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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 
أفغاص ل١ٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 دظ١غح ػٓ 93631 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثضٜٚ ِذّض ِبًٝ اٌض٠ٓ ِذٝ -  1

ِذّض ِبًٝ ِذـٓ/ثٍّه-صٌمبَ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١خ  

 اٌضٚاجٓ رجبعح ػٓ 93629 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػغفبْ ؿؼض ادّض ٕ٘ض -  2

اٌضا٠ُ ػجض ػغفبْ ؿؼض ادّض/ ثٍّه - كٛكٗ 4 اٌؼؼ٠ّٗ لغ٠ٗ - كٛكٗ:  ثجٙخ ، ٚاٌج١ي  

 ، لِبػٟ ثمبٌٗ ػٓ 93931 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿٕٛؿٟ دٕفٟ ِوِفٟ -  3

فغدبد كذبرٗ اؿالَ/ثٍّه- ثض٠ٕٟ ِٕلبح:  ثجٙخ  

 ِؼغى ػٓ 93643 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌذ١ّض ػجض ٔؼ١ُ ِذّض ِوِفٝ -  4

ِذّض اٌذ١ّض ػجض ٔؼ١ُ ِذّض/   ثٍّه ٔبهغ:  ثجٙخ ، وٙغثبئ١ٗ اجٙؼٖ  

 دظ١غح ػٓ 93656 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػثّبْ ا١ِٓ ِبًٝ ِذّٛص -  5

ِٛؿٝ ادّض ػجضاٌفزبح ِذّٛص/ثٍّه- اٌجٍض ؿّبٌٍٛ- ِذّض اٌل١ز كبعع:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١خ  

 ِالثؾ ِلغً ػٓ 93692 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اؿّبػ١ً اثغا١ُ٘ ؿ١ض ٔبص٠ٗ -  6

دـب١ٔٓ ؿ١ض اؿّبػ١ً عٌِبْ/ثٍّه إٌٛع دبعح اٌوفوبفخ كبعع ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ،  

 وٛاف١غ ػٓ 93622 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ١ِشبئ١ً اؿغائ١ً أٛع ػبُف -  7

ػ١بص هجذٝ ١ِٕب/ ثٍّه - ؿّبٌٍٛ ثٕضع - االلجبٍ ِضعؿخ كبعع:  ثجٙخ ، عجبٌٝ  

 ، ِفغٚكبد ػٓ 93699 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿالِٗ دٕب وبًِ ِغفذ -  8

اثٛاٌمبؿُ ؿؼض ِفزبح ِٕوغ/ ثٍّه - اٌؼِبع كبعع - ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ  

:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 93626 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌىغ٠ُ ادّض دـٓ ػٍٝ -  9

ػجضاٌجبلٝ ِذّض اًِ/  ثٍّه اٌوف١خ ػؼثخ اٌجؼائغ  

 ِالثؾ ػٓ 93919 ثغلُ 21111129 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  وبًِ ثلغٜ ػِباهلل سٍف -  10

وبًِ ثلغٜ ػِباهلل/  ثٍّه - ِٕم١ِٓ:  ثجٙخ ، اٌؼـىغ٠خ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب جب٘ؼح  

 جب٘ؼٖ ِالثؾ ػٓ 93659 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 15111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕب ٠ٛٔبْ ػوٝ ِضدذ -  11

ؿؼض فغٔـ١ؾ ِـؼٛص/ثٍّه -ػغٍٛي ؿؼض  كبعع:  ثجٙخ ،( اٌؼـىغ٠ٗ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب)  

 جب٘ؼح ِالثؾ ػٓ 55692 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـ١ٓ دـٓ ِذّض اثزـبَ -  12

ػّغ هبصق دـٓ ِذّض/  ثٍّه اٌجٕب دـٓ كبعع 11:  ثجٙخ ، ِٚفغٚكبد  

 جب٘ؼح ِالثؾ ػٓ 55692 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـ١ٓ دـٓ ِذّض اثزـبَ -  13

 ِالثؾ ٚٔلبُٗ - ِٛ٘ٛة ِذّض ػجضإٌجٝ/  ثٍّه اٌجٕب دـٓ كبعع 9 ا١ٌّٕب ثٕضع/  ػٕٛأٗ اسغ ِذً ٌٗ اٌىبئٓ:  ثجٙخ ، ِٚفغٚكبد

2111/5/23 ا.د - جب٘ؼٖ  

 ػٓ 93662 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ ػجضاٌغدّٓ ِذّٛص ِذّض -  14

 - ؿؼضاٜٚ ِذّض دـبَ/  ثٍّه دـ١ٓ ُٗ ف - اٌغغث١ٗ اٌجبِؼٗ ػّبعاد( ج) ثغج ؿٍِبْ اعى:  ثجٙخ ، جب٘ؼح ِٚالثؾ سغصٚاد

11) علُ ِذً ) 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚعكخ ػٓ 93912 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ١ِشبئ١ً كذبرٗ فزذٝ ا٠ّبْ -  15

دٕب ػؼ٠ؼ دٕب/  ثٍّه ا١ٌِجٗ:  ثجٙخ ، اسلبة رلغ١ً  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 93632 ثغلُ 21111119 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  لٍضؽ فب٠ؼ فبصٜ عف١ك -  16

فّٙٝ ػؼ٠ؼ ِٙب/ثٍّه-اٌؼّضٖ ػؼثخ-اثٛف١ٍٛ:  ثجٙخ ، ػ١ِّٛخ  

 ِىزت ػٓ 93632 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػوٝ ٠ٚوب عكضٜ ٠ٚوب -  17

ػوٝ ١ُٚفٗ ِالن/ثٍّه-(صثٛؽ)دٕب ا١ٌبؽ ػؼثخ-ِٕم١ِٓ:  ثجٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد  

 رجبعح ػٓ 51921 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٍِه اثغا١ُ٘ ػٛى جغجؾ -  18

اٌغًٚٝ ِذّض ِذّض ادّض/ثٍّه-ثبٔٝ صٚع 36 علُ اٌغٜ ثغج- صِبع٠ؾ:  ثجٙخ ، اٌىٙغثبئ١ٗ االصٚاد  

 رجبعح ػٓ 51921 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٍِه اثغا١ُ٘ ػٛى جغجؾ -  19

 ِذّٛص/ ثٍّه - صِبع٠ؾ اٌغٜ اثغاج اٌزبؿغ اٌضٚع 3علُ ثغج -ا١ٌّٕب ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، اٌىٙغثبئ١ٗ االصٚاد

وٙغثبئ١ٗ ٚه١بٔٗ ٚرٛع٠ض وٙغثبئ١ٗ اػّبي ِمبٚالد ِىزت ٚٔلبُٗ اٌغًٚٝ دـٓ ِذّض ادّض  

 اٌّٛاص رٛع٠ض ػٓ 93695 ثغلُ 21111119 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثٌٛؾ ِـؼض ؿ١ّغ دٕب -  20

كبعٚث١ُ ؿؼ١ض ا١ِٔٛٔٛؽ ثٍّه رٍٗ ِـبوٓ:  ثجٙخ ، اٌىٙغثبئ١خ ٚاالجٙؼح اٌجب٘ؼح ٚاٌّالثؾ اٌغظائ١خ  

 ٚرٛع٠ض ث١غ ػٓ 93912 ثغلُ 21111129 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ِذّض هفٛد وبعَ -  21

- االعػ ٌِغة كبعع ِٓ ثالي ِـجض اِبَ كبصٜ رمـ١ُ:  ثجٙخ ، اٌزج١ًّ ِٚـزذٌغاد ٚاٌِّبػُ اٌفٕبصق ِـزٍؼِبد ٚرغ١ٍف

ؿبٌُ ِذّض ػوبَ/ثٍّه  

 دظ١غح ػٓ 93929 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض اثٛػ٠ض ػؼد ِذّض -  22

س١ًٍ صا١ٔبي جبثغ/ثٍّه-لٍٛهٕب:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١ٗ  

 ثمبٌٗ ػٓ 93926 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ػجضاٌلبفٟ ِذّض فبُّٗ -  23

ُٗ ػىبكٗ ػ٠ٕبُ٘/  ثٍّه- ا١ٌٌٛض ثٓ سبٌض ِضعؿٗ اِبَ اٌّضاعؽ كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ:  ثجٙخ ، جٍّٗ  

 ، سغصٖ ث١غ ػٓ 93621 ثغلُ 21111119 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌذ١ّضػالَ جالي ١ٌٚض -  24

ػالَ ػجضاٌذ١ّض جالي/ ثٍّه - صالٛف ؿبل١ٗ:  ثجٙخ  

 دظ١غح ػٓ 93112 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛؿف ٚ٘جٗ ػجضاٌل١ٙض ثٌٛؾ -  25

٠ٛؿف ٚ٘جٗ ػجضاٌل١ٙض/ثٍّه-9 لغ٠خ-اصِٛ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ ١خٚرغث رـ١ّٓ  

 دظ١غح ػٓ 93112 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛؿف ٚ٘جٗ ػجضاٌل١ٙض ثٌٛؾ -  26

 ٚرجبعح ث١غ ٚٔلبُٗ ٠ٛؿف ٚ٘جٗ ػجضاٌل١ٙض/ثٍّه 9 لغ٠ٗ-اصِٛ-ا١ٌّٕب ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ ٚرغث١خ رـ١ّٓ

ثٕبء ِٛاص  

 اٌؼبة هبٌخ ػٓ 93612 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٛؿٝ ِذّض عجت دٕبْ -  27

دـٓ ػجضاٌغد١ُ فٌٟٛ/ ثٍّه اٌشّب٠لٗ:  ثجٙخ ، ع٠ب١ًخ  

 ِذً ػٓ 93911 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثِغؽ كف١ك ٔبجٝ ث١لٜٛ -  28

ثِغؽ كف١ك ٔبجٝ/  ثٍّه - ِٕم١ِٓ:  ثجٙخ ، ِالثؾ  

 دظ١غح ػٓ 93933 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كبِز ػؼاد كبِز ػؼاد -  29

ػجضاٌٛ٘بة ٠ٛؿف لجٛي/ ثٍّه -دٍٖٛ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ  

 رغث١ٗ دظ١غٖ ػٓ 69111 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛٔبْ ٠ٛال١ُ ٌِفٝ اكغف -  30

ٌِفٟ اكغف ػالء/ثٍّه - غٕٟ ثٕٟ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ  
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 رغث١ٗ دظ١غٖ ػٓ 69111 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛٔبْ ٠ٛال١ُ ٌِفٝ اكغف -  31

 اٌٟ ٔوف ثٍضٞ ِشجؼ ٚٔلبُٗ ػجبص فّٟٙ ثِغؽ/ثٍّه -غٕٟ ثٕٟ ؿّبٌٍٛ ِغوؼ/  ثؼٕٛاْ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٟ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ

2115/1/1 فٟ افززبدٗ رُ ا١ٌّٕب 69111 اٌم١ض علُ  

 اػالف ث١غ ػٓ 93646 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  وبًِ ِذّض ِذّض ِذّٛص -  32

وبًِ ِذّض ِذّض/ثٍّه-صِلبٚ٘بكُ:  ثجٙخ ، ٚدجٛة  

 اػالف ث١غ ػٓ 93646 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  وبًِ ِذّض ِذّض ِذّٛص -  33

وبًِ ِذّض ِذّض/ثٍّه-صِلبٚ٘بكُ:  ثجٙخ ، ٚدجٛة  

 ، فغاكٗ ػٓ 93661 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّٛص ادّض هالح ػوّذ -  34

ِـٍُ فٌٛٝ ػّغاْ/  ثٍّه كٛكٗ:  ثجٙخ  

 ، ٔجبعٖ ٚعكخ ػٓ 93651 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ذٗ دٕب ِىغَ و١غٌؾ -  35

ؿ١ذٗ دٕب فغج/ ثٍّه اٌج١ٙٛ:  ثجٙخ  

 اٌّٛث١ٍ١ب هٕبػخ ػٓ 93661 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثغؿَٛ ؿ١ذٗ دٕب فغج -  36

ؿ١ذٗ دٕب ِىغَ/  ثٍّه اٌج١ٙٛ:  ثجٙخ ، اٌشلت ِٓ  

 ٚرغ١ٍف رؼجئخ ػٓ 51212 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٔبجٝ ِذّٛص ِذّض ُٗ -  37

ٔبجٝ ِذّٛص ِذّض ُٗ/ثٍّه  اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ-اٌثب١ٔخ اٌّجبٚعح(216)لِؼٗ:  ثجٙخ ، اٌغظائ١خ اٌّٛاص  

 ٚرغ١ٍف رؼجئخ ػٓ 51212 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٔبجٝ ِذّٛص ِذّض ُٗ -  38

ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ٗٚٔلبُ اثٛاٌؼال ِذّض عكبص ِذّض/ثٍّه-ع٠ضٖ-ا١ٌّٕب ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، اٌغظائ١خ اٌّٛاص  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 93622 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕب هبصق دٕب ِٕبي -  39

د١ٕٓ ِشزبع عافذ/ ثٍّه -ِِبٜ وَٛ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ  

 ِالثؾ ػٓ 93911 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ س١ًٍ فبٔٛؽ هجبح -  40

ِؼٛى ِٛؿٝ ٔبصٜ/ثٍّه-إٌّٛعٖ اٌّض٠ٕٗ كبعع:  ثجٙخ ،( اٌؼـىغ٠خ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب) جب٘ؼح  

 ث١غ ػٓ 93914 ثغلُ 21111129 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌؼؼ٠ؼ ٔبجٝ عٌِبْ ادّض -  41

اٌغة جبص ػجضاٌؼؼ٠ؼ ٔبجٝ/  ثٍّه اٌلغل١خ ادّض ثٕٝ:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد ٚكذَٛ ػ٠ٛد  

 93919 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌفزبح ػجضاٌؼؼ٠ؼ ػجضاٌٛ٘بة اؿّٙبْ -  42

ػجضاٌج١ًٍ ػٍٝ ِذّض/  ثٍّه اٌٍٛفٝ وَٛ:  ثجٙخ ، اسلبة رلغ١ً ٚعكخ ػٓ  

 ػٓ 93625 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٍُت ِذّض ػجضإٌبهغ جّبي ِوِفٝ -  43

 ِذّض ا٠ٕبؽ/ ثٍّه - اٌفبعى ثٓ ف ِٓ ِزفغع ثذغ2ٜف - كب١٘ٓ:  ثجٙخ ، اٌجٕبء ِٚٛاص ِذجغ٠خ ِٛاص ٚرٛع٠ض ِزىبٍِخ ِمبٚالد

اٌجو١غ ػجض  

 اصٚاد ػٓ 93911 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض وبًِ اٌض٠ٓ ؿغٜ فإاص -  44

ػجضاٌغٕٝ عػق عًٝ/  ثٍّه صالٛف ؿبل١ٗ:  ثجٙخ ، وٙغثبئ١ٗ  

 رجبعح ػٓ 93645 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌجٛاص رٛٔٝ ػٍٝ ِوِفٝ -  45

ػٍٝ ِٚشزبع رٛٔٝ ػٍٝ ِذٝ/  ثٍّه فّٟٙ ِوِفٝ ف 96:  ثجٙخ ، ٚعل١بد  

 ِمبٚالد ػٓ 93652 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌـ١ض فّٙٝ ٔوذٝ عًب -  46

ػجضاٌـ١ض فّٙٝ ٔوذٝ/ ثٍّه صا١ٔبي ػؼثٗ ِٕم١ِٓ:  ثجٙخ ، ػبِٗ  

 ِٕؼ١ٌٗ اصٚاد ث١غ ػٓ 93621 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ فإاص ا١ِٓ عث١غ -  47

ؿٕٛؿٟ ِذّض ا٠ّبْ/ ثٍّه- ػجضٖ ِذّض االِبَ -ف:  ثجٙخ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ػٓ 93925 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ اٌوغ١غ ِذّض ِجضٜ ِضدذ -  48

اٌوغ١غ ِذّض ِجضٜ/ ثٍّه - ا١ًٌٕ ُغاص ِٓ ِزفغع كبعع -ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ، غظائ١خ ِٛاص ٚرغ١ٍف رؼجئخ  

 ٌزغث١خ دظ١غح ػٓ 93911 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  س١ّؾ ؿ١ض فزذٝ ٘لبَ -  49

اؿّبػ١ً جّبي/  ثٍّه ؿّبٌٍٛ غغة5 لغ٠ٗ كٛكٗ:  ثجٙخ ، اٌّبك١ٗ  

 ػٓ 93916 ثغلُ 21111129 فٝ ل١ض ، 511111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿؼض اهلل ١ًف ػجضإٌبهغ ػجضاٌجٛاص -  50

 اهلل ١ًف ػجضإٌبهغ/ ثٍّه- اٌجٍض ُغفب:  ثجٙخ ، ٌٍٛائخ ُجمب 6 اٌّجّٛػٗ 36 اٌفمغح ِٓ 11 اٌّجّٛػخ ػضا ف١ّب ٚروض٠غ اؿز١غاص

 ؿؼض

 ِىزت ػٓ 93639 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٚوب ِالن ثِغؽ كٕٛصٖ -  51

٠ٚوب ِالن ٔوذٝ/ ثٍّه - اٌـٛثٝ -ِٕم١ِٓ:  ثجٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد  

 ػٓ 93642 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض اؿّبػ١ً ػجضإٌّؼُ اثغا١ُ٘ -  52

ػٍٝ ػجضاٌؼؼ٠ؼ ػٛى/  ثٍّه اٌف١ٌٍٗ ف 96:  ثجٙخ ، ثٕبء ِٛاص ٚرجبعح ٚروض٠غ ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ِىزت  

 اصٚاد ػٓ 93644 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٔج١ت فإاص ٔج١ت كٕٛصٖ -  53

ٔظ١ُ ػجضاٌّؼؼ ُبعق/ ثٍّه - اٌجالء ف:  ثجٙخ ، وٙغثبئ١خ  

 ٚث١غ دفظ ػٓ 61114 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ػجضاٌٍِّت ػٍٝ فزذٝ -  54

ِذّض ػجضٖ ِذّض/ ثٍّه كبصٜ رمـ١ُ كّؾ ػ١ٓ:  ثجٙخ ، غظائ١خ ِٛاص  

 ٚث١غ دفظ ػٓ 61114 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ػجضاٌٍِّت ػٍٝ فزذٝ -  55

 رجبعٖ ٚٔلبُٗ - اٌغك١ض ٘بعْٚ ِذّٛص/ ثٍّه اٌفبعٚق ف 15 إٌّوٛعح وفغ/  ػٕٛأٗ اسغ وبئٓ ٌٗ اٌّذً:  ثجٙخ ، غظائ١خ ِٛاص

2111/3/2 أ.د - اٌغظائ١ٗ اٌّٛاص ٚرٛػ٠غ ٚرٛع٠ض  

 سغصٚاد ػٓ 93691 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض اٌـ١ض ػٍٝ ادّض اؿالَ -  56

اٌـ١ض ػٍٝ ادّض/ ثٍّه-ا١ٌّٕب - اٌجذغٜ اٌذـ١ٕٝ ف:  ثجٙخ ، ِٕؼ١ٌخ ٚاصٚاد  

 جب٘ؼح ِالثؾ ػٓ 93641 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٔبعٚػ ثض٠غ ١ِالص ا٠ّٓ -  57

ػ١بص ػجضاهلل ه١ٍت ٠ٛؿف/ ثٍّه - إٌّٛعح اٌّض٠ٕخ ف:  ثجٙخ ،(  اٌؼـىغ٠خ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب)  

 ػٓ 93665 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿؼض اؿِٛعٚؽ ػجضِغ٠ُ ِىبع٠ٛؽ -  58

