضيضاخ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 721  2554-1-7/ج  ٚشغيىٗ ادّض ِذّض ػثضاٌماصع ػاصي -  1
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 721  2554-1-7/ج  ػٕٗ ِٚشٙغ ِـجً اٌؼمض صفح اصثذد -  2
 452   تغلُ    25105125:  اعيزذ ، 722  2550-1-7/ج  ٚشغيىٗ ادّض ِذّض ػثضاٌماصع ػاصي -  3
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 722  2550-1-7/ج  ػٕٗ ِٚشٙغ ِـجً اٌؼمض صفح اصثذد -  4
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 723  2514-1-7/ج  ٚشغيىٗ ادّض ِذّض ػثضاٌماصع ػاصي -  5
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 723  2514-1-7/ج  ػٕٗ ِٚشٙغ ِـجً اٌؼمض صفح اصثذد -  6
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 724  2510-1-7/ج  ٚشغيىٗ ادّض ِذّض ػثضاٌماصع ػاصي -  7
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 724  2510-1-7/ج  ػٕٗ ِٚشٙغ ِـجً اٌؼمض صفح اصثذد -  1
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 721  2554-1-7/ج  ٚشغيىٗ ادّض ِذّض ػثضاٌماصع ػاصي -  0

 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 721  2554-1-7/ج  ػٕٗ ِٚشٙغ ِـجً اٌؼمض صفح اصثذد -  15
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 722  2550-1-7/ج  ٚشغيىٗ ادّض ِذّض ػثضاٌماصع ػاصي -  11
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 722  2550-1-7/ج  ػٕٗ ِٚشٙغ ِـجً اٌؼمض صفح اصثذد -  12
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 723  2514-1-7/ج  ٚشغيىٗ ادّض ِذّض ػثضاٌماصع ػاصي -  13
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 723  2514-1-7/ج  ػٕٗ ِٚشٙغ ِـجً اٌؼمض صفح اصثذد -  14
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 724  2510-1-7/ج  ٚشغيىٗ ادّض ِذّض ػثضاٌماصع ػاصي -  15
 452   تغلُ    25105125:  ذاعيز ، 724  2510-1-7/ج  ػٕٗ ِٚشٙغ ِـجً اٌؼمض صفح اصثذد -  16
   ــــــــــــــــــــــ  
   افغاص ع٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 صافغا تيغ 

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 شغواخ ع٘ٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 شغواخ تيغ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 

 

  