ؿؼض اؿِٛعٚؽ ِغ٠ُ ػجض/ ثٍّه ِٕجبي ِٕل١خ:  ثجٙخ ، هذ١ٗ اصٚاد  

 ػٓ 93693 ثغلُ 21111119 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  رٛف١ك هضلٝ ٔوذٝ ٘بٔٝ -  59

جغجؾ ججغائ١ً ػِفٟ/  ثٍّه - ِٕجبي ِٕل١خ:  ثجٙخ ، ص٠ىٛع ِـزٍؼِبد  

 جب٘ؼٖ ِالثؾ ػٓ 93641 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عِٚبْ اث١ت ٔـ١ُ اث١ت -  60

عِٚبْ اث١ت ٔـ١ُ ثٍّه ِغػٚق:  ثجٙخ ، اٌؼـىغ٠ٗ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب  

 غ١بع لِغ ػٓ 93661 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضٖ ا٠ٛة ِالن عِٚبٔٝ -  61

١ِشبئ١ً ٚص٠غ ؿبِٝ/ثٍّه-ا١ٌِغ ججً ص٠غ:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد  

 ، ٔجبعٖ ٚعكٗ ػٓ 93651 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ذٗ دٕب فغج اثغاَ -  62

ؿ١ذٗ دٕب فغج/ ثٍّه -اٌج١ٙٛ:  ثجٙخ  

 دظ١غح ػٓ 93922 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌغدّٓ ع٠بى ٔبجٝ دٕبْ -  63

عػق ِذّٛص ػٍٝ/ ثٍّه -صِبع٠ؾ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ  

 جب٘ؼٖ ِالثؾ ػٓ 93923 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جغجؾ ػجضاثغا١ُ٘ ١ِالص -  64

و١غٌؾ ٔج١ٗ ِغ٠ُ/  ثٍّه ٘ٛاعح:  ثجٙخ ، اٌؼـىغ٠ٗ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ِىزت ػٓ 93623 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ فشغٜ هجذٝ فب٠ؼ -  65

اثغا١ُ٘ فشغٜ هجذٝ/  ثٍّه -دٍٖٛ:  ثجٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد  

 ػٓ 93612 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌؼبي ػجض ػجضاٌّبٌه ِذّض إٌبهغ ػجض -  66

ِذّض ِذّض ِؼزّض دـٓ/ثٍّه - اٌؼٛاَ -ِٙضٜ ثٕٝ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ دظ١غح  

 غ١بع لِغ ػٓ 93912 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػثّبْ ِذّض اِجض -  67

ِذّٛص ِذّض ِذّٛص/ثٍّه- إٌّبع ِضعؿخ ثجٛاع- اٌجٍض ِِبٞ:  ثجٙخ ، ِٛرٛؿ١ىً  

 دظ١غح ػٓ 93936 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌذبفظ س١ّؾ ػ٠ٛؾ عكب -  68

س١ّؾ ػ٠ٛؾ ادّض/  ثٍّه دٍٖٛ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ِؼغى ػٓ 63525 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  69

ادّض ِذّٛص جّؼٗ/ثٍّه  إٌّٙضؿ١ٓ كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد  

 ِؼغى ػٓ 63525 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  70

ػعاػ١ٗ ِج١ضاد ث١غ ٚٔلبُٗ سٍف دـٓ/ثٍّه  اٌجّٙٛع٠ٗ كبعع-ؿّبٌٍٛ ثٕضع وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد  

 ِمبٚالد ػٓ 93691 ثغلُ 21111119 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٚاهف غِبؽ ٌٚـٓ ١ِالص -  71

ٚاهف غِبؽ ٌٚـٓ/ ثٍّه  اثٛدـ١ٓ ػؼثخ-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ، ػبِٗ  

 ِىزت ػٓ 92365 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، صفغ ربجغ ،  دـٓ ػجضاٌٛ٘بة ؿ١ض اثٛػ٠ض -  72

ػجضاٌٛ٘بة ؿ١ض ِذّض/ثٍّه-رٍٗ:  ثجٙخ ، اٌؼغث١ٗ ِوغ جّٙٛع٠ٗ صاسً ػّبي ٚٔمً عدالد  

 ِىزت ػٓ 92365 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ػجضاٌٛ٘بة ؿ١ض اثٛػ٠ض -  73

-اٌوفوبفٗ كبعع-اٌشلبثٗ-ا١ٌّٕب ثٕضع وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، اٌؼغث١ٗ ِوغ جّٙٛع٠ٗ صاسً ػّبي ٚٔمً عدالد

ؿ١بعاد ػ٠ٛد ث١غ ٚٔلبُٗ ١ِشبئ١ً دٛؽ ١ِشبئ١ً/ثٍّه  

 ِٛث١ٍ١ب ِؼغى ػٓ 93629 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّٛص اثغا١ُ٘ جبص ؿ١ض -  74

ِذّٛص اثغا١ُ٘ جبص/  ثٍّه صالٛف:  ثجٙخ ،  

 ثٍضٜ ِشجؼ ػٓ 93914 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ػٍٝ ِذّض ادّض -  75

ِذّض ػٍٝ ِذّض/  ثٍّه اٌّغجٛكٝ ػّبع ثٕٝ:  ثجٙخ ، اٌٝ ٔوف  

 رجبعح ػٓ 93615 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ فإاص اثغا١ُ٘ ِوِفٝ -  76

اثغا١ُ٘ فإاص اثغا١ُ٘/ثٍّه- صالٛف:  ثجٙخ ،( اٌؼـىغ٠خ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب)  جب٘ؼح ِالثؾ  

 ِىزت ػٓ 93922 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ػجضاٌىغ٠ُ ِذّض عث١غ -  77

ػٍٝ ػجضاٌىغ٠ُ ِذّض/  ثٍّه ؿّبٌٍٛ ص٠غ:  ثجٙخ ، ػبِخ ِمبٚالد  

 ِٛاكٝ دظ١غٖ ػٓ 93934 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػّغ ِذّض ِذّض ؿؼبصٖ -  78

ا١ٌٍِف ػجض ِذّض ادّض/ ثٍّه -اٌجٍض ِِبٜ:  ثجٙخ ،  

)  جب٘ؼح ِالثؾ ػٓ 93921 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 15111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕب ػ١ِٗ ػجضاهلل وغَ -  79

دٕب ػ١ِٗ ػجضاهلل/ثٍّه-ا١ٌِغ ججً ص٠غ:  ثجٙخ ،( اٌؼـىغ٠ٗ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب  

:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 93692 ثغلُ 21111119 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ًبٔٝ ؿؼ١ض ِالن -  80

ًبٔٝ ؿؼ١ض أضعاٚػ/ثٍّه اٌزٛف١م١ٗ  

 ِالثؾ ػٓ 93915 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  االػ٘غٜ ِذّض فبعٚق فبرٓ -  81

كٍمبِٟ ِذّض اؿبِٗ/  ثٍّه اٌثب٠ٛٔٗ سٍف االدغاع كبعع:  ثجٙخ ،(  اٌؼـىغ٠ٗ اٌّالثؾ ف١ّبػضا)  جب٘ؼٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اجٙؼٖ ِذً ػٓ 93626 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ػ١ـٝ هالح ٘جٗ -  82

اؿّبػ١ً ػجضاٌذى١ُ ِذّٛص كغلب٠ٚٗ/ ثٍّه - اثٛاْ:  ثجٙخ ، وٙغثبئ١ٗ  

 ٚعكخ ػٓ 93613 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ػجضاٌٛ٘بة ظغ٠ف ثالي -  83

ػجضا١ٌٍِف ِذّض ػجضاٌٛ٘بة/ ثٍّه - صالٛف:  ثجٙخ ، وبٚرق ٌذبَ  

 اجٙؼح ث١غ ػٓ 93912 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـ١ٓ ادّض ِذّض فٛػ٠ٗ -  84

ِذّض ِذّض ػ٠ضاْ/  ثٍّه اٌؼٛا٠ـٗ:  ثجٙخ ،(  االٔزغٔذ سضِبد ػضا ف١ّب)  ِذّٛي ٚاوــٛاع  

 ِشجؼ ػٓ 93935 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌمبؿُ اثٛ ِذّض جّؼٗ عؤ٠بد -  85

ِذّٛص ؿ١ض عجبء/ ثٍّه- اٌزغػٗ كغق فغ٠ض ِذّض كبعع:  ثجٙخ ، ُجبلٝ  

 دظ١غح ػٓ 93631 ثغلُ 21111119 فٝ ل١ض ، 31111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضإٌبهغ وبًِ ػ١ض ؿ١ّغ -  86

ػ١ض ؿ١ّغ ػبصي/  ثٍّه دىُ ثٕٝ:  ثجٙخ ، اغٕبَ رغث١خ  

 رجبعح ػٓ 93663 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ذٗ ٠ٛؿف ِجضٜ هّٛئ١ً -  87

ؿ١ذٗ ٠ٛؿف ِجضٜ/ ثٍّه - االػّضٖ ُذب:  ثجٙخ ، هذ١خ اصٚاد ٚرٛػ٠غ  

 دظ١غح ػٓ 93691 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٛؿٝ ِذّض ادّض اثغا١ُ٘ -  88

ِٛؿٝ ِذّض ِٛؿٝ/ ثٍّه اٌجٍض اُـب:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١خ  

 اجٙؼٖ ػٓ 93631 ثغلُ 21111119 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕب ٠ٛٔبْ ٔوذٝ عٚؤف -  89

ِىـ١ّٛؽ ٍِه ِجضٜ/ثٍّه ث١ٕٓ اٌثب٠ٛٔخ سٍف2-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ، وٙغثبئ١خ ٚاصٚاد  

 سغاُٗ ٚعكخ ػٓ 93634 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضٖ ػجضاهلل ِجضٜ و١غٌؾ -  90

سٍف دـٓ سٍف/ ثٍّه- ا١ٌّٕب - اٌـجغ ُٗ ػؼثخ - ؿ١ٍّبْ ػضٌٝ كبعع ِٓ- اٌجالء كبعع 9:  ثجٙخ ،  

 ِمبٚالد ػٓ 93649 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ؿ١ض ٠ذ١ب ا٠ّبْ -  91

ؿ١ض ٠ذ١ب عافذ/ ثٍّه - ؿّبٌٍٛ ص٠غ:  ثجٙخ ، ِزىبٍِخ  

 ٔجبعح ٚعكخ ػٓ 93652 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌِذبْ ػؼ٠ؼ جبثغ ٕ٘بء -  92

ؿ١ّغؿؼضػجضاٌّالن/ثٍّه-اٌغٚثٝ:  ثجٙخ ،  

 دظ١غح ػٓ 93662 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثغؿَٛ هبصق ثِغؽ ػّبص -  93

ٚ٘جٗ ػ١بص ػ١ـٝ/ ثٍّه -ُٖٛ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 وله ػٓ 93915 ثغلُ 21111129 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌٌّٛٝ جبص ػٍٝ ػجضاٌـالَ ِذـٓ -  94

اٌّذ١ٍخ اٌٛدضح/ ثٍّه-اوزٛثغ 6 ِضعؿخ سٍف عِـ١ؾ كبعع:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد ػ٠ٛد ث١غ  

 ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 93921 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٚ٘جٗ فٛػٜ وّبي و١غٌؾ -  95

ٚ٘جٗ فٛػٜ وّبي/ ثٍّه - 3 علُ ِذً اٌّإ٠ض كبعع 4:   

 رـ١ّٓ ِؼٍف ػٓ 93621 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـب١ٔٓ ج١ض فٛػٜ ضدبِ -  96

رٛٔٝ ؿ١ض اكغف/ ثٍّه - اٌغغث١ٗ ادّض ثٕٝ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ِٛاص ث١غ ػٓ 93666 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  فغج ػجضاٌلبفٟ عث١غ عًب -  97

ادّض ِذّض عٌِبْ/ ثٍّه اٌفبعى ثٓ ف 42 كب١٘ٓ:  ثجٙخ ، ِجّضٖ ٌٚذَٛ غظائ١خ  

 ِٕؼ١ٌخ اصٚاد ػٓ 93696 ثغلُ 21111119 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ١ِشبئ١ً رمٝ ؿبِٝ عأفذ -  98

ػجضاٌؼ١ٍُ د١ّضٖ جبثغ/ثٍّه اٌمجٍٝ اٌذغ٠خ ف 1:  ثجٙخ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ِىزت ػٓ 93621 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛؿف هبصق ٌج١ت هبصق -  99

دٕب ٔج١ت دٕب/  ثٍّه اٌججً ُٕٙب:  ثجٙخ ، ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 دظ١غح ػٓ 93664 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  س١ًٍ ِٛؿٝ اثغا١ُ٘ ِغػٚق -  100

دٕؾ س١ًٍ ِٛؿٝ فغ٠ؼ/ ثٍّه -اٌغغث١ٗ اٌمغا٠لٗ -اٌمج١ٍٗ اٌض٘ت ِٕلبٖ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 93653 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕب ع٠بى ثبثذ ٠ٛٔبْ -  101

دٕب ع٠بى ثبثذ/  ثٍّه اٌجؼائغ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ  

 رٛع٠ضاد ػٓ 66242 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثٛاٌؼال دـٓ ػٍٟ دـ١ٓ -  102

اثٛاٌؼال دـٓ ػٍٝ دـٓ/  ثٍّه  اٌجذغ٠خ ؿٍِبْ ػا٠ٚخ:  ثجٙخ ، ٚثِبع٠بد اُبعاد  

 رٛع٠ضاد ػٓ 66242 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثٛاٌؼال دـٓ ػٍٟ دـ١ٓ -  103

 ِىزت ٚٔلبُٗ دـٓ ػٍٝ دـٓ ػٍٝ/  ثٍّه ؿٍِبْ ػا٠ٚخ ا١ٌّٕب ِغوؼ ػٕٛأٗ اسغ وبئٓ ٌٗ اٌّذً:  ثجٙخ ، ٚثِبع٠بد اُبعاد

2114/9/29 أ.د - ثزغ١ٌٚٗ ِٛاص ٔمً سضِبد  

 جب٘ؼٖ ِالثؾ ػٓ 93624 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 15111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  فزذٝ ادّض ؿ١ض ِذّض -  104

دـ١ٓ ػّبع ِٛؿٝ/ ثٍّه - ٔبهغ ف:  ثجٙخ ،( اٌؼـىغ٠ٗ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب)  

 دظ١غح ػٓ 93616 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٕٙٝ رٛٔٝ جّبي ٠بؿغ -  105

ِٕٙٝ رٛٔٝ جّبي/ ثٍّه - اٌغغث١ٗ ادّض ثٕٝ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ  

 ػٓ 93635 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جغجؾ اٌمّن ػؼ٠ؼ ِالن ػّبص -  106

ِىـّٛؽ فٛػٜ هفٛد/  ثٍّه ا١ٌِغ ججً ص٠غ:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد غ١بع لِغ  

 دظ١غح ػٓ 62954 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌؼبي ؿ١ف اثٛا١ًٌٍ اِبي -  107

ػجضاٌضا٠ُ كبوغ ِذّض/  ثٍّه اٌذٛاه١ٍٗ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ػٓ 93694 ثغلُ 21111119 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ١ِشبئ١ً كذبرٗ اصٚاعص ِضدذ -  108

ػؼ٠ؼ جغجؾ و١غٌؾ/  ثٍّه اٌّؼ١ٍّٓ ثغج كٍجٝ:  ثجٙخ ، اٌىٙغثبئ١خ ٚاالجٙؼح اٌجب٘ؼح ٚاٌّالثؾ اٌغظائ١خ اٌّٛاص رٛع٠ضاد  

 دظ١غح ػٓ 62954 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌؼبي ؿ١ف ١ًٍاثٛاٌ اِبي -  109

 أ.د - ٚدجٛة اػالف ث١غ ٚٔلبُٗ - كبوغ ِذّض/  ثٍّه اٌذٛاه١ٍٗ ا١ٌّٕب ِغوؼ/  ػٕٛأٗ اسغ وبئٓ ٌٗ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ

2111/6/22  

 ػٓ 93623 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 511111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌٙبصٜ ػجضاٌـ١ّغ ١ًف جّؼٗ -  110

ػجضاٌـ١ّغ ١ًف ٔبهغ/ ثٍّه - ُغفب:  ثجٙخ ، ٌٍٛائخ ُجمب 6 اٌّجّٛػٗ ِٓ 36ٚاٌفمغٖ 11 اٌّجّٛػٗ ػضا ف١ّب ٚروض٠غ اؿز١غاص  

 دظ١غح ػٓ 93611 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ؼمٛة ٠ٛؿف ا٠ٙبة هّٛئ١ً -  111

٠ؼمٛة ٠ٛؿف ا٠ٙبة/ثٍّه-اٌذٛاه١ٍٗ ِٕلبٖ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 53111 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌض٠ٓ ربج ثىغ دـٓ ادّض -  112

ػّبع ادّض ػّبع ػ٠ٕت/  ثٍّه فّٙٝ ِوِفٝ ف 26:   

 ِمبٚالد ػٓ 93642 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عػق ػ١ِٗ ثلغٜ عافذ -  113

ٔشٍٗ دى١ُ ا٠فْٛ/ ثٍّه - ؿبٌُ اٌل١ز اعى - ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ، ِزىبٍِخ  

 ػجبج رغو١ت ػٓ 93911 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ِذّض فبعٚق ا٠ّبْ -  114

لبؿُ ِذّض ػٍٝ ادّض ػٍٝ/ثٍّه- اٌذغ١ِٓ كبعع- ِىٗ دٟ:  ثجٙخ ،  

 ِِؼُ ػٓ 93921 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جغجؾ ػجضٖ جغجؾ و١غٌؾ -  115

ٔج١ت دٕب ج١غ١ِٓ/ثٍّه - سو١ت ثٓ كبعع 16:  ثجٙخ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 كٛٔخ ػٓ 93622 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 15111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌٛ٘بة ػٍٟ ِظٙغ ِذّض -  116

ػالَ جالي ِذغٚؽ/  ثٍّه ُذب ٔؼاٌٝ:  ثجٙخ ، غالي  

 اؿز١غاص ػٓ 93633 ثغلُ 21111119 فٝ ل١ض ، 511111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِغؿٝ ِذّض ِذّٛص دٕفٝ -  117

 اٌوبصعاد ػٍٝ اٌؼبِٗ ٌٍغلبثٗ إٌّظّٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍٛائخ ُجمب 6 اٌّجّٛػٗ ِٓ 36 اٌفمغٖ ص11 ِجّٛػٗ ػضا ف١ّب ٚروض٠غ

اثغا١ُ٘ ِغؿٝ ِذّض ِذّٛص/ ثٍّه - ٘ٛاعح:  ثجٙخ ، ٚاٌٛاعصاد  

 ِالثؾ ػٓ 93624 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  وبًِ ٚ٘جٗ دؼ٠ٓ عِٚبٔٝ -  118

وبًِ ٚ٘جٗ دؼ٠ٓ/ ثٍّه - ٚاٌٝ وَٛ:  ثجٙخ ،( اٌؼـىغ٠ٗ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب) جب٘ؼٖ  

 ِمبٚالد ػٓ 93931 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض دـ١ٓ ِغػٚق دـٓ -  119

ِذّض دـ١ٓ ِغػٚق/  ثٍّه اٌلغفب:  ثجٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 93614 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  س١ًٍ دـٓ ادّض ػّغ -  120

س١ًٍ دـٓ ادّض/  ثٍّه كٛكٗ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ  

 ِىزت ػٓ 93621 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ِذّٛص ػٍٝ اٌٙبَ -  121

ػٍٝ سٍف ِشزبع/  ثٍّه جٛاصح:  ثجٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد  

 ػٓ 93654 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اؿّبػ١ً ادّض اؿّبػ١ً كب١ٕ٘بػ -  122

ِغؿٝ ٔبجٝ عجت/ثٍّه-ُٖٛ:  ثجٙخ ،( اٌؼـىغ٠خ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب) جب٘ؼح ِالثؾ  

 دظ١غٖ ػٓ 93916 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ٘بعْٚ ِذّض ٘بعْٚ -  123

ِذّض ٘بعْٚ ِذّض/ ثٍّه ٘بعْٚ ػؼثخ ؿّغج ثٕٟ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١خ  

 دظ١غح ػٓ 93625 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاهلل ٠ٌٛؼ ػجضاهلل ِبصٚٔب -  124

ؿالِٗ ٔوغ ؿالِٗ/ثٍّه-ا١ٌِجٗ:  ثجٙخ ، ِبك١خ رغث١خ  

 لِغ ػٓ 93611 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌل١ٙض فٛػٜ كٛلٝ ك١غ٠ٓ -  125

فّٙٝ ػ١بص اكغف/  ثٍّه - اٌؼظعاء كبعع - ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد غ١بع  

 دظ١غٖ ػٓ 93932 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٛؿٟ ِذّض ِِبع ِذّض -  126

ِٛؿٝ ِذّض ِِبٚع/  ثٍّه ِغػٚق:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ِٛاص رؼجئخ ػٓ 93636 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٚ٘جٗ دج١ت ٚ٘جٗ ِف١ض -  127

فشغٜ ثٌٛؾ ِّضٚح/ثٍّه اٌزغػٗ كغق-٠ؼمٛة ػؼثخ-ع٠بى ػجضإٌّؼُ ف:  ثجٙخ ، غظائ١خ  

 رمض٠ُ ػٓ 93655 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػ١بص ػؼ٠ؼ ػ١بص ف١ٍّْٛ -  128

كذبرٗ ِذّٛص ػٍٝ/  ثٍّه- كٍجٝ رمـ١ُ ة م4:  ثجٙخ ، ٚاٌـبسٕٗ اٌجبعصٖ اٌّلغٚثبد  

 ِلغً ػٓ 93669 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كٍجٝ ثلغٜ ِضدذ عاِٝ -  129

كٍجٝ ثلغٜ ِضدذ/ثٍّه  ؿبٌُ اٌل١ز اعى اٌّـزلفٝ كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ،( اٌؼـىغ٠ٗ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب)جب٘ؼٖ ِالثؾ  

 اجٙؼح ث١غ ػٓ 93619 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِؼٛى ػٍٟ فزذٟ ػٍٟ -  130

فٛاص جبثغ ِغػٚلخ ثٍّه - اٌش١ً ُٛر:  جٙخث ، االٔزغٔذ ٚ اٌىّج١ٛرغ ػضا ف١ّب وٙغثبئ١خ  

 ٚعكخ ػٓ 93651 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  د١ٕٓ ػوٝ ِٛع٠ؾ ِغلن -  131

ػوٝ ِٛع٠ؾ ِالن/  ثٍّه سٌغ اعى ِبٌه كبعع:  ثجٙخ ، ِؼبصْ ٚرلى١ً ٌذبَ  

 ، ثمبٌخ ػٓ 93913 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كٍمبِٝ ػوٝ ِزٌٛٝ ِذّٛص -  132

اثغا١ُ٘ ادّض سبٌض/  ثٍّه اُـب:  ثجٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚرغ١ٍف رؼجئخ ػٓ 93924 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  س١ٍفٗ ِذّض فغج ِذّض -  133

ِذّٛص ِذّض ؿ١ٍّٗ/ ثٍّه -كٛكخ غغة -اٌو١ٍجٗ:  ثجٙخ ، غظائ١خ ِٛاص  

 ِمبٚالد ػٓ 93611 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جغجؾ ػؼ٠ؼ ػ١ض ثلٜٛ -  134

جغجؾ ػؼ٠ؼ ػ١ض/ثٍّه-ثلغٜ ػؼثخ-اُـب:  ثجٙخ ، ِزىبٍِٗ  

 ِمبٚالد ػٓ 93911 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػ١بص ِالن اؿىٕضع ػبُف -  135

ػ١بص ِالن اؿىٕضع/  ثٍّه لٍٛهٕب:  ثجٙخ ، دى١ِٛخ  

 ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 93913 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صا١ٔبي ّٔغ سٍف ِٕٝ -  136

ؿ١ٍّبْ كبوغ وّبي/  ثٍّه اٌلغل١خ ادّض ثٕٝ:  ثجٙخ ،  

 ِٛاص ث١غ ػٓ 93939 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ادّض ِذّض ادّض -  137

ؿبٌُ اؿّبػ١ً ؿبٌُ/ثٍّه لٍٛهٕب:  ثجٙخ ، غظائ١ٗ  

 دظ١غح ػٓ 61391 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ف١ُٙ ٌج١ت كىغٜ ػبصي -  138

ف١ُٙ ٌج١ت كىغٜ ػبصي/ثٍّه ؿٍِبْ ِذّض ثٕٝ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 دظ١غح ػٓ 61391 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ف١ُٙ ٌج١ت كىغٜ ػبصي -  139

ٚدجٛة اػالف ث١غ ٚٔلبُٗ ػوٝ دج١ت ِبعٜ/ثٍّه  ػىبوب-ؿٍِبْ ِذّض ثٕٝ-ا١ٌّٕب ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد ل١ٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  روض٠غ ٚ اؿز١غاص ٚ ثٕبء ِٛاص رٛع٠ضاد ٚ ِزىبٍِخ ِمبٚالد ِىزت  ،  كغوخ   كغ٠ى١ٗ ٚ ػجبصٖ ِذّض ِذّض ادّض اؿالَ كغوخ -  1

 ٚ ثٕبء ِٛاص رٛع٠ضاد ٚ ِزىبٍِخ ِمبٚالد ِىزت ػٓ ، 93622 ثغلُ 21111121 فٝ ،ل١ضد 2111111.111   ِبٌٙب ،عأؽ

ا١ِٓ ِذّض ِجضٜ ِذّض/  ثٍّه اٌِّبفٝ اِبَ اٌوفوبفخ ف - اٌـّبٌُٛٝ ثغج:  ثجٙخ ، روض٠غ ٚ اؿز١غاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفغاص اٌزجبعٜ اٌـجً رؼض٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلِت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   92694:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ِذّض اؿّبػ١ً ِغٖٚ   - 1

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   92511:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػ١ِٗ وبًِ ػ١ِٗ جْٛ   - 2

اٌزجبعح الػزؼاي42113 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   44213:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا١ُ٘ ِذّٛص عٌِبْ   - 3

ٌٍٛفبح كِت  

 كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   53412:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  وبًِ ػجضاهلل ؿب١ِٗ   - 4

اٌزجبعٖ الػزؼاي  

 كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111113 ربع٠ز ٚفٝ ،   52242:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دٕب كشٍٛي ٔوذٝ   - 5

اٌزجبعٖ الػزؼاي  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111113 ربع٠ز ٚفٝ ،   91655:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـ١ٓ ُٛؿٓ ِشٍٛف ِذّض   - 6

اٌزجبعح الػزؼاي كِت   

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111119 ربع٠ز ٚفٝ ،   54141:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  فغغٍٝ ِذّٛص كىغٜ سبٌض   - 7

اٌزجبعح الػزؼاي كِت  

  ًاٌـج كِت/ِذٛ رُ   21111119 ربع٠ز ٚفٝ ،   93519:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌّالن فغج صا١ٔبي فغج   - 8

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111119 ربع٠ز ٚفٝ ،   69913:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػٍٝ ِذّٛص ِذّض ؿ١ٙغ   - 9

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111119 ربع٠ز ٚفٝ ،   93215:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  جغجؾ ثلغ٠ضٖ د١ٍُ ِغ٠ُ   - 10

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت   

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   91429:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  د١ٕٓ جبصاهلل كذبرٗ كٛلٝ   - 11

اٌزجبعح الػزؼاي كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   61251:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  جغجؾ ػبصي ا٠ٙبة   - 12

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

 كِت/ِذٛ رُ   21111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   61191:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌغٕٝ ػجض اٌؼ١ٍُ ػجض ػوٝ ؿب١ِٗ   - 13

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   51591:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اؿّبػ١ً فىغٜ ِإِٓ   - 14

اٌزجبعح الػزؼاي كِت  

 رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   66511:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌؼؼ٠ؼ ادّض ػبُف ِذّض ادّض   - 15

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   62146:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِغػٚق ػؼ٠ؼ عفؼذ ٔبصع   - 16

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت   

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   91593:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ُٛؽ هجذٝ فغ٠ض ث١لٜٛ   - 17

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت   

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   31622:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عًٛاْ ػجضاٌجبلٝ دٍّٝ   - 18

ٌٍإفبح كِت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   92199:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  فغج جغجؾ رغ١بْ هالح   - 19

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت   

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   91135:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  س١ًٍ ٠ٛؿف عِؼٜ عػق   - 20

اٌزجبعح الػزؼاي كِت  

 كِت/ِذٛ رُ   21111113 ربع٠ز ٚفٝ ،   61155:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـٓ ػجضاهلل اٌّذـٓ ػجض ِذّض   - 21

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً  

 كِت/ِذٛ رُ   21111113 ربع٠ز ٚفٝ ،   61155:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـٓ ػجضاهلل اٌّذـٓ ػجض ِذّض   - 22

ػٕٗ ٌالؿزغٕبء كِت  اٌـجً  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111113 ربع٠ز ٚفٝ ،   66192:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاهلل اثغا١ُ٘ ػالء ادّض   - 23

ٌٍإفبح كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111113 ربع٠ز ٚفٝ ،   66192:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاهلل اثغا١ُ٘ ػٍٝ ادّض   - 24

ٌٍإفبح كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111114 ربع٠ز ٚفٝ ،   62213:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  هبٌخ دج١ت وبًِ ث١زغ   - 25

اٌزجبعح الػزؼاي 42141 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111114 ربع٠ز ٚفٝ ،   56314:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ثغؿَٛ ِغػق جّبالد   - 26

اٌزجبعح الػزؼاي42139 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111114 ربع٠ز ٚفٝ ،   55142:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دٕبٔٝ ؿؼ١ض أضعٚاػ   - 27

اٌزجبعح الػزؼاي كِت  

 كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111114 ربع٠ز ٚفٝ ،   54212:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  لِت ِذّض ٘ضٜ   - 28

اٌزجبعٖ الػزؼاي  

 كِت/ِذٛ رُ   21111115 ربع٠ز ٚفٝ ،   49939:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  كٍمبِٝ اؿّبػ١ً اٌض٠ٓ هفبء   - 29
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اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت   

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   21111115 ربع٠ز ٚفٝ ،   61511:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  فالح ػوٝ ِجضٜ ِب٠ىً   - 31

اٌزجبعٖ زؼايالػ كِت  
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اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت   
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 ٌٍٛفبٖ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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   ــــــــــــــــــــــ  
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،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  69131 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػٍٝ ػلّبٜٚ ػلّبٜٚ عث١غ -  3

ج١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  62615 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِغجبْ اهلل ٔوغ ٍِه ػّبص -  4

ج١ٕٗ  311111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي ؽعأ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  92612 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌجبلٝ ِذّض لبؿُ اؿّبػ١ً -  5
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ج١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  54141 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ١ِشبئ١ً ؿ١ٍُ دبفظ ٔبصع -  10

ج١ٕٗ  211111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111113 ، ربع٠ز ٚفٟ  64165 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  غجغ٠بي ػجضاٌٍّه دج١ت ػبُف -  11

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111113 ، ربع٠ز ٚفٟ  92411 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌٛ٘بة ؿ١ض عٌِبْ ِوِفٝ -  12

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111119 ، ربع٠ز ٚفٟ  59611 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض اٌؼ٘غٞ ِٛؿٟ ِذّٛص -  13

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ خ١ٌوج اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  62642 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌـ١ض ػغ٠بْ ١ٍِىٗ عف١ك و١غٌؾ -  14

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  66242 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِٛؿٝ ؿ١ض ػٍٝ اٌذـ١ٕٝ -  15

ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  69121 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػٍٝ ِذّض ادّض أوبف -  16

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  91113 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ل١ٍٕٝ ػجضٖ ػجب٠جٝ وغٌؾ -  17

ج١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  91316 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌج١ض ِذّض ػالء جٙبص -  18

ج١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  51591 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دـٓ اؿّبػ١ً فىغٞ ِإِٓ -  19

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  61214 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ث١ِٛٝ ٠ٛؿف ٔبصع -  20

ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  54251 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ثمِغ ٚاهف فإاص ٔج١ً -  21

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  61134 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  س١ٍفٗ ِذّض جّبي ١٘ثُ -  22

ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  65116 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػ١بص ٔؼ١ُ ٔٛاع ػّبص -  23

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  54251 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٚاهف فإاص ٔج١ً -  24

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً     

: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111113 ، ربع٠ز ٚفٟ  54911 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض س١ٍفٗ كؼجبْ -  25

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً     

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111114 ، ربع٠ز ٚفٟ  92151 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِؼٛى وبًِ هجذٟ سٍف -  26

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111114 ، ربع٠ز ٚفٟ  93529 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اهلل فغج ٔبكض ٔجبح ػجضإٌبهغ -  27

ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111115 ، ربع٠ز ٚفٟ  93511 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  وبًِ دٍّٝ فبعٚق ِلّق -  28

ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111115 ، ربع٠ز ٚفٟ  46219 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ٍُؼذ ادّض ٔج١ً -  29

ج١ٕٗ  21111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111116 ، ربع٠ز ٚفٟ  93626 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ػ١ـٝ هالح ٘جٗ -  30

ج١ٕٗ  31111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111116 ، ربع٠ز ٚفٟ  91524 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دـ١ٓ اثغا١ُ٘ ػجضاٌزٛاة ِذّض سبٌض -  31

ج١ٕٗ  51111.111، ِٗبٌ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111116 ، ربع٠ز ٚفٟ  65512 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  هبصق ُٚـٓ ف١ٍ١ت ع٠ّْٛ -  32

ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111119 ، ربع٠ز ٚفٟ  59535 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ل١ٍٕٟ ٠ٛٔبْ ػجض ؿبِخ -  33

ج١ٕٗ  411111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111119 ، ربع٠ز ٚفٟ  65624 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  فّٙٝ أٛع عأفذ ١ِٕب -  34

ج١ٕٗ  151111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111119 ، ربع٠ز ٚفٟ  93321 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  د١ٕٓ وبًِ هالح فغصٚؽ -  35

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  69122 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض كذبرٗ فزذٝ ِذّٛص -  36

ج١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  92122 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  جغجؾ ػجض كشٍٛي ِـؼض -  37

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  91296 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاهلل د١ٍُ ٔوذٝ اثغاَ -  38

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ٠زربع ٚفٟ  93596 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  هبصق ثل١غ ؿبِٝ ١ِٕب -  39

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  61941 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِّضٚح ِذّض ٍُؼذ ػجضاٌغدّٓ -  40

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111123 ، ربع٠ز ٚفٟ  64151 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌؼ١ٍُ عٌِبْ كبص٠ٗ -  41

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111123 ، ربع٠ز ٚفٟ  91313 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اؿّبػ١ً ػثّبْ ِذّض فبُّٗ -  42

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111123 ، ربع٠ز ٚفٟ  41211 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِٛؿٝ ثلغٜ ؿ١ٙغ -  43

ج١ٕٗ  61111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111124 ، ربع٠ز ٚفٟ  91261 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  فّٙٝ ٚص٠غ ػبصي ا٠ّٓ -  44

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111129 ، ربع٠ز ٚفٟ  55149 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اهلل ٔوغ اهلل كىغ عكضٜ ػ١ض -  45

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111129 ، ربع٠ز ٚفٟ  92134 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ُٗ اؿّبػ١ً ُٗ -  46

ج١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 عأؽ رؼض٠ً رُ  21111129 ، ربع٠ز ٚفٟ  65249 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌضعثٝ ِذّٛص اٌضؿٛلٝ اثغا١ُ٘ ِذّض -  47

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  92922 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٚ٘جٝ ِذّض ؿ١ض ادّض -  48

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  69591 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػٍٝ ػجضاٌغد١ُ ػٍٝ ادّض -  49

ج١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  93653 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دٕب ع٠بى ثبثذ ٠ٛٔبْ -  50

ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  66111 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ه١ٍت ؿّؼبْ ١ِٕغ هّٛئ١ً -  51

ج١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  61413 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  هبصق ػ١ض ثٌٛؾ جٛػ٠ف -  52

ج١ٕٗ  11111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111131 ، ربع٠ز ٚفٟ  61151 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  جغجؾ عِٚبْ د١ٕٓ ا١ٌٓ -  53

ج١ٕٗ  111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111131 ، ربع٠ز ٚفٟ  42134 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌجبعٜ فغ٠ض ػوبَ ِذّض -  54

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111131 ، ربع٠ز ٚفٟ  66924 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اؿذك كىغٜ ِالن كىغٜ -  55

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111131 ، ربع٠ز ٚفٟ  65955 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  جغجؾ ػجضاٌّالن جغجؾ كذبرٗ -  56

ج١ٕٗ  251111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 61169    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌٍّه ػجض ا١ٔؾ ِىغَ ظغ٠ف -  1

ثٌٛؾ ٌٚـٓ هّٛئ١ً/  ثٍّه  دٍٖٛ  ثجؼٍٗ إٌلبٍ ػٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93625    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ٠ٌٛؼ ػجضاهلل ِبصٚٔب -  2

ؿالِٗ ٔوغ ؿالِٗ/ثٍّه-ا١ٌِجٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93621    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـب١ٔٓ ج١ض فٛػٜ دبِض -  3

رٛٔٝ ؿ١ض اكغف/ ثٍّه - اٌغغث١ٗ ادّض ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93624    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فزذٝ ادّض ؿ١ض ِذّض -  4

دـ١ٓ ػّبع ِٛؿٝ/ ثٍّه - ٔبهغ ف ،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93622    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٛ٘بة ػٍٟ ِظٙغ ِذّض -  5

ػالَ جالي ِذغٚؽ/  ثٍّه ُذب ٔؼاٌٝ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93623    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٙبصٜ ػجضاٌـ١ّغ ١ًف جّؼٗ -  6

ػجضاٌـ١ّغ ١ًف ٔبهغ/ ثٍّه - ُغفب ،:   اٌـزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 93622    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً اؿغائ١ً أٛع ػبُف -  7

ػ١بص هجذٝ ١ِٕب/ ثٍّه - ؿّبٌٍٛ ثٕضع - االلجبٍ ِضعؿخ كبعع ،:   اٌـزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 93629    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػغفبْ ؿؼض ادّض ٕ٘ض -  8

اٌضا٠ُ ػجض ػغفبْ ؿؼض ادّض/ ثٍّه - كٛكٗ 4 ّٗاٌؼؼ٠ لغ٠ٗ - كٛكٗ ،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 62316    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً دـٓ ػٍٛأٝ ٠بؿغ -  9

ػجبصٖ ِذّض ِذّض دـٓ/ثٍّه  اٌج١ٙٛ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 93626    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػ١ـٝ هالح ٘جٗ -  10

اؿّبػ١ً ػجضاٌذى١ُ ِذّٛص كغلب٠ٚٗ/ ثٍّه - اثٛاْ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 62316    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً دـٓ ػٍٛأٝ ٠بؿغ -  11

ثلغٜ جّبي كٕٛصٖ/ثٍّه ػبِغ ف-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 62316    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً دـٓ ػٍٛأٝ ٠بؿغ -  12

 ِذّض دـٓ/ثٍّه اٌج١ٙٛ اٌٝ(ثلغٜ جّبي كٕٛصٖ/ثٍّه ػبِغ ف ؿّبٌٍٛ ِؼوغح)ثٕبد١خ اٌىبئٓ اٌفغع ػٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ

ػجبصٖ ِذّض  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 51212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔبجٝ ِذّٛص ِذّض ُٗ -  13

غظائ١خ ِٛاص ٚرغ١ٍف رؼجئٗ ٚٔلبُٗ ٔبجٝ ِذّٛص ِذّض ُٗ/ثٍّه  اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ اٌثب١ٔٗ اٌّجبٚعح(216)لِؼٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 51212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔبجٝ ِذّٛص ِذّض ُٗ -  14

ٔبجٝ ِذّٛص ِذّض ُٗ/ثٍّه  اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ-اٌثب١ٔخ اٌّجبٚعح(216)لِؼٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 51212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔبجٝ ِذّٛص ِذّض ُٗ -  15

ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ٚٔلبُٗ اثٛاٌؼال ِذّض عكبص ِذّض/ثٍّه-ع٠ضٖ-ا١ٌّٕب ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 51115    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثمِغ ٚاهف فإاص جغجؾ -  16

ِذّض ػٍٝ ا١ِغح/  ثٍّه - اٌزجبع١٠ٓ ِـبوٓ اٌّوبم ػؼثٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111119 ربع٠ز ٚفٟ 93621    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذ١ّضػالَ جالي ١ٌٚض -  17

ػالَ ػجضاٌذ١ّض جالي/ ثٍّه - صالٛف ؿبل١ٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111119 ربع٠ز ٚفٟ 93631    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضإٌبهغ وبًِ ػ١ض ؿ١ّغ -  18

ػ١ض ؿ١ّغ ػبصي/  ثٍّه دىُ ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111119 ربع٠ز ٚفٟ 93631    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب ٠ٛٔبْ ٔوذٝ عٚؤف -  19

ِىـ١ّٛؽ ٍِه ِجضٜ/ثٍّه ث١ٕٓ اٌثب٠ٛٔخ سٍف2-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111119 ربع٠ز ٚفٟ 93633    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغؿٝ ِذّض ِذّٛص دٕفٝ -  20

اثغا١ُ٘ ِغؿٝ ِذّض ِذّٛص/ ثٍّه - ٘ٛاعح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111119 ربع٠ز ٚفٟ 93632    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لٍضؽ فب٠ؼ فبصٜ عف١ك -  21

فّٙٝ ػؼ٠ؼ ِٙب/ثٍّه-اٌؼّضٖ ػؼثخ-اثٛف١ٍٛ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 62212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل ٔوغ ِغجبْ فبئك هجبح -  22

اؿىٕضع ِالن ػّبص/ ثٍّه -ؿّبٌٍٛ َ- ػغٍٛي ؿؼض ف/ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 69111    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛٔبْ ٠ٛال١ُ ٌِفٝ اكغف -  23

ٌِفٟ اكغف ػالء/ثٍّه - غٕٟ ثٕٟ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 69111    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛٔبْ ٠ٛال١ُ ٌِفٝ اكغف -  24

 علُ اٌٟ ٔوف ثٍضٞ ِشجؼ ٚٔلبُٗ ػجبص فّٟٙ ثِغؽ/ثٍّه -غٕٟ ثٕٟ ؿّبٌٍٛ ِغوؼ/  ثؼٕٛاْ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٟ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ

2115/1/1 فٟ افززبدٗ رُ ا١ٌّٕب 69111 اٌم١ض  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 91113    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ل١ٍٕٝ ػجضٖ ػجب٠جٝ وغٌؾ -  25

ٔج١ت عافذ ٘بٔٝ/ ثٍّه - ػجضاٌغاػق ِذّٛص كبعع 112/ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 69111    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛٔبْ ٠ٛال١ُ ٌِفٝ اكغف -  26

ِٛاكٝ رغث١خ دظ١غح/ ٚٔلبُٗ ٌِفٝ اكغف ػالء/ ثٍّه غٕٝ ثٕٝ ؿّبٌٍٛ ِغوؼ/ ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 93639    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٚوب ِالن ثِغؽ كٕٛصٖ -  27

٠ٚوب ِالن ٔوذٝ/ ثٍّه - اٌـٛثٝ -ِٕم١ِٓ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 93641    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔبعٚػ ثض٠غ ١ِالص ا٠ّٓ -  28

ػ١بص ػجضاهلل ه١ٍت ٠ٛؿف/ ثٍّه - إٌّٛعح اٌّض٠ٕخ ف ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 93636    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚ٘جٗ دج١ت ٚ٘جٗ ِف١ض -  29

فشغٜ ثٌٛؾ ِّضٚح/ثٍّه اٌزغػٗ كغق-٠ؼمٛة ػؼثخ-ع٠بى ػجضإٌّؼُ ف ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 93632    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػوٝ ٠ٚوب عكضٜ ٠ٚوب -  30

ػوٝ ١ُٚفٗ ِالن/ثٍّه-(صثٛؽ)دٕب ا١ٌبؽ ػؼثخ-ِٕم١ِٓ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 93634    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضٖ ػجضاهلل ِجضٜ و١غٌؾ -  31

سٍف دـٓ سٍف/ ثٍّه- ا١ٌّٕب - اٌـجغ ُٗ ػؼثخ - ؿ١ٍّبْ ػضٌٝ كبعع ِٓ- اٌجالء كبعع 9 ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 69121    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض ادّض أوبف -  32

ِذّض ادّض ِذّٛص/  ثٍّه ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ ا١ًٌٕ ُغاص كبعع اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 93631    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثضٜٚ ِذّض ِبًٝ اٌض٠ٓ ِذٝ -  33

ِذّض ِبًٝ ـِٓذ/ثٍّه-صٌمبَ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 93635    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ اٌمّن ػؼ٠ؼ ِالن ػّبص -  34

ِىـّٛؽ فٛػٜ هفٛد/  ثٍّه ا١ٌِغ ججً ص٠غ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93642    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض اؿّبػ١ً ػجضإٌّؼُ اثغا١ُ٘ -  35

ػٍٝ ػجضاٌؼؼ٠ؼ ػٛى/  ثٍّه اٌف١ٌٍٗ ف 96 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93641    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عِٚبْ اث١ت ٔـ١ُ اث١ت -  36

عِٚبْ اث١ت ٔـ١ُ ثٍّه ِغػٚق ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 61121    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجضاٌؼ١ٍُ عٌِبْ ١ٌٚض -  37

ِذّض ػجضاٌؼ١ٍُ ِذّض/  ثٍّه ػجضاٌغاػق ِذّٛص ف ِٓ ِزفغع اثٛكب١ِخ ث١غ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 63525    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  38

ادّض ِذّٛص جّؼٗ/ثٍّه إٌّٙضؿ١ٓ كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93645    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌجٛاص رٛٔٝ ػٍٝ ِوِفٝ -  39

ػٍٝ ِٚشزبع رٛٔٝ ػٍٝ ِذٝ/  ثٍّه فّٟٙ ِوِفٝ ف 96 ،:   اٌـزأك١غ    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93661    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغؿَٛ ؿ١ذٗ دٕب فغج -  40

ؿ١ذٗ دٕب ِىغَ/  ثٍّه اٌج١ٙٛ ،:   اٌـزأك١غ  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93649    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ؿ١ض ٠ذ١ب ا٠ّبْ -  41

ؿ١ض ٠ذ١ب عافذ/ ثٍّه - ؿّبٌٍٛ ص٠غ ،     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93644    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔج١ت فإاص ٔج١ت كٕٛصٖ -  42

ٔظ١ُ ػجضاٌّؼؼ ُبعق/ ثٍّه - اٌجالء ف ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93643    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص غربج ، اٌذ١ّض ػجض ٔؼ١ُ ِذّض ِوِفٝ -  43

ِذّض اٌذ١ّض ػجض ٔؼ١ُ ِذّض/   ثٍّه ٔبهغ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93642    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عػق ػ١ِٗ ثلغٜ عافذ -  44

ٔشٍٗ دى١ُ ا٠فْٛ/ ثٍّه - ؿبٌُ اٌل١ز اعى - ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 93646    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وبًِ ِذّض ِذّض ِذّٛص -  45

وبًِ ِذّض ِذّض/ثٍّه-صِلبٚ٘بكُ ،:   اٌـزأك١غ  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 65116    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١بص ٔؼ١ُ ٔٛاع ػّبص -  46

جغجؾ ججغائ١ً ػِفٝ/ ثٍّه - ِِبٜ - ِٕجبي -َ/ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 65662    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٍّٝ ػوٝ ِضدذ ػوبَ -  47

دٕب دج١ت اٌجغد/ثٍّه -ا١ٌّٕب - سو١ت ثٓ ف 91/ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 63525    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  48

ادّض ِذّٛص جّؼٗ/ثٍّه  إٌّٙضؿ١ٓ كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 63525    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  49

ػعاػ١ٗ ِج١ضاد ث١غ ٚٔلبُٗ سٍف دـٓ/ثٍّه  اٌجّٙٛع٠ٗ كبعع-ؿّبٌٍٛ ثٕضع وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 93654    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً ادّض اؿّبػ١ً كب١ٕ٘بػ -  50

ِغؿٝ ٔبجٝ عجت/ثٍّه-ُٖٛ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 93653    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب ع٠بى ثبثذ ٠ٛٔبْ -  51

دٕب ع٠بى ثبثذ/  ثٍّه اٌجؼائغ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 93651    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ذٗ دٕب ِىغَ و١غٌؾ -  52

ؿ١ذٗ دٕب فغج/ ثٍّه اٌج١ٙٛ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 93652    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـ١ض فّٙٝ ٔوذٝ عًب -  53

ػجضاٌـ١ض فّٙٝ ٔوذٝ/ ثٍّه صا١ٔبي ػؼثٗ ِٕٓم١ِ ،:   اٌـزأك١غ  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 93651    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ذٗ دٕب فغج اثغاَ -  54

ؿ١ذٗ دٕب فغج/ ثٍّه -اٌج١ٙٛ ،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 93663    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ذٗ ٠ٛؿف ِجضٜ هّٛئ١ً -  55

ؿ١ذٗ ٠ٛؿف ِجضٜ/ ثٍّه - االػّضٖ ُذب ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 93656    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ا١ِٓ ِبًٝ ِذّٛص -  56

ِٛؿٝ ادّض ػجضاٌفزبح ِذّٛص/ثٍّه- اٌجٍض ؿّبٌٍٛ- ِذّض اٌل١ز كبعع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 93659    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب ٠ٛٔبْ ػوٝ ِضدذ -  57

ؿؼض فغٔـ١ؾ ِـؼٛص/ثٍّه -ػغٍٛي ؿؼض  كبعع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 93651    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، د١ٕٓ ػوٝ ِٛع٠ؾ ِغلن -  58

ػوٝ ِٛع٠ؾ ِالن/  ثٍّه سٌغ اعى ِبٌه كبعع ،:   اٌـزأك١غ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 93662    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ػجضاٌغدّٓ ِذّٛص ِذّض -  59

 علُ ِذً - ؿؼضاٜٚ ِذّض دـبَ/  ثٍّه دـ١ٓ ُٗ ف - اٌغغث١ٗ اٌجبِؼٗ ػّبعاد( ج) ثغج ؿٍِبْ اعى ،:   اٌـزأك١غ ٚهف

(11 ) 

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 55692    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ دـٓ ِذّض اثزـبَ -  60

 ػِب٠ب اٌزجبع٠خ ٚاٌـّٗ - ِٚفغٚكبد جب٘ؼٖ ِالثؾ ٚٔلبُخ - ػّغ هبصق دـٓ ِذّض/ ثٍّه اٌجٕب دـٓ كبعع 11 ،:   اٌـزأك١غ

ٚاٌّفغٚكبد اٌجب٘ؼٖ ٌٍّالثؾ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 93652    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌِذبْ ػؼ٠ؼ جبثغ ٕ٘بء -  61

ؿ١ّغؿؼضػجضاٌّالن/ثٍّه-اٌغٚثٝ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 92365    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجضاٌٛ٘بة ؿ١ض اثٛػ٠ض -  62

ػجضاٌٛ٘بة ؿ١ض ِذّض/ثٍّه-رٍٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 92365    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجضاٌٛ٘بة ؿ١ض اثٛػ٠ض -  63

ؿ١بعاد ػ٠ٛد ث١غ ٚٔلبُٗ ١ِشبئ١ً دٛؽ ١ِشبئ١ً/ثٍّه-اٌوفوبفٗ كبعع-اٌشلبثٗ-ا١ٌّٕب ثٕضع وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 92365    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجضاٌٛ٘بة ؿ١ض اثٛػ٠ض -  64

ػجضاٌٛ٘بة ؿ١ض ِذّض/ثٍّه-رٍٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 55692    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ دـٓ ِذّض اثزـبَ -  65

ػّغ هبصق دـٓ ِذّض/  ثٍّه اٌجٕب دـٓ كبعع 11 ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 55692    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ دـٓ ِذّض اثزـبَ -  66

 - جب٘ؼٖ ِالثؾ ٚٔلبُٗ - ِٛ٘ٛة ِذّض ػجضإٌجٝ/  ثٍّه اٌجٕب دـٓ كبعع 9 ا١ٌّٕب ثٕضع/  ػٕٛأٗ اسغ ِذً ٌٗ اٌىبئٓ ،:   اٌـزأك١غ

2111/5/23 ا.د  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 93661    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضٖ ا٠ٛة ِالن عِٚبٔٝ -  67

١ِشبئ١ً ٚص٠غ ؿبِٝ/ثٍّه-ا١ٌِغ ججً ص٠غ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 93655    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١بص ػؼ٠ؼ ػ١بص ف١ٍّْٛ -  68

كذبرٗ ِذّٛص ػٍٝ/  ثٍّه- كٍجٝ رمـ١ُ ة م4 ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 93661    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص ادّض هالح ػوّذ -  69

ِـٍُ فٌٛٝ ػّغاْ/  ثٍّه كٛكٗ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 93666    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فغج ػجضاٌلبفٟ عث١غ عًب -  70

ادّض ِذّض عٌِبْ/ ثٍّه اٌفبعى ثٓ ف 42 كب١٘ٓ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 51921    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍِه اثغا١ُ٘ ػٛى جغجؾ -  71

اٌىٙغثبئ١ٗ االصٚاد رجبعح ٚٔلبُٗ اٌغًٚٝ ِذّض ِذّض ادّض/ثٍّه-ثبٔٝ صٚع 3 علُ اٌغٜ ثغج صِبع٠ؾ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 93664    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ِٛؿٝ اثغا١ُ٘ ِغػٚق -  72

دٕؾ س١ًٍ ِٛؿٝ فغ٠ؼ/ ثٍّه -اٌغغث١ٗ اٌمغا٠لٗ -اٌمج١ٍٗ اٌض٘ت ِٕلبٖ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 93665    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿؼض اؿِٛعٚؽ ػجضِغ٠ُ ِىبع٠ٛؽ -  73

ؿؼض اؿِٛعٚؽ ِغ٠ُ ػجض/ ثٍّه ِٕجبي ِٕل١خ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 66126    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وبًِ فزذٝ ِىغَ جْٛ -  74

ادّض فبعٚق ِبجضٖ/ثٍّه - اٌغاػق ػجض ِذّٛص ف 134 ،:   اٌـزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 51921    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍِه اثغا١ُ٘ ػٛى جغجؾ -  75

اٌغًٚٝ ِذّض ِذّض ادّض/ثٍّه-ثبٔٝ صٚع 36 علُ اٌغٜ ثغج- صِبع٠ؾ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 51921    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍِه اثغا١ُ٘ ػٛى جغجؾ -  76

 دـٓ ِذّض ادّض ِذّٛص/ ثٍّه - صِبع٠ؾ اٌغٜ اثغاج اٌزبؿغ اٌضٚع 3علُ ثغج -ا١ٌّٕب ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ

وٙغثبئ١ٗ ٚه١بٔٗ ٚرٛع٠ض وٙغثبئ١ٗ اػّبي ِمبٚالد ِىزت ٚٔلبُٗ اٌغًٚٝ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 64613    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ هبصق جغجؾ اثغا١ُ٘ -  77

اثغا١ُ٘ ثبثذ ِجضٜ/ثٍّه- ػغٍٛي ؿؼض ف31/ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 93662    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغؿَٛ هبصق ثِغؽ ػّبص -  78

ٚ٘جٗ ػ١بص ػ١ـٝ/ ثٍّه -ُٖٛ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 93669    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كٍجٝ ثلغٜ ِضدذ عاِٝ -  79

كٍجٝ ثلغٜ ِضدذ/ثٍّه  ؿبٌُ اٌل١ز اعى اٌّـزلفٝ كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 93691    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ ِذّض ادّض اثغا١ُ٘ -  80

ِٛؿٝ ِذّض ِٛؿٝ/ ثٍّه اٌجٍض اُـب ،:   اٌـزأك١غ  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 36651    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌجٛاص ٍُت دـٓ -  81

ِغؿٝ لبؿُ ػ١ضٖ/ ثٍّه -١ُجٗ ِفٛػ لغ٠خ/ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ ،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 61114    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌٍِّت ػٍٝ فزذٝ -  82

ِذّض ػجضٖ ِذّض/ ثٍّه كبصٜ رمـ١ُ كّؾ ػ١ٓ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 61114    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌٍِّت ػٍٝ فزذٝ -  83

 ٚرٛع٠ض رجبعٖ ٚٔلبُٗ - اٌغك١ض ٘بعْٚ ِذّٛص/ ثٍّه اٌفبعٚق ف 15 إٌّوٛعح وفغ/  ػٕٛأٗ اسغ وبئٓ ٌٗ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ

2111/3/2 أ.د - اٌغظائ١ٗ اٌّٛاص ٚرٛػ٠غ  

 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 61111    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عك١ض ؿؼض أ١ِغٖ -  84

١ًف ٚص٠غ ِبجض/ ثٍّه- اٌف١غٚػ ثجٛاع - اٌجذغٜ اٌؼػفغاْ ف ِٓ اٌِّغا١ٔخ ف/ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 93315    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كف١ك ٔج١ت ١ٌْٛ و١غٌؾ -  85

هبصق فبعٚق كذبد/ ثٍّه- ِٙضٜ ثٕٝ/ ثجؼٍٗ اٌّبٌه رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 61114    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌٍِّت ػٍٝ فزذٝ -  86

 ِٛاص ٚث١غ دفظ/ ٚٔلبُٗ ِذّض ػجضٖ ِذّض/  ثٍّه كبصٜ رمـ١ُ كّؾ ػ١ٓ ا١ٌّٕب/  ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ

 غظائ١خ

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111119 ربع٠ز ٚفٟ 93693    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، رٛف١ك هضلٝ ٔوذٝ ٘بٔٝ -  87

جغجؾ ججغائ١ً ػِفٟ/  ثٍّه - ِٕجبي ِٕل١خ ،:   اٌـزأك١غ  

 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111119 ربع٠ز ٚفٟ 93692    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ًبٔٝ ؿؼ١ض ِالن -  88

ًبٔٝ ؿؼ١ض أضعاٚػ/ثٍّه اٌزٛف١م١ٗ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111119 ربع٠ز ٚفٟ 93695    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثٌٛؾ ِـؼض ؿ١ّغ دٕب -  89

كبعٚث١ُ ؿؼ١ض ا١ِٔٛٔٛؽ ثٍّه رٍٗ ِـبوٓ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111119 ربع٠ز ٚفٟ 93691    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚاهف غِبؽ ٌٚـٓ ١ِالص -  90

ٚاهف غِبؽ ٌٚـٓ/ ثٍّه  اثٛدـ١ٓ ػؼثخ-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111119 ربع٠ز ٚفٟ 93694    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً كذبرٗ اصٚاعص ِضدذ -  91

ػؼ٠ؼ جغجؾ و١غٌؾ/  ثٍّه اٌّؼ١ٍّٓ ثغج كٍجٝ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111119 ربع٠ز ٚفٟ 93696    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً رمٝ ؿبِٝ عأفذ -  92

ػجضاٌؼ١ٍُ د١ّضٖ جبثغ/ثٍّه اٌمجٍٝ اٌذغ٠خ ف 1 ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93621    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف هبصق ٌج١ت هبصق -  93

دٕب ٔج١ت دٕب/  ثٍّه اٌججً ُٕٙب ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93699    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿالِٗ دٕب وبًِ ِغفذ -  94

اثٛاٌمبؿُ ؿؼض ِفزبح ِٕوغ/ ثٍّه - اٌؼِبع كبعع - ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 62954    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼبي ؿ١ف اثٛا١ًٌٍ اِبي -  95

ِٛاكٝ دظ١غٖ - ٚٔلبُٗ - ػجضاٌضا٠ُ كبوغ ِذّض/  ثٍّه اٌذٛاه١ٍٗ/  ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93621    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّٛص ػٍٝ اٌٙبَ -  96

ػٍٝ سٍف ِشزبع/  ثٍّه جٛاصح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 62954    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼبي ؿ١ف اثٛا١ًٌٍ اِبي -  97

ػجضاٌضا٠ُ كبوغ ِذّض/  ثٍّه اٌذٛاه١ٍٗ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 62954    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼبي ؿ١ف اثٛا١ًٌٍ اِبي -  98

 أ.د - ٚدجٛة اػالف ث١غ ٚٔلبُٗ - كبوغ ِذّض/  ثٍّه اٌذٛاه١ٍٗ ا١ٌّٕب ِغوؼ/  ػٕٛأٗ اسغ وبئٓ ٌٗ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ

2111/6/22  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93692    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً اثغا١ُ٘ ؿ١ض ٔبص٠ٗ -  99

دـب١ٔٓ ؿ١ض اؿّبػ١ً عٌِبْ/ثٍّه إٌٛع دبعح اٌوفوبفخ كبعع ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93691    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اٌـ١ض ػٍٝ ادّض اؿالَ -  100

اٌـ١ض ػٍٝ ادّض/ ثٍّه-ا١ٌّٕب - اٌجذغٜ اٌذـ١ٕٝ ف ،:   اٌـزأك١غ  

 اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93625    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍُت ِذّض ػجضإٌبهغ جّبي ِوِفٝ -  101

اٌجو١غ ػجض ِذّض ا٠ٕبؽ/ ثٍّه - اٌفبعى ثٓ ف ِٓ ِزفغع ثذغ2ٜف - كب١٘ٓ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93626    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌىغ٠ُ ادّض دـٓ ػٍٝ -  102

ػجضاٌجبلٝ ِذّض اًِ/  ثٍّه اٌوف١خ ػؼثخ اٌجؼائغ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93624    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وبًِ ٘جٗٚ دؼ٠ٓ عِٚبٔٝ -  103

وبًِ ٚ٘جٗ دؼ٠ٓ/ ثٍّه - ٚاٌٝ وَٛ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93621    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ فإاص ا١ِٓ عث١غ -  104

ؿٕٛؿٟ ِذّض ا٠ّبْ/ ثٍّه- ػجضٖ ِذّض االِبَ -ف ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93623    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ فشغٜ هجذٝ فب٠ؼ -  105

اثغا١ُ٘ فشغٜ هجذٝ/  ثٍّه -دٍٖٛ ،:   اٌـزأك١غ  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93622    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب هبصق دٕب ِٕبي -  106

د١ٕٓ ِشزبع عافذ/ ثٍّه -ِِبٜ وَٛ ،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93629    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص اثغا١ُ٘ جبص ؿ١ض -  107

ِذّٛص اثغا١ُ٘ جبص/  ثٍّه صالٛف ،:   اٌـزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93611    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ػؼ٠ؼ ػ١ض ثلٜٛ -  108

جغجؾ ػؼ٠ؼ ػ١ض/ثٍّه-ثلغٜ ػؼثخ-اُـب ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93613    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجضاٌٛ٘بة ظغ٠ف ثالي -  109

ػجضا١ٌٍِف ِذّض ػجضاٌٛ٘بة/ ثٍّه - صالٛف ،:   اٌـزأك١غ ٚهف    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93619    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِؼٛى ػٍٟ فزذٟ ػٍٟ -  110

فٛاص جبثغ ِغػٚلخ ثٍّه - اٌش١ً ُٛر ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93616    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٕٙٝ رٛٔٝ جّبي ٠بؿغ -  111

ِٕٙٝ رٛٔٝ جّبي/ ثٍّه - اٌغغث١ٗ ادّض ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93614    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ دـٓ ادّض ػّغ -  112

س١ًٍ دـٓ ادّض/  ثٍّه كٛكٗ ،:   اٌـزأك١غ   

 اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93612    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌؼبي ػجض ػجضاٌّبٌه ِذّض إٌبهغ ػجض -  113

ِذّض ِذّض ِؼزّض دـٓ/ثٍّه - اٌؼٛاَ -ِٙضٜ ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 61941    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِّضٚح ِذّض ٍُؼذ ػجضاٌغدّٓ -  114

ِّضٚح ِذّض ٍُؼذ ػجضاٌغدّٓ/ ثٍّه - ثجؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93112    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف ٚ٘جٗ اٌل١ٙض ػجض ثٌٛؾ -  115

 ٚ٘جٗ ػجضاٌل١ٙض/ثٍّه 9 لغ٠ٗ-اصِٛ ٚػٕٛأٗ ِٛاكٝ ٚرغث١خ رـ١ّٓ دظ١غح ٚٔلبُٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأك١غ ٚهف

 ٠ٛؿف

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93611    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ؼمٛة ٠ٛؿف ا٠ٙبة هّٛئ١ً -  116

٠ؼمٛة ٠ٛؿف ا٠ٙبة/ثٍّه-اٌذٛاه١ٍٗ ِٕلبٖ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93112    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف ٚ٘جٗ ػجضاٌل١ٙض ثٌٛؾ -  117

٠ٛؿف ٚ٘جٗ ػجضاٌل١ٙض/ثٍّه-9 لغ٠خ-اصِٛ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93112    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف ٚ٘جٗ ػجضاٌل١ٙض ثٌٛؾ -  118

ثٕبء ِٛاص ٚرجبعح ث١غ ٚٔلبُٗ ٠ٛؿف ٚ٘جٗ ػجضاٌل١ٙض/ثٍّه 9 لغ٠ٗ-اصِٛ-ا١ٌّٕب ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93362    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ دج١ت ػجضاهلل عًب -  119

جغجؾ دج١ت ػجضاهلل عًب/ ثٍّه - ثجؼٍٗ اٌّبٌه رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93615    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ فإاص اثغا١ُ٘ ِوِفٝ -  120

اثغا١ُ٘ فإاص اثغا١ُ٘/ثٍّه- صالٛف ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93612    ثغلُ ٖل١ض ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ ِذّض عجت دٕبْ -  121

دـٓ ػجضاٌغد١ُ فٌٟٛ/ ثٍّه اٌشّب٠لٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 91631    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً دبفظ فغغً ِذّض -  122

دبفظ فغغً ِذّض/ ثٍّه -ثجؼٍٗ اٌّبٌه رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 93916    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ٘بعْٚ ِذّض ٘بعْٚ -  123

ِذّض ٘بعْٚ ِذّض/ ثٍّه ٘بعْٚ ػؼثخ ؿّغج ثٕٟ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 93611    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌل١ٙض فٛػٜ كٛلٝ ك١غ٠ٓ -  124

فّٙٝ ػ١بص اكغف/  ثٍّه - اٌؼظعاء كبعع - ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ ٚهف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 91329    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ػجضا١ٌٍِف فزذٝ ٌجٕبْ -  125

فّٙٝ عِؼٜ جٛ٘غٖ/ثٍّه-عؿّٝ ػبُف اعى ف ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 93911    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ّؾ ؿ١ض فزذٝ ٘لبَ -  126

اؿّبػ١ً جّبي/  ثٍّه ؿّبٌٍٛ غغة5 لغ٠ٗ كٛكٗ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 93911    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض وبًِ اٌض٠ٓ ؿغٜ فإاص -  127

ػجضاٌغٕٝ عػق عًٝ/  ثٍّه صالٛف ؿبل١ٗ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 93913    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كٍمبِٝ ػوٝ ِزٌٛٝ ِذّٛص -  128

اثغا١ُ٘ ادّض سبٌض/  ثٍّه اُـب ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 93915    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، االػ٘غٜ ِذّض فبعٚق فبرٓ -  129

كٍمبِٟ ِذّض اؿبِٗ/  ثٍّه اٌثب٠ٛٔٗ سٍف االدغاع كبعع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 93912    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً كذبرٗ فزذٝ ا٠ّبْ -  130

دٕب ػؼ٠ؼ دٕب/  ثٍّه ا١ٌِجٗ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 93914    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػٍٝ ِذّض ادّض -  131

ِذّض ػٍٝ ِذّض/  ثٍّه اٌّغجٛكٝ ػّبع ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 93911    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١بص ِالن اؿىٕضع ػبُف -  132

ػ١بص ِالن اؿىٕضع/  ثٍّه لٍٛهٕب ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 93912    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ ادّض ِذّض فٛػ٠ٗ -  133

ِذّض ِذّض ػ٠ضاْ/  ثٍّه اٌؼٛا٠ـٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 93911    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثِغؽ كف١ك ٔبجٝ ث١لٜٛ -  134

ثِغؽ كف١ك ٔبجٝ/  ثٍّه - ِٕم١ِٓ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 93913    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صا١ٔبي ّٔغ سٍف ِٕٝ -  135

ؿ١ٍّبْ كبوغ وّبي/  ثٍّه اٌلغل١خ ادّض ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ   

:  اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 93912    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ِذّض اِجض -  136

ِذّٛص ِذّض ِذّٛص/ثٍّه- إٌّبع ِضعؿخ ثجٛاع- اٌجٍض ِِبٞ ،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 61421    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، رٛٔٝ اثٛاٌؼؼا٠ُ دـ١ٓ ١ٌٚض -  137

ُٗ ؿ١ض ك١ّبء/  ثٍّه - ا١ٌّٕب ثٕضع - إٌّؼُ ػجض ١ِضاْ - عاغت ف - اٌذغ٠خ ثغج/ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 93911    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ س١ًٍ فبٔٛؽ هجبح -  138

ِؼٛى ِٛؿٝ ٔبصٜ/ثٍّه-إٌّٛعٖ اٌّض٠ٕٗ كبعع ،:   اٌـزأك١غ  

 رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 93919    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌفزبح ػجضاٌؼؼ٠ؼ ػجضاٌٛ٘بة اؿّٙبْ -  139

ػجضاٌج١ًٍ ػٍٝ ِذّض/  ثٍّه اٌٍٛفٝ وَٛ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111129 ربع٠ز ٚفٟ 93915    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌٌّٛٝ جبص ػٍٝ ػجضاٌـالَ ِذـٓ -  140

اٌّذ١ٍخ اٌٛدضح/ ثٍّه-اوزٛثغ 6 ِضعؿخ سٍف عِـ١ؾ كبعع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111129 ربع٠ز ٚفٟ 93914    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼؼ٠ؼ ٔبجٝ عٌِبْ ادّض -  141

اٌغة جبص ػجضاٌؼؼ٠ؼ ٔبجٝ/  ثٍّه اٌلغل١خ ادّض ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111129 ربع٠ز ٚفٟ 55149    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل ٔوغ اهلل كىغ عكضٜ ػ١ض -  142

كىغاهلل عكضٜ ا١ِغ/  ثٍّه اثٛؿ١ضُ٘ اعى ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111129 ربع٠ز ٚفٟ 93912    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض هفٛد وبعَ -  143

ؿبٌُ ِذّض ػوبَ/ثٍّه- االعػ ٌِغة كبعع ِٓ ثالي ِـجض اِبَ كبصٜ رمـ١ُ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111129 ربع٠ز ٚفٟ 93916    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿؼض اهلل ١ًف ػجضإٌبهغ ػجضاٌجٛاص -  144

ؿؼض اهلل ١ًف ػجضإٌبهغ/ ثٍّه- اٌجٍض ُغفب ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111129 ربع٠ز ٚفٟ 93919    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وبًِ ثلغٜ ػِباهلل سٍف -  145

وبًِ ثلغٜ ػِباهلل/  ثٍّه - ِٕم١ِٓ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 31662    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ اٌٛ٘بة ػجض فبُّٗ -  146

ػبِغ ِٛؿٝ ػجضاٌٛ٘بة/ثٍّه  هٕضفب ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93611    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ؼمٛة ٠ٛؿف ا٠ٙبة هّٛئ١ً -  147

٠ؼمٛة ٠ٛؿف عًب/ ثٍّه ثجؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 66242    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛاٌؼال دـٓ ػٍٝ دـ١ٓ -  148

 رٛع٠ضاد ٚٔلبُٗ - اثٛاٌؼال دـٓ ػٍٝ دـٓ/  ثٍّه اٌجذغ٠ٗ ؿٍِبْ ػا٠ٚٗ/  ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ

ٚثِبع٠بد ٚاُبعاد   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 66242    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛاٌؼال دـٓ ػٍٟ دـ١ٓ -  149

اثٛاٌؼال دـٓ ػٍٝ دـٓ/  ثٍّه  اٌجذغ٠خ ؿٍِبْ ػا٠ٚخ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 66242    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛاٌؼال دـٓ ػٍٟ دـ١ٓ -  150

 ِٛاص ٔمً سضِبد ِىزت ٚٔلبُٗ دـٓ ػٍٝ دـٓ ػٍٝ/  ثٍّه ؿٍِبْ ػا٠ٚخ ا١ٌّٕب ِغوؼ ػٕٛأٗ اسغ وبئٓ ٌٗ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ

2114/9/29 أ.د - ثزغ١ٌٚٗ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93911    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض فبعٚق ا٠ّبْ -  151

لبؿُ ِذّض ػٍٝ ادّض ػٍٝ/ثٍّه- اٌذغ١ِٓ كبعع- ِىٗ دٟ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 61322    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف وبًِ فب٠ؼ ثٌٛؾ -  152

وبًِ فب٠ؼ ث١زغ/ ثٍّه - ثجؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 93461    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػّبع ػِباهلل ػجضاٌزٛاة ُبعق -  153

ػِباهلل ػجضاٌزٛاة ُبعق/ ثٍّه ثجؼٍٗ اٌّبٌه ٠ًرؼض رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93926    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجضاٌلبفٟ ِذّض فبُّٗ -  154

ُٗ ػىبكٗ ػ٠ٕبُ٘/  ثٍّه- ا١ٌٌٛض ثٓ سبٌض ِضعؿٗ اِبَ اٌّضاعؽ كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93921    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚ٘جٗ فٛػٜ وّبي و١غٌؾ -  155

ٚ٘جٗ فٛػٜ وّبي/ ثٍّه - 3 علُ ِذً اٌّإ٠ض كبعع 4 ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93925    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ اٌوغ١غ ِذّض ِجضٜ ِضدذ -  156

اٌوغ١غ ِذّض ِجضٜ/ ثٍّه - ا١ًٌٕ ُغاص ِٓ ِزفغع كبعع -ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93929    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اثٛػ٠ض ػؼد ِذّض -  157

س١ًٍ صا١ٔبي جبثغ/ثٍّه-لٍٛهٕب ،:   اٌـزأك١غ  

 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 53111    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثىغ دـٓ ادّض -  158

ثمبٌٗ ٚٔلبُٗ ػّبع ادّض ػّبع ػ٠ٕت/  ثٍّه فّٙٝ ِوِفٝ ف 26/  ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 66325    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ؿ١ض لضعٜ ِذّض ػبصي -  159

هبثغ ؿ١ض هبثغ/ ثٍّه - ػبوف كبعع 46/ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 51119    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔبكض هجذٝ ِجضٜ -  160

 اٌّـزٜٛ اٌغغصلٗ أٚي 221ٚ211 علُ ػمبع-اٌىٛثغ دٝ- اٌغغصلٗ ٚػٕٛأٗ ٚد٠ٍٛبد ِذّوبد ٚٔلبُٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح ،  

1 علُ ِذً ؿ١ضُ٘ ػِباهلل ِٕوٛع ٚػّبص اثغا١ُ٘ لٕض٠ً ٚٔؾ ٔؼ١ُ/ثٍّه االٚي  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 53111    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌض٠ٓ ربج ثىغ دـٓ ادّض -  161

ػّبع ادّض ػّبع ػ٠ٕت/  ثٍّه فّٙٝ ِوِفٝ ف 26 ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 53111    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌض٠ٓ ربج ثىغ دـٓ ادّض -  162

1112/12/12أ.د - سغصٚاد ِىزجٗ ٚٔلبُٗ ػّبع ػ٠ٕت/  ثٍّه اٌـبصاد كبعع ا١ٌّٕب ثٕضع ػٕٛأٗ اسغ وبئٓ ٌٗ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93923    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ػجضاثغا١ُ٘ ١ِالص -  163

و١غٌؾ ٔج١ٗ ِغ٠ُ/  ثٍّه ٘ٛاعح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93921    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ػجضٖ جغجؾ و١غٌؾ -  164

ٔج١ت دٕب ج١غ١ِٓ/ثٍّه - سو١ت ثٓ كبعع 16 ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93922    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌىغ٠ُ ِذّض عث١غ -  165

ػٍٝ ػجضاٌىغ٠ُ ِذّض/  ثٍّه ؿّبٌٍٛ ص٠غ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 93924    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ٍفٗ ِذّض فغج ِذّض -  166

ِذّٛص ِذّض ؿ١ٍّٗ/ ثٍّه -كٛكخ غغة -اٌو١ٍجٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 93921    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب ػ١ِٗ ػجضاهلل وغَ -  167

دٕب ػ١ِٗ ػجضاهلل/ثٍّه-ا١ٌِغ ججً ص٠غ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 92431    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، و١الٔٝ ِذّض اٌذ١ّض ػجض ِذّٛص -  168

ػجضاهلل ؿٕٛؿٟ ػبُف/ ثٍّه- ؿّبٌٍٛ ِذىّخ اِبَ- اٌجض٠ض اٌؼٙض كبعع/ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 93922    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغدّٓ ع٠بى ٔبجٝ دٕبْ -  169

عػق ِذّٛص ػٍٝ/ ثٍّه -صِبع٠ؾ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 93931    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿٕٛؿٟ دٕفٟ ِوِفٟ -  170

فغدبد كذبرٗ اؿالَ/ثٍّه- ثض٠ٕٟ ِٕلبح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 93931    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دـ١ٓ ِغػٚق دـٓ -  171

ِذّض دـ١ٓ ِغػٚق/  ثٍّه اٌلغفب ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 93936    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذبفظ س١ّؾ ػ٠ٛؾ عكب -  172

س١ّؾ ػ٠ٛؾ ادّض/  ثٍّه دٍٖٛ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 61391    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ف١ُٙ ٌج١ت كىغٜ ػبصي -  173

ف١ُٙ ٌج١ت كىغٜ ػبصي/ثٍّه ؿٍِبْ ِذّض ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 61391    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ف١ُٙ ٌج١ت كىغٜ ػبصي -  174

ٚدجٛة اػالف ث١غ ٚٔلبُٗ ػوٝ دج١ت ِبعٜ/ثٍّه  ػىبوب-ؿٍِبْ ِذّض ثٕٝ-ا١ٌّٕب ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 93934    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػّغ ِذّض ِذّض ؿؼبصٖ -  175

ا١ٌٍِف ػجض ِذّض ادّض/ ثٍّه -اٌجٍض ِِبٜ ،:   اٌـزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 93939    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ادّض ِذّض ادّض -  176

ؿبٌُ اؿّبػ١ً ؿبٌُ/ثٍّه لٍٛهٕب ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 92213    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػؼ٠ؼ فإاص دـبَ اثبٔٛة -  177

ػؼ٠ؼ فإاص دـبَ اثبٔٛة/ثٍّه اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ 219 لِؼٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 92213    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػؼ٠ؼ فإاص دـبَ اثبٔٛة -  178

ػؼ٠ؼ فإاص دـبَ اثبٔٛة/ثٍّه  اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ 311 علُ اٌمِؼٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 93933    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كبِز ػؼاد كبِز ػؼاد -  179

ػجضاٌٛ٘بة ٠ٛؿف لجٛي/ ثٍّه -دٍٖٛ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 45311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض هالح ٌِفٝ -  180

ادّض ِذّض هالح ٌِفٝ ادّض/ ثٍّه - اٌمجٍٝ اٌـالَ كبعع/ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 93935    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌمبؿُ اثٛ ِذّض جّؼٗ عؤ٠بد -  181

ِذّٛص ؿ١ض عجبء/ ثٍّه- اٌزغػٗ كغق فغ٠ض ِذّض كبعع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 93932    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٟ ِذّض ِِبع ِذّض -  182

ِٛؿٝ ِذّض ِِبٚع/  ثٍّه ِغػٚق ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 61412    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً ٚص٠غ ّٔغ ٠ٛدٕب -  183

ؿالِٗ ٔو١ف ٍٍٔٝ/ ثٍّه - دّض اؿّبػ١ً كبعع 3/  ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 92213    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػؼ٠ؼ فإاص دـبَ اثبٔٛة -  184

ػؼ٠ؼ فإاص دـبَ اثبٔٛة/ثٍّه اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ( 219) لِؼٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 61391    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ف١ُٙ ٌج١ت كىغٜ ػبصي -  185

ف١ُٙ ٌج١ت كىغٜ ػبصي/ثٍّه ؿٍِبْ ِذّض ثٕٝ ٚػٕٛأٗ ِٛاكٝ دظ١غح ٚٔلبُٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌلبٍ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 61169   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌٍّه ػجض ا١ٔؾ ِىغَ ظغ٠ف -  1

فـبر١ٓ ٚربج١غ رج١ًّ ِغوؼ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ  

:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 62321   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ف١ُٙ ٔبْ ِٕبي -  2

١ِٛزبياٌ ٚعكٗ/  ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 64165   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غجغ٠بي ػجضاٌٍّه دج١ت ػبُف -  3

ِٛاكٝ دظ١غٖ/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً رُ:  اٌزأك١غ  

 رُ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 42392   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ؿ١ض ِذّض اكغف -  4

ػ١ِّٛٗ ِمبٚالد ٔلبٍ اًبفخ  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 62324   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ كؼجبْ اثٛثىغ ػٛاُف -  5

ِزىبٍِٗ ِمبٚالد/  ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً رُ:  اٌزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

: اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 66242   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ ؿ١ض ػٍٝ اٌذـ١ٕٝ -  6

ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً   

:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 69121   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض ادّض أوبف -  7

وٙغثبئ١ٗ اجٙؼح ث١غ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً  

،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 62642   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـ١ض ػغ٠بْ ١ٍِىٗ عف١ك و١غٌؾ -  8

ٚاٌّـىغاد اٌذ٠ٍٛبد ٚرمض٠ُ رج١ٙؼ/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً رُ:  اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93611   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً رٛف١ك اؿّبػ١ً ِذّض -  9

وٙغ١ِٚىب١ٔى١ٗ اػّبي ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ  

:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 65116   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١بص ٔؼ١ُ ٔٛاع ػّبص -  10

وٙغثبئ١خ اجٙؼٖ ث١غ/ ثجؼٍٙب إٌلبٍ رؼض٠ً  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 61122   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ُػجضاٌىغ٠ ػجضاهلل ػجضاٌغفبع ؿؼض -  11

ِبك١ٗ ٚرـ١ّٓ رغث١خ ِؼعػخ/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً رُ:  اٌزأك١غ  

 اًبفٗ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 41153   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض ِذّض وّبي -  12

دجغ٠ٗ ِٛاص رٛع٠ض ٔلبٍ  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111115ُ ربع٠ز ٚفٟ 64251   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ صع٠ٚق عٌِبْ فغغٍٝ -  13

ؿّىغٜ/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111115ُ ربع٠ز ٚفٟ 93631   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضإٌبهغ وبًِ ػ١ض ؿ١ّغ -  14

اغٕبَ رجبعح ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111119ُ ربع٠ز ٚفٟ 93611   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً رٛف١ك اؿّبػ١ً ِذّض -  15

ِٚـزٍؼِبرٙب اٌغ١بع ٚلِغ اٌّوبٔغ ِؼضاد ٚرو١ُّ ٚرغو١ت رٛع٠ض ٔلبٍ اًبفخ:  اٌزأك١غ  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111124ُ ربع٠ز ٚفٟ 61421   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، رٛٔٝ اثٛاٌؼؼا٠ُ دـ١ٓ ١ٌٚض -  16

ِجّضٖ اؿّبن رٛع٠ض/ ثجؼٍٗ ٔلبٍ اًبفٗ:  اٌزأك١غ  

،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111129ُ ربع٠ز ٚفٟ 65249   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌضعثٝ ِذّٛص اٌضؿٛلٝ اثغا١ُ٘ ِذّض -  17

جٍّٗ ثمبٌٗ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111129ُ ربع٠ز ٚفٟ 55149   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل ٔوغ اهلل كىغ عكضٜ ػ١ض -  18

ِزىبٍِخ ِمبٚالد ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 66325   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ؿ١ض لضعٜ ِذّض ػبصي -  19

هذ١ٗ اصٚاد رٛع٠ض/ ثجؼٍٗ ٔلبٍ اًبفٗ رُ:  اٌزأك١غ  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 92431   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، و١الٔٝ ِذّض اٌذ١ّض ػجض ِذّٛص -  20

ٚكغاء ث١غ) ػمبعٜ اؿزثّبع/ ثجؼٍٗ ٔلبٍ اًبفٗ رُ:  اٌزأك١غ ) 

: اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 61412   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً ٚص٠غ ّٔغ ٠ٛدٕب -  21

اٌّـزٕضاد رو٠ٛغ ف١ّبػضا) ِىزج١ٗ اصٚاد/ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً  ) 

:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 91116   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿبٌُ ِبػْ ؿبٌُ ادّض -  22

ػعاػ١خ ِٚشوجبد ٚاػالف ٚاؿّضٖ ثظٚع ث١غ)  ٔلبٍ اًبفٗ  ) 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اٌلغوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 93651   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ذٗ دٕب ِىغَ و١غٌؾ -  1

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 93616   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٕٙٝ رٛٔٝ جّبي ٠بؿغ -  2

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 93922   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغدّٓ ع٠بى ٔبجٝ دٕبْ -  3

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111124ُ ربع٠ز ٚفٟ 93913   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صا١ٔبي ّٔغ سٍف ِٕٝ -  4

 سبم

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93621   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـب١ٔٓ ج١ض فٛػٜ دبِض -  5

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 93639   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٚوب ِالن ثِغؽ كٕٛصٖ -  6

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93621   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّٛص ػٍٝ اٌٙبَ -  7

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111115ُ ربع٠ز ٚفٟ 93665   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿؼض ٛعٚؽاؿِ ػجضِغ٠ُ ِىبع٠ٛؽ -  8

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 93654   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً ادّض اؿّبػ١ً كب١ٕ٘بػ -  9

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 55692   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ دـٓ ِذّض اثزـبَ -  10

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93624   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فزذٝ ادّض ؿ١ض ِذّض -  11

سبم: اٌزأك١غ  

 ٔٛع رؼض٠ً ر21111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 93612   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌؼبي ػجض ػجضاٌّبٌه ِذّض إٌبهغ ػجض -  12

سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ  

 ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93625   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍُت ِذّض ػجضإٌبهغ جّبي ِوِفٝ -  13

سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111129ُ ربع٠ز ٚفٟ 93914   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼؼ٠ؼ ٔبجٝ عٌِبْ ادّض -  14

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 93661   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضٖ ا٠ٛة ِالن عِٚبٔٝ -  15

سبم: اٌزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93925   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ اٌوغ١غ ِذّض ِجضٜ ِضدذ -  16

سبم: اٌزأك١غ ٚهف،   

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 93635   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ اٌمّن ػؼ٠ؼ ِالن ػّبص -  17

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111115ُ ربع٠ز ٚفٟ 93666   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فغج ػجضاٌلبفٟ عث١غ عًب -  18

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 93611   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ؼمٛة ٠ٛؿف ا٠ٙبة هّٛئ١ً -  19

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93929   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اثٛػ٠ض ػؼد ِذّض -  20

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93691   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اٌـ١ض ػٍٝ ادّض اؿالَ -  21

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111124ُ ٠زربع ٚفٟ 93912   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ِذّض اِجض -  22

 سبم

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93622   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٛ٘بة ػٍٟ ِظٙغ ِذّض -  23

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 93631   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثضٜٚ ِذّض ِبًٝ اٌض٠ٓ ِذٝ -  24

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 93652   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـ١ض فّٙٝ ٔوذٝ عًب -  25

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 93651   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ذٗ دٕب فغج اثغاَ -  26

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 93613   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجضاٌٛ٘بة ظغ٠ف ثالي -  27

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111124ُ ربع٠ز ٚفٟ 93911   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١بص ِالن اؿىٕضع ػبُف -  28

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93621   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف هبصق ٌج١ت هبصق -  29

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111115ُ ربع٠ز ٚفٟ 51921   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍِه اثغا١ُ٘ ػٛى جغجؾ -  30

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93922   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌىغ٠ُ ِذّض عث١غ -  31

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93924   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ٍفٗ ِذّض فغج ِذّض -  32

سبم: اٌزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 93626   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػ١ـٝ هالح ٘جٗ -  33

سبم: اٌزأك١غ  

 اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111129ُ ربع٠ز ٚفٟ 93916   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿؼض اهلل ١ًف ػجضإٌبهغ ػجضاٌجٛاص -  34

سبم: اٌزأك١غ ٚهف،   

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111119ُ ربع٠ز ٚفٟ 93632   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لٍضؽ فب٠ؼ فبصٜ عف١ك -  35

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93623   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ فشغٜ هجذٝ فب٠ؼ -  36

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 93663   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ذٗ ف٠ٛؿ ِجضٜ هّٛئ١ً -  37

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 93611   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ػؼ٠ؼ ػ١ض ثلٜٛ -  38

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111119ُ ربع٠ز ٚفٟ 93633   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغؿٝ ِذّض ِذّٛص دٕفٝ -  39

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 66242   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛاٌؼال دـٓ ػٍٟ دـ١ٓ -  40

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111119ُ ربع٠ز ٚفٟ 93621   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذ١ّضػالَ جالي ١ٌٚض -  41

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 93933   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كبِز ػؼاد كبِز ػؼاد -  42

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111119ُ ربع٠ز ٚفٟ 93693   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، رٛف١ك هضلٝ ٔوذٝ ٘بٔٝ -  43

سبم: اٌزأك١غ  

: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111119ُ ربع٠ز ٚفٟ 93692   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ًبٔٝ ؿؼ١ض ِالن -  44

 سبم

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93921   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚ٘جٗ فٛػٜ وّبي و١غٌؾ -  45

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93642   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض اؿّبػ١ً ػجضإٌّؼُ اثغا١ُ٘ -  46

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 51212   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔبجٝ ِذّٛص ِذّض ُٗ -  47

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93626   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌىغ٠ُ ادّض دـٓ ػٍٝ -  48

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 93656   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ا١ِٓ ِبًٝ ِذّٛص -  49

سبم: اٌزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 93912   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً كذبرٗ فزذٝ ا٠ّبْ -  50

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 93914   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػٍٝ ِذّض ادّض -  51

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 93659   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب ٠ٛٔبْ ػوٝ ِضدذ -  52

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 92213   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػؼ٠ؼ فإاص دـبَ اثبٔٛة -  53

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93645   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌجٛاص رٛٔٝ ػٍٝ ِوِفٝ -  54

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93629   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص اثغا١ُ٘ جبص ؿ١ض -  55

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93926   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجضاٌلبفٟ ِذّض فبُّٗ -  56

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93623   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٙبصٜ ػجضاٌـ١ّغ ١ًف جّؼٗ -  57

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 93615   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ فإاص اثغا١ُ٘ ِوِفٝ -  58

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 93634   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضٖ ػجضاهلل ِجضٜ و١غٌؾ -  59

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111124ُ ربع٠ز ٚفٟ 93911   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ س١ًٍ فبٔٛؽ هجبح -  60

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 93632   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػوٝ ٠ٚوب عكضٜ ٠ٚوب -  61

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 62954   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼبي ؿ١ف اثٛا١ًٌٍ اِبي -  62

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111115ُ ربع٠ز ٚفٟ 93664   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ ِٛؿٝ اثغا١ُ٘ ِغػٚق -  63

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 53111   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌض٠ٓ ربج ثىغ دـٓ ادّض -  64

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93923   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ػجضاثغا١ُ٘ ١ِالص -  65

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93625   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ٠ٌٛؼ ػجضاهلل ِبصٚٔب -  66

سبم: اٌزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 93619   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِؼٛى ػٍٟ فزذٟ ػٍٟ -  67

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 93911   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض وبًِ اٌض٠ٓ ؿغٜ فإاص -  68

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93624   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وبًِ ٚ٘جٗ دؼ٠ٓ عِٚبٔٝ -  69

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93649   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ؿ١ض ٠ذ١ب ا٠ّبْ -  70

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111124ُ ربع٠ز ٚفٟ 93912   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ ادّض ِذّض فٛػ٠ٗ -  71

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 93636   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚ٘جٗ دج١ت ٚ٘جٗ ِف١ض -  72

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 93662   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ػجضاٌغدّٓ ِذّٛص ِذّض -  73

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 93653   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب ع٠بى ثبثذ ٠ٛٔبْ -  74

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111129ُ ربع٠ز ٚفٟ 93915   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌٌّٛٝ جبص ػٍٝ ػجضاٌـالَ ِذـٓ -  75

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 93112   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف ٚ٘جٗ ػجضاٌل١ٙض ثٌٛؾ -  76

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93692   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً اثغا١ُ٘ ؿ١ض ٔبص٠ٗ -  77

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111116ُ ربع٠ز ٚفٟ 61114   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌٍِّت ػٍٝ فزذٝ -  78

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 93936   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذبفظ س١ّؾ ػ٠ٛؾ عكب -  79

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111119ُ ربع٠ز ٚفٟ 93695   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثٌٛؾ ِـؼض ؿ١ّغ دٕب -  80

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 93931   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دـ١ٓ ِغػٚق دـٓ -  81

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111119ُ ربع٠ز ٚفٟ 93631   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضإٌبهغ وبًِ ػ١ض ؿ١ّغ -  82

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 93612   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ ِذّض عجت دٕبْ -  83

سبم: اٌزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111116ُ ربع٠ز ٚفٟ 93669   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كٍجٝ ثلغٜ ِضدذ عاِٝ -  84

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93646   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وبًِ ِذّض ِذّض ِذّٛص -  85

سبم: اٌزأك١غ  

 ٔٛع رؼض٠ً ر21111124ُ ربع٠ز ٚفٟ 93919   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌفزبح ػجضاٌؼؼ٠ؼ ػجضاٌٛ٘بة اؿّٙبْ -  86

سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 93939   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ادّض ِذّض ادّض -  87

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111119ُ ربع٠ز ٚفٟ 93694   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً كذبرٗ اصٚاعص ِضدذ -  88

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93641   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عِٚبْ اث١ت ٔـ١ُ اث١ت -  89

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 93931   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿٕٛؿٟ دٕفٟ ِوِفٟ -  90

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 93911   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ّؾ ؿ١ض فزذٝ ٘لبَ -  91

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93699   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿالِٗ دٕب وبًِ ِغفذ -  92

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111116ُ ربع٠ز ٚفٟ 93662   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغؿَٛ هبصق ثِغؽ ػّبص -  93

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93642   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عػق ػ١ِٗ ثلغٜ عافذ -  94

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111124ُ ربع٠ز ٚفٟ 93911   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثِغؽ كف١ك ٔبجٝ ث١لٜٛ -  95

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 93935   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌمبؿُ اثٛ ِذّض جّؼٗ عؤ٠بد -  96

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 93641   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔبعٚػ ثض٠غ ١ِالص ا٠ّٓ -  97

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 93932   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٟ ِذّض ِِبع ِذّض -  98

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 92365   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجضاٌٛ٘بة ؿ١ض اثٛػ٠ض -  99

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 93911   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض فبعٚق ا٠ّبْ -  100

سبم: اٌزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 61391   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ف١ُٙ ٌج١ت كىغٜ ػبصي -  101

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 93934   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػّغ ِذّض ِذّض ؿؼبصٖ -  102

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111116ُ ربع٠ز ٚفٟ 93691   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ ِذّض ادّض اثغا١ُ٘ -  103

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111119ُ ربع٠ز ٚفٟ 93691   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚاهف غِبؽ ٌٚـٓ ١ِالص -  104

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 93622   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً اؿغائ١ً أٛع ػبُف -  105

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 93652   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌِذبْ ػؼ٠ؼ جبثغ ٕ٘بء -  106

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 93655   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١بص ػؼ٠ؼ ػ١بص ف١ٍّْٛ -  107

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111122ُ ربع٠ز ٚفٟ 93614   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ دـٓ ادّض ػّغ -  108

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 63525   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  109

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 93916   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ٘بعْٚ ِذّض ٘بعْٚ -  110

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 93611   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌل١ٙض فٛػٜ كٛلٝ ك١غ٠ٓ -  111

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 93661   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص ادّض هالح ػوّذ -  112

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111129ُ ربع٠ز ٚفٟ 93912   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض هفٛد وبعَ -  113

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 93913   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كٍمبِٝ ػوٝ ِزٌٛٝ ِذّٛص -  114

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 93915   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، االػ٘غٜ ِذّض فبعٚق فبرٓ -  115

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111114ُ ربع٠ز ٚفٟ 93651   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، د١ٕٓ ػوٝ ِٛع٠ؾ ِغلن -  116

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93644   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔج١ت فإاص ٔج١ت كٕٛصٖ -  117

سبم: اٌزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93643   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذ١ّض ػجض ٔؼ١ُ ِذّض ِوِفٝ -  118

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93621   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ فإاص ا١ِٓ عث١غ -  119

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 69111   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛٔبْ ٠ٛال١ُ ٌِفٝ اكغف -  120

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111112ُ ربع٠ز ٚفٟ 93629   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػغفبْ ؿؼض ادّض ٕ٘ض -  121

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111129ُ ربع٠ز ٚفٟ 93919   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وبًِ ثلغٜ ػِباهلل سٍف -  122

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111119ُ ربع٠ز ٚفٟ 93631   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب ٠ٛٔبْ ٔوذٝ ؤفعٚ -  123

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111119ُ ربع٠ز ٚفٟ 93696   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً رمٝ ؿبِٝ عأفذ -  124

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93622   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب هبصق دٕب ِٕبي -  125

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 93921   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ػجضٖ جغجؾ و١غٌؾ -  126

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 93921   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب ػ١ِٗ ػجضاهلل وغَ -  127

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 93661   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغؿَٛ ؿ١ذٗ دٕب فغج -  128

سبم: اٌزأك١غ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّخ االؿُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِؼغى/ ثجؼٍٙب اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ رؼض٠ً: اٌٝ 69131 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111111ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  1

اٌغ١بع ٚلِغ رٛن اٌزٛن ٌج١غ ِىٗ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اغبثٟ ثجؼٍٙب رجبع٠ٗ ؿّٗ اًبفٗ: اٌٝ 62615 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111111ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  2

اٌجب٘ؼٖ ٌٍّالثؾ    

ٚاٌـ١غا١ِه اٌوذ١ٗ ٌالصٚاد اٌؼ٘غٜ: اٌٝ 62316 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111112ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  3    

 اٌغِٚبٔٝ/ ثجؼٍٙب رجبع٠ٗ ؿّٗ اًبفٗ: اٌٝ 62321 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111112ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  4

   ٌال١ٌِٛزبي

ٚاٌـ١غا١ِه اٌوذ١خ ٌالصٚاد اٌؼ٘غاء: اٌٝ 62316 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111112ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  5    

 رٛرب ِغوؼ)  اٌزجبع٠خ اٌـّٗ رؼض٠ً: اٌٝ 61169 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111112ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  6

اٌفـبر١ٓ ٚربج١غ ٌٍزج١ًّ  )   

 ٌٍّمبٚالد ٘بٚؽ ١ٔٛ رجبع٠خ ؿّخ اًبفخ: اٌٝ 66242 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111112ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  7

   اٌّزىبٍِٗ

 أض ث١ه/ ثجؼٍٙب اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ رؼض٠ً رُ: اٌٝ 62642 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111112ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  8

ٚاٌّـىغاد اٌذ٠ٍٛبد ٚرج١ٙؼ ٌزمض٠ُ جٛ    

ال٠ٛجض/  ٙبثجؼٍ اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ اٌغبء رُ: اٌٝ 51131 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111112ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  9    

 اعن/ثجؼٍٙب رجبع٠ٗ ؿّٗ اًبفٗ رُ: اٌٝ 93524 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111112ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  10

اٌجٕبء ِٛاص ٚرٛع٠ضاد اٌؼبِخ ٌٍّمبٚالد    

اٌىٙغ١ِٚىب١ٔى١ٗ ٌٍٕٙضؿخ اصفبٔـ١ض: اٌٝ 93611 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111111ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  11    

 اٌجًِ/ ثجؼٍٙب اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ رؼض٠ً: اٌٝ 65116 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111111ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  12

اٌىٙغثبئ١ٗ االجٙؼٖ ٌج١غ االوجغ    

 ف١ٕزٝ)  ثجؼٍٙب اٌزجبع٠خ اٌـّٗ رؼض٠ً رُ: اٌٝ 61211 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111115ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  13

اٌؼـىغ٠خ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب اٌجب٘ؼح ٌٍّالثؾ  )   

 اٌؼبهّخ/ثجؼٍٙب اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ رؼض٠ً: اٌٝ 93625 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111122ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  14

ثٕبء ٛاصِٚ ِذجغ٠خ ِٛاص ٚرٛع٠ض اٌّزىبٍِخ ٌٍّمبٚالد    

 ِشجٛػاد ثجؼٍٙب رجبع٠خ ؿّٗ اًبفٗ رُ: اٌٝ 61993 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111122ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  15

   ِىٗ

 اٌٛؿبَ/ ثجؼٍٙب رجبع٠ٗ ؿّٗ اًبفٗ: اٌٝ 41152 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111123ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  16

ٚاٌزوض٠غ ٚاالؿز١غاص ٚاٌىـبعح اٌّزىبٍِخ ٌٍّمبٚالد    

 ٌٍّمبٚالد اٌذٛعؽ رجبع٠خ ؿّخ اًبفخ: اٌٝ 55149 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111129ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  17

   اٌّزىبٍِخ

اٌجٍّٗ ٌجمبٌخ اٌضعثٝ: اٌٝ 65249 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111129ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  18    

 ِىزت/ثجؼٍٙب اٌزجبع٠خ اٌـّخ رؼض٠ً رُ: اٌٝ 92431 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111131ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  19

اٌؼمبعٜ ٚاالؿزثّبع اٌّزىبٍِخ ٌٍّمبٚالد اٌج١ٕبْ    

 ال٠ف اٌّجض)  اٌزجبع٠خ اٌـّٗ رؼض٠ً: اٌٝ 93925 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر21111131ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  20

اٌغظائ١ٗ اٌّٛاص ٚرغ١ٍف ٌزؼجئخ  )   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   األكشبم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد اٌزجبعٜ اٌـجً رؼض٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلِت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   41121:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغوبئٗ ِذّض اٌذ١ٍُ ػجض ِذّض كغوٗ   - 1

 ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً رُ 2111 ٌـ264ٕٗ ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً رٌبِٓ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ

42112 علُ ِذٛ ثبِغ  

 رُ   21111113 ربع٠ز ٚفٝ ،   54213:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  ٚكغوب٘ب  ػجضاٌٍّه ِٛؿٝ  فٛػ٠ٗ  ف   - 2

2111 ٌـٕٗ ع/2166 علُ  اٌؼمبعٜ ثبٌلٙغ ربع٠شٗ ِثجذ ٚروف١ٗ دً ػمض ثّٛجت ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً رُ  اٌـجً كِت/ِذٛ  

 رُ   21111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   64414:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  ٚكغوبٖ ػجضاٌـ١ض ٠ؼمٛة ػجضاٌـ١ض كغوخ   - 3

 اٌلغوخ دً ر2111ُ ٌـٕخ11 ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً ثـ١ِٗ رٛه١خ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ

42124 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب  

 رُ   21111114 ربع٠ز ٚفٝ ،   66213:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  كغوبٖ ٚ فغٔـ١ؾ ١ِٕغ ٚج١ٗ كغوخ   - 4

 ف3111ٝ ثغلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِٚوضق ربع٠شخ ِثجذ ثـ١ِخ رٛه١ٗ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ

42132 علُ ِذٛ ثبِغ اٌلغوخ دً ر2111/5/5ُ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رُ   21111119 ربع٠ز ٚفٝ ،   52146:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  كغ٠ىزٙب ٚ اثٛاٌؼال ػٍٝ فغج ا٠ّبْ كغوخ   - 5

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ  

 كِت/ِذٛ رُ   21111121 ربع٠ز ٚفٝ ،   46211:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغوب٘ب ادّض ػجضاٌؼؼ٠ؼ أؼبَ   - 6

اٌلغوٗ ٚروف١خ دً  اٌـجً  

 كِت/ِذٛ رُ   21111129 ربع٠ز ٚفٝ ،   65115:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  ٚكغ٠ى١ٙب ػضٌٝ ػفبف/كغوخ   - 7

 اٌلغوخ دً ر2111ُ ٌـ1321ٕٗ ثغلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِٚوضق ربع٠شٗ ِثجذ ثـ١ِٗ رٛه١ٗ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً

ٔٙبئ١ب دال ٚروف١زٙب  

 رُ   21111121 ربع٠ز ٚفٝ ،   51422:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  ٚكغوب٘ب ػجضا١ٌٍِف ػٍٝ فبُّٗ/ كغوخ   - 8

 رُ 2111 ٌـ5912ٕٗ ثغلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِٚوضق شٗربع٠ ِثجذ ثـ١ِٗ رٛه١خ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ

42192 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً  

 رُ   21111121 ربع٠ز ٚفٝ ،   45319:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغوبّ٘ب ِىغَ ا٠ّٓ ٚ ٔوغ ا٠ّٓ كغوٗ   - 9

 دال ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً ر2119ٌُـ349ٕٗ ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً رٌبِٓ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ

42121 علُ ِذٛ ثبِغ ٔٙبئ١ب  

 رُ   21111121 ربع٠ز ٚفٝ ،   45319:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغ٠ىزٗ عك١ض ِىغَ ا٠ّٓ كغوٗ   - 10

 دال ٚروف١زٙب اٌلغوخ دً ر2119ٌُـ349ٕٗ ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً رٌبِٓ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ

42121 علُ ِذٛ ثبِغ ٔٙبئ١ب  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي عأؽ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عأؽ رؼض٠ً رُ 21111113،   ربع٠ز ٚفٟ 93422، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ٚكغوبٖ ا١ِٓ فٛػٜ ػضٌٝ اِجض/كغوٗ -  1

ج١ٕٗ  311111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي   

 اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21111119،   ربع٠ز ٚفٟ 93421، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ٚكغوبٖ ا١ِٓ فٛػٜ ػضٌٝ فٛػٜ -  2

ج١ٕٗ  311111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،    

 عأؽ رؼض٠ً رُ 21111111،   ربع٠ز ٚفٟ 69141، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ كغوبٖ ٚ ػٍٝ ِذّض ػٍُ ِذّض كغوخ -  3

ج١ٕٗ  551111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي   

   ربع٠ز ٚفٟ 69141، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ٚكغ٠ىّٙب اؿّبػ١ً ِذّض ٚسبٌض ػٍٝ ِذّض ػٍُ ِذّض كغوخ -  4

ج١ٕٗ  551111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً ُر 21111111،   

 عأؽ رؼض٠ً رُ 21111113،   ربع٠ز ٚفٟ 51111، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ٚكغوب٘ب  ػجضاٌف١ًٌ وـغٜٚ فبُّٗ -  5

ج١ٕٗ  511.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21111113،   ربع٠ز ٚفٟ 51111، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ٚكغوبٖ ِٕضٜ ػٍٝ كغ٠ف -  6

ج١ٕٗ  511.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 رؼض٠ً رُ 21111119،   ربع٠ز ٚفٟ 69422، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ كغ٠ى١ٗ ٚ ػجضاٌٌّٛٝ هالح ُبعق كغوخ -  7

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21111119،   ربع٠ز ٚفٟ 69422، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ٚكغ٠ى١ٗ ج١ض جبثغ ١ِالص كغوٗ -  8

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،    

   ربع٠ز ٚفٟ 69422، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ػجضاٌٌّٛٝ هالح ِذّض ٚكغ٠ىٗ ج١ض جبثغ ١ِالص/كغوخ -  9

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21111119،   

 رؼض٠ً رُ 21111119،   ربع٠ز ٚفٟ 69422، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ كغ٠ى١ٗ ٚ ػجضاٌٌّٛٝ هالح ُبعق كغوخ -  10

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ   

 اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21111119،   ربع٠ز ٚفٟ 69422، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ ٚكغ٠ى١ٗ ج١ض جبثغ ١ِالص كغوٗ -  11

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،    

   ربع٠ز ٚفٟ 69422، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ ػجضاٌٌّٛٝ هالح ِذّض ٚكغ٠ىٗ ج١ض جبثغ ١ِالص/كغوخ -  12

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21111119،   

 رؼض٠ً رُ 21111119،   ربع٠ز ٚفٟ 69422، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ كغ٠ى١ٗ ٚ ػجضاٌٌّٛٝ هالح ُبعق كغوخ -  13

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ   

 اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21111119،   ربع٠ز ٚفٟ 69422، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ ى١ٗٚكغ٠ ج١ض جبثغ ١ِالص كغوٗ -  14

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،    

   ربع٠ز ٚفٟ 69422، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ ػجضاٌٌّٛٝ هالح ِذّض ٚكغ٠ىٗ ج١ض جبثغ ١ِالص/كغوخ -  15

ج١ٕٗ  511111.111، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 21111119،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌلبٍ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٌضٜ ٚاٌزو١ٕغ االػالف اًبفبد رجبعح/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً رُ  رٌبِٓ كغوخ ، ٚكغ٠ىٗ جغجؾ ٔبكض كىغٜ ١ِٕب كغوٗ -  1

رٌبِٓ كغوخ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 62126   ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، رجبع٠ٗ ٚرٛو١الد اٌغ١غ  

 اٌّـزٍؼِبد كغاء ٚ ث١غ ثأػّبي اٌم١بَ ثجؼٍٗ اٌلغوخ غغى رؼض٠ً  ثـ١ِخ رٛه١خ ، كغوبٖ ٚ ػٍٝ ِذّض ػٍُ ِذّض كغوخ -  2

،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 69141   ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، اٌذى١ِٛخ اٌزٛع٠ضاد ٚ االؿٕبْ ُت ِـزٍؼِبد ٚ اٌِج١خ

ثـ١ِخ رٛه١خ:  اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚ ث١غ ثأػّبي اٌم١بَ ثجؼٍٗ اٌلغوخ غغى رؼض٠ً  ثـ١ِخ رٛه١خ ، ٚكغ٠ىّٙب اؿّبػ١ً ِذّض ٚسبٌض ػٍٝ ِذّض ػٍُ ِذّض كغوخ -  3

 ربع٠ز ٚفٟ 69141   ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، اٌذى١ِٛخ اٌزٛع٠ضاد ٚ االؿٕبْ ُت ِـزٍؼِبد ٚ اٌِج١خ اٌّـزٍؼِبد كغاء

ثـ١ِخ رٛه١خ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111111ُ  

   ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، اٌّبك١خ ٌزغث١خ ِؼعػٗ  ١ٌوجخ اٌلغوخ غغى رؼض٠ً  ثـ١ِخ رٛه١خ ، ٚكغوبٖ ٚجضٞ ِذّض وّبي كغوٗ -  4

ثـ١ِخ رٛه١خ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر21111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 93612  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلغوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّخ االؿُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِذّض ػٍُ ِذّض كغوخ: اٌٝ 69141 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ رُ  ثـ١ِخ رٛه١خ  21111111:  ربع٠ز فٝ  ،  -  1

ٚكغ٠ىّٙب اؿّبػ١ً ِذّض ٚسبٌض ػٍٝ  

 ِٕضٜ ػٍٝ كغ٠ف: اٌٝ 51111 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ رُ  ثـ١ِخ رٛه١خ  21111113:  ربع٠ز ٝف  ،  -  2

 ٚكغوبٖ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األكشبم   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌّـئٛي اٌّض٠غ دك ِٓ ثجؼٍٗ ٚاٌزٛل١غ االصاعٖ ثٕض رؼض٠ً  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  ػوٝ ِذغٚؽ عِٚبٔٝ -  1

    21111112:  ربع٠ز ، طوغ ِب ثؼي اٚ وً فٝ اٌغ١غ رٛو١ً دك ٌٚٗ ٚاال٠ضاع ثبٌـذت اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى

62631   ثغلُ  

 فٝ اٌلغوٗ رّث١ً دك ٌٚٙب ثّفغص٘ب ٚاٌزٛل١غ االصاعح دك ٌٚٙب  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  اثٛاٌؼال ػٍٝ فغج ا٠ّبْ -  2

 ، االهٍٝ اٌلغوخ رى٠ٛٓ ثؼمض اٌّظوٛعٖ اٌلغوٗ ِض٠غ اسزوبهبد ٔفؾ ٌٚٙب اٌجٙبد ج١ّغ اِبَ ٚاٌوٕبػ١ٗ اٌزجبع٠ٗ اػّبٌٙب ج١ّغ

52146   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز  

 ٠ض٠غا ػٍٝ ِذّض ػٍُ ِذّض ٚ ػجضاهلل اؿّبػ١ً ِذّض سبٌض  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػجضاهلل اؿّبػ١ً ِذّض سبٌض -  3

 ج١ّغ ِٓ ٚااللزغاى ٚا٠ضاع ٚع٘ٓ ؿذت ِٓ ٚسبعجٙب ع1َ1ج صاسً اٌجٕٛن ج١ّغ ِغ اٌزؼبًِ ِٕفغص٠ٓ اٚ ِجزّؼ١ٓ اٌلغوخ

69141   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن  

 ٠ض٠غا ػٍٝ ِذّض ػٍُ ِذّض ٚ ػجضاهلل اؿّبػ١ً ِذّض سبٌض  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ػجضاهلل اؿّبػ١ً ِذّض سبٌض -  4

 ج١ّغ ِٓ ٚااللزغاى ٚا٠ضاع ٚع٘ٓ ؿذت ِٓ ٚسبعجٙب ع1َ1ج صاسً اٌجٕٛن ج١ّغ ِغ اٌزؼبًِ ِٕفغص٠ٓ اٚ ِجزّؼ١ٓ اٌلغوخ

69141   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، اٌلغوخ ثبؿُ اٌجٕٛن  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

51111   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ِٕضٜ ػٍٝ كغ٠ف -  5  

51111   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ِٕضٜ ػٍٝ كغ٠ف -  6  

   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  اٌؼظ١ُ ػجض وـغٜٚ فبُّٗ -  7

51111 

   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، ٌٍٛفبح رشبعجذ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  اٌؼظ١ُ ػجض وـغٜٚ فبُّٗ -  8

51111 

 اٌجٙبد ج١ّغ اِبَ اٌلغوٗ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١غ االصاعح دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ِٕضٜ ػٍٝ كغ٠ف -  9

51111   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، ثظٌه اٌّشزوخ  

 اٌجٙبد ج١ّغ اِبَ اٌلغوٗ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١غ االصاعح دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ِٕضٜ ػٍٝ كغ٠ف -  10

51111   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، ثظٌه اٌّشزوخ  

 ج١ّغ اِبَ اٌلغوٗ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١غ اعحاالص دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  اٌؼظ١ُ ػجض وـغٜٚ فبُّٗ -  11

51111   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، ثظٌه اٌّشزوخ اٌجٙبد  

 ج١ّغ اِبَ اٌلغوٗ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١غ االصاعح دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ كغ٠ه سغٚج  ثـ١ِخ رٛه١خ  اٌؼظ١ُ ػجض وـغٜٚ فبُّٗ -  12

51111   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، ثظٌه اٌّشزوخ اٌجٙبد  

 ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك اٌّـئٛي ٌٍّض٠غ ؿجك ٌّب اًبفٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ِمجً ِذّٛص ِمجً ِذّض -  13

93113   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، طوغ ِب ثؼي اٚ وً فٝ اٌغ١غ رٛو١ً دك ٌٚٗ ٚاال٠ضاع ثبٌـذت اٌجٕٛن ِغ ٚاٌزؼبًِ  

 وبفخ اِبَ اٌلغوخ ٚرّث١ً ِٕفغصا االصاعح دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  لضؽ اهلل جبة دج١ت اهلل جبة -  14

 ٚاٌمِبع اٌؼبَ اٌمِبع ٚكغوبد االجزّبػ١ٗ ٌٍزب١ِٕبد اٌم١ِٛٗ ٚا١ٌٙئخ اٌٌغائت ِٚوٍذخ ٚاالصاع٠ٗ اٌذى١ِٛٗ ٚاٌّوبٌخ اٌجٙبد

 فٝ اٌؼبٍِٗ اٌجٕٛن وبفخ ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚسالفٗ اٌؼّبي ٚاصاعح اٌف١ٕٗ إٌبد١ٗ ِٓ اٌلغوٗ اصاعح ٚوظٌه ٚغ١غ٘ب ٚا١ٌٙئبد ٚاالفغاص اٌشبم

 ٌٚٗ اٌجٕٛن وبفخ ِٓ اٌّجبٌغ ٚلجي ٚهغف ٚؿذت ٚا٠ضاع ػ١ٍٙب ٚاٌزٛل١غ اٌل١ىبد صفبرغ ٚاؿزوضاع ثبٌجٕٛن اٌذـبثبد ٚفزخ ِوغ

93262   ثغلُ    21111124:  ربع٠ز ، اٌزجبع٠ٗ اغغاًٙب دضٚص ٚفٝ اٌلغوٗ ثبؿُ اٌجٕٛن ِٓ االلزغاى دك  

 ِٓ االلزغاى دك ٌٗ اٌّـئٛي ٌٍّض٠غ ثبًبفخ االصاعح ثٕض رؼض٠ً رُ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ِذّض كؼ١ت سبٌض -  15

39922   ثغلُ    21111124:  ربع٠ز ، اٌلغوٗ ثبؿُ اٌغ١غ رٛو١ً دك ٌٚٗ ٚاٌغ٘ٓ ٚاال٠ضاع ٚاٌـذت اٌجٕٛن  

 ِٓ االلزغاى دك ٌٗ اٌّـئٛي ٌٍّض٠غ ثبًبفخ االصاعح ثٕض رؼض٠ً رُ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ِذّض كؼ١ت سبٌض -  16

39922   ثغلُ    21111124:  ربع٠ز ، اٌلغوٗ ثبؿُ اٌغ١غ رٛو١ً دك ٌٚٗ ٚاٌغ٘ٓ ٚاال٠ضاع ٚاٌـذت اٌجٕٛن  

 ِٓ االلزغاى دك ٌٗ اٌّـئٛي ٌٍّض٠غ ثبًبفخ االصاعح ثٕض رؼض٠ً رُ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ِذّض كؼ١ت سبٌض -  17

39922   ثغلُ    21111124:  ربع٠ز ، اٌلغوٗ ثبؿُ اٌغ١غ رٛو١ً دك ٌٚٗ ٚاٌغ٘ٓ ٚاال٠ضاع ٚاٌـذت اٌجٕٛن  

 ِٓ االلزغاى دك ٌٗ اٌّـئٛي ٌٍّض٠غ ثبًبفخ االصاعح ثٕض رؼض٠ً رُ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  ِذّض كؼ١ت سبٌض -  18

39922   ثغلُ    21111124:  ربع٠ز ، اٌلغوٗ ثبؿُ اٌغ١غ رٛو١ً دك ٌٚٗ ٚاٌغ٘ٓ ٚاال٠ضاع ٚاٌـذت اٌجٕٛن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، رٌبِٓ كغوخ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  رٌبِٓ كغوخ  ٚكغوبئٗ ِذّض اٌذ١ٍُ ػجض ِذّض كغوٗ -  1

41121 

  21111112:  ربع٠ز ، رٌبِٓ كغوخ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  رٌبِٓ كغوخ  ٚكغ٠ىزٗ جغجؾ طوٝ ِذغٚؽ عِٚبٔٝ/ كغوٗ -  2

62631   ثغلُ    

 ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، ثـ١ِخ رٛه١خ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  ثـ١ِخ رٛه١خ  ٚكغوبٖ ػجضاٌـ١ض ٠ؼمٛة ػجضاٌـ١ض كغوخ -  3

  64414  

46211   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، رٌبِٓ كغوخ ػٕٗ ِلٙغ ٚ ِـجً  رٌبِٓ كغوخ  ٚكغوب٘ب ادّض ػجضاٌؼؼ٠ؼ أؼبَ -  4  

 ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، رٌبِٓ كغوخ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  رٌبِٓ كغوخ  ٚكغوبّ٘ب ِىغَ ا٠ّٓ ٚ ٔوغ ا٠ّٓ كغوٗ -  5

  45319  

   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، رٌبِٓ كغوخ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  رٌبِٓ كغوخ  ٚكغ٠ىزٗ عك١ض ِىغَ ا٠ّٓ كغوٗ -  6

45319 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص رجض٠ضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

44316   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3291  2111/11/11- ج  ل١ٍٕٝ دٍّٝ هجذٝ ٘لبَ -  1  

59261   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3265  2112/11/1-ج  ١ِشبئ١ً فٛػٞ ٔبصٞ -  2  

61563   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3299  2113/3/1-ج  وبًِ ػوغ٠ب وبًِ ػوغ٠ب -  3  

61563   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3292  2112/2/22-ج  وبًِ ػوغ٠ب وبًِ ػوغ٠ب -  4  

44213   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3266  2115/5/15- ج  اثغا١ُ٘ ِذّٛص عٌِبْ -  5  

44213   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3269  2111/5/15 ج  اثغا١ُ٘ ِذّٛص عٌِبْ -  6  

44213   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3262  2115/5/15- ج  اثغا١ُ٘ ِذّٛص عٌِبْ -  7  

62111   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3543  2111/1/1-ج  ِٛؿٝ ٕ٘ضٜ اؿذك ٕ٘ضٜ -  8  

53412   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3211  2111/6/5-ج  وبًِ ػجضاهلل ؿب١ِٗ -  9  

64165   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3314  2119/3/13-ج  غجغ٠بي ػجضاٌٍّه دج١ت ػبُف -  10  

64361   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3315  2119/9/24- ج  ِذّض ٘الي ؿٍِبْ ٌِفٝ -  11  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

41261   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3311  2111/2/22 - ج  ػٍٝ ِٕضٜ ِذّض ِٕٝ -  12  

66262   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3312  2111/2/9- ج  ١ِشبئ١ً ػ١ِٗ دٕب ٠ـٝ -  13  

65129   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3311  2111/3/23- ج  اثٛػ٠ض ١٘جٗ ذبرٗك ِٕزوغ -  14  

66331   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3331  2111/1/11- ج  ؿ١ض ِذّض ؿ١ض ِذّض -  15  

51361   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3312  2116/1/11-ج  س١ًٍ ِذّض ادّض ِذّٛص -  16  

59611   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3321  2112/2/4-ج  ادّض اٌؼ٘غٞ ِٛؿٟ ِذّٛص -  17  

62133   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3323  2111/11/12-ج  صاٚٚص دج١لٝ دؼ٠ٓ ػ١ِٗ -  18  

59159   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3333  2112/12/26-ج  دـٓ ِذّض ؿ١ض ٔبصٞ -  19  

66311   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3332  2111/11/11- ج  جغجؾ وبًِ ػضٌٝ وبًِ -  20  

52492   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3341  2111/2/1-ج  ِـؼٛص غبٌٝ ٔبصٜ ٌٛلب/  ص -  21  

53163   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3342  2111/2/15-ج  ثلغٜ عؤف كغ٠ف -  22  

51633   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3335  2119/9/11-ج  اٌغد١ُ ػجض فبًً اهلل ػٛى -  23  

61191   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3332  2114/2/11-ج  اٌغٕٝ ػجض اٌؼ١ٍُ ػجض ػوٝ ؿب١ِٗ -  24  

61191   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3331  2111/2/11-ج  اٌغٕٝ ػجض اٌؼ١ٍُ ػجض ػوٝ ؿب١ِٗ -  25  

36651   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3394  2119/3/31-ج  ػجضاٌجٛاص ٍُت دـٓ -  26  

61134   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3393  2111/6/14-ج  س١ٍفٗ ِذّض جّبي ١٘ثُ -  27  

43361   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3362  2112/12/1- ج  اهلل ػجض اثغا١ُ٘ ا١ٌٍِف ػجض ِـؼٛص -  28  

31622   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3363  1116/6/12- ج  عًٛاْ ػجضاٌجبلٝ دٍّٝ -  29  

31622   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3364  2111/6/12- ج  عًٛاْ ػجضاٌجبلٝ دٍّٝ -  30  

31622   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3365  2116/6/12- ج  عًٛاْ ػجضاٌجبلٝ دٍّٝ -  31  

31622   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3366  2111/6/12- ج  عًٛاْ ػجضاٌجبلٝ دٍّٝ -  32  

31622   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3369  2116/6/12- ج  عًٛاْ ػجضاٌجبلٝ دٍّٝ -  33  

65116   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3395  2112/2/3-ج  ػ١بص ٔؼ١ُ ٔٛاع ػّبص -  34  

65662   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3391  2112/1/16-ج  دٍّٝ ػوٝ ِضدذ ػوبَ -  35  

54911   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3411  2111/6/9- ج  ادّض ِذّض كؼ١ت سبٌض -  36  

54911   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3412  2115/6/9- ج  ادّض ِذّض كؼ١ت سبٌض -  37  

61155   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3312  2111/9/9-ج  دـٓ ػجضاهلل اٌّذـٓ ػجض ِذّض -  38  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

64261   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3311  2119/6/13-ج  اثغا١ُ٘ ادّض اثغا١ُ٘ ِذّض -  39  

61155   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3313  2112/11/31-ج  دـٓ ػجضاهلل اٌّذـٓ ػجض ِذّض -  40  

66192   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3319  2111/6/25-ج  ػجضاهلل اثغا١ُ٘ ػٍٝ ادّض -  41  

12142   ثغلُ    21111114:  ربع٠ز ، 3419  2111/1/29- ج  ػجضٖ دٕب فغج -  42  

56314   ثغلُ    21111114:  ربع٠ز ، 3415  2119/1/26-ج  ثغؿَٛ ِغػق جّبالد -  43  

52529   ثغلُ    21111114:  ربع٠ز ، 3411  2111/1/9-ج  دـٓ كذبرٗ دـ١ٓ دـبَ -  44  

54212   ثغلُ    21111114:  ربع٠ز ، 3414  2115/1/24-ج  لِت ِذّض ٘ضٜ -  45  

54212   ثغلُ    21111114:  ربع٠ز ، 3415  2111/1/23-ج  لِت ِذّض ٘ضٜ -  46  

54212   ثغلُ    21111114:  ربع٠ز ، 3416  2115/1/22-ج  لِت ِذّض ٘ضٜ -  47  

44369   ثغلُ    21111115:  ربع٠ز ، 3445  2111/11/3-ج  ادّض و١الٔٝ ِٕوٛع -  48  

66126   ثغلُ    21111115:  ربع٠ز ، 3443  2111/6/5- ج  وبًِ فزذٝ ِىغَ جْٛ -  49  

49939   ثغلُ    21111115:  ربع٠ز ، 3436  2112/5/11- ج  كٍمبِٝ اؿّبػ١ً اٌض٠ٓ هفبء -  50  

61561   ثغلُ    21111115:  ربع٠ز ، 3421  2116/5/24- ج  ػجضإٌؼ١ُ س١غٜ ػ٠ٕبُ٘ -  51  

32244   ثغلُ    21111115:  ربع٠ز ، 3439  2114/11/11-ج  ٠ؼمٛة فإاص ِبجض -  52  

32244   ثغلُ    21111115:  ربع٠ز ، 3432  2111/11/11-ج  ٠ؼمٛة فإاص ِبجض -  53  

33511   ثغلُ    21111116:  ربع٠ز ، 3446  2112/11/11-ج  ػجضاٌغٕٝ ػجضإٌّؼُ هجغٜ -  54  

61111   ثغلُ    21111116:  ربع٠ز ، 3466  2111/5/12-ج  عك١ض ؿؼض أ١ِغٖ -  55  

51164   ثغلُ    21111116:  ربع٠ز ، 3442  2112/11/5-ج  ِذّض ٠ٛؿف عاًٟ ِجضٞ -  56  

51164   ثغلُ    21111116:  ربع٠ز ، 3441  2119/11/5-ج  ِذّض ٠ٛؿف عاًٟ ِجضٞ -  57  

51164   ثغلُ    21111116:  ربع٠ز ، 3451  2112/11/5-ج  ِذّض ٠ٛؿف عاًٟ ِجضٞ -  58  

51164   ثغلُ    21111116:  ربع٠ز ، 3451  2119/11/5-ج  ِذّض ٠ٛؿف عاًٟ ِجضٞ -  59  

65512   ثغلُ    21111116:  ربع٠ز ، 3461  2112/9/2-ج  هبصق ُٚـٓ ف١ٍ١ت ع٠ّْٛ -  60  

54469   ثغلُ    21111116:  ربع٠ز ، 3459  2115/3/29-ج  ؿبٌُ ػٍٝ ِذّض -  61  

54469   ثغلُ    21111116:  ربع٠ز ، 3452  2111/3/26-ج  ؿبٌُ ػٍٝ ِذّض -  62  

54469   ثغلُ    21111116:  ربع٠ز ، 3451  2115/3/25-ج  ؿبٌُ ػٍٝ ِذّض -  63  

63594   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3491+  2116/11/26-ج  ػجضاٌغدّٓ ػٍٝ ادّض ِجب٘ض -  64  

66121   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3499  2111/5/14- ج  ادّض دـٓ لِت ِذّٛص -  65  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

55561   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3461  2116/4/11- ج  ادّض ِذّض ٔبجخ -  66  

53115   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3411  2111/11/19-ج  ٚ٘جخ دى١ُ ٘لبَ -  67  

65116   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3413  2111/2/5-ج  ٠ٛؿف اثّبْ ١ِالص ػّبص -  68  

61311   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3419  2112/6/24-ج  ِوِفٝ اٌض٠ٓ هالح ٔبهغ -  69  

61311   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3511  2119/6/24-ج  ِوِفٝ اٌض٠ٓ هالح ٔبهغ -  70  

66369   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3414  2111/11/1-ج  جٛعجٝ اؿذك ِجضٜ ِب٠ىً -  71  

32213   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3426  2111/11/1- ج  ثىغ اٌلبفٝ ػجض ؿؼبص -  72  

32213   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3429  2114/11/1 ج  ثىغ اٌلبفٝ ػجض ؿؼبص -  73  

32213   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3422  2111/11/1- ج  ثىغ اٌلبفٝ ػجض ؿؼبص -  74  

55916   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3412  2116/9/3-ج  ؿبوٓ  دبِض  ػٛاُف -  75  

55916   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3411  2111/9/3-ج  ؿبوٓ  دبِض  ػٛاُف -  76  

55916   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3511  2116/9/3-ج  ؿبوٓ  دبِض  ػٛاُف -  77  

55661   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3425  2111/6/2-ج  س١ًٍ ١ِٕب ١ٌُٚ وّبي -  78  

52326   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3511  2111/6/6-ج  دـب١ٔٓ اهلل جبص كذبرٗ ِض٠ذٗ -  79  

52326   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3512  2114/6/6-ج  دـب١ٔٓ اهلل جبص كذبرٗ ِض٠ذٗ -  80  

52326   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3513  2111/6/6-ج  دـب١ٔٓ اهلل جبص كذبرٗ ِض٠ذٗ -  81  

59516   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3511  2112/6/24- ج  ػجضاٌّـ١خ ٠ٛٔبْ ؿالِٗ ػبصي -  82  

61991   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3514  2112/11/16-ج  جغجؾ دج١ت ػضٌٝ -  83  

65152   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3516  2111/3/12-ج  ِىـ١ّٛؽ ٍِه ِجضٜ اثبٔٛة -  84  

53191   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3516  2111/11/31- ج  اثغا١ُ٘ وبًِ وّبي -  85  

52512   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3525  2112/2/2- ج  ُٗ اٌذى١ُ ػجض دجبػ٠خ -  86  

62112   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3532  2111/1/1-ج  د١ٕٓ رٛف١ك اثغا١ُ٘ أِٛاْ -  87  

51924   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3521  2115/11/22-ج  ِذّض ػجضاٌجض٠غ جّبي ا١ِّٗ -  88  

61993   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3541  2113/11/11-ج  ػجضاٌّؼجٛص ػوٝ صؿٛلٝ كذبرٗ -  89  

61993   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3541  2112/11/1-ج  ػجضاٌّؼجٛص ػوٝ صؿٛلٝ كذبرٗ -  90  

52596   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3544  2111/1/5-ج  ل١ٍٕٟ عِٚبْ ٔـّٟ ؿذ -  91  

61561   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، 3559  2113/3/1-ج  ِـٍُ ثضٜٚ ػجضاٌجبؿَ ٚفبء -  92  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

61561   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، 3552  2112/2/22-ج  ِـٍُ ثضٜٚ ػجضاٌجبؿَ ٚفبء -  93  

43542   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، 3562  1114/1/21-ج  ادّض ػّبع ػ٠ٕت -  94  

43542   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، 3563  1111/1/11-ج  ادّض ػّبع ػ٠ٕت -  95  

43542   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، 3564  2114/1/12-ج  ادّض ػّبع ػ٠ٕت -  96  

43542   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، 3565  2111/1/19-ج  ادّض ػّبع ػ٠ٕت -  97  

43542   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، 3566  2114/1/16-ج  ادّض ػّبع ػ٠ٕت -  98  

43542   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، 3569  2111/1/15-ج  ادّض ػّبع ػ٠ٕت -  99  

65945   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، 3551  2112/11/11-ج  ِغػٚق ِذّض ِذّض كغ٠ف -  100  

61111   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، 3591  2111/2/6-ج  دـب١ٔٓ ِذّض ػ١ـٝ ج١ٙبْ -  101  

61111   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، 3592  2116/2/5-ج  دـب١ٔٓ ِذّض ػ١ـٝ ج١ٙبْ -  102  

22964   ثغلُ    21111123:  ربع٠ز ، 3591  2111/1/21-ج  ٠ٛؿف جغجؾ وبًِ -  103  

62611   ثغلُ    21111124:  ربع٠ز ، 3511  2116/6/1-ج  اثغا١ُ٘ ِذغٚؽ اكغف -  104  

41165   ثغلُ    21111124:  ربع٠ز ، 3599  2111/5/12- ج  اٌمبصع ػجض ِذّض اٌـالَ ػجض -  105  

41131   ثغلُ    21111124:  ربع٠ز ، 3525  2111/5/2-ج  س١ّؾ ِذّض ادّض ػٍٝ -  106  

52145   ثغلُ    21111124:  ربع٠ز ، 3521  2112/11/22-ج  ػجضاٌفزبح دـٓ كبفؼٝ ادّض -  107  

49152   ثغلُ    21111129:  ربع٠ز ، 3612  2112/2/24-ج  ذّضِ س١ٍفٗ اٌض٠ٓ ػ٠ٓ -  108  

49152   ثغلُ    21111129:  ربع٠ز ، 3613  2119/2/23-ج  ِذّض س١ٍفٗ اٌض٠ٓ ػ٠ٓ -  109  

49152   ثغلُ    21111129:  ربع٠ز ، 3614  2112/2/22-ج  ِذّض س١ٍفٗ اٌض٠ٓ ػ٠ٓ -  110  

49152   ثغلُ    21111129:  ربع٠ز ، 3615  2119/2/21-ج  ِذّض س١ٍفٗ اٌض٠ٓ ػ٠ٓ -  111  

66349   ثغلُ    21111129:  ربع٠ز ، 3611  2111/1/15-ج  ػجضاٌغد١ُ ِبًٝ سٍف ؿ١ض -  112  

55149   ثغلُ    21111129:  ربع٠ز ، 3616  2116/2/14-ج  اهلل ٔوغ اهلل كىغ عكضٜ ػ١ض -  113  

55149   ثغلُ    21111129:  ربع٠ز ، 3619  2111/2/13-ج  اهلل ٔوغ اهلل كىغ عكضٜ ػ١ض -  114  

55149   ثغلُ    21111129:  ربع٠ز ، 3612  2116/2/12-ج  اهلل ٔوغ اهلل كىغ عكضٜ ػ١ض -  115  

65249   ثغلُ    21111129:  ربع٠ز ، 3512  2112/12/26-ج  اٌضعثٝ ِذّٛص اٌضؿٛلٝ اثغا١ُ٘ ِذّض -  116  

66131   ثغلُ    21111129:  ربع٠ز ، 3511  2111/4/26-ج  ٠ٛٔبْ اؿىٕضع اهلل سٍف كٕٛصٖ -  117  

53116   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3611  2114/11/19-ج  ػٍٝ ػجضاٌذى١ُ ٔبص٠خ -  118  

53116   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3621  2111/11/16-ج  ػٍٝ ػجضاٌذى١ُ ٔبص٠خ -  119  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

53116   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3621  2114/11/15-ج  ػٍٝ ى١ُػجضاٌذ ٔبص٠خ -  120  

53116   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3622  2111/11/14-ج  ػٍٝ ػجضاٌذى١ُ ٔبص٠خ -  121  

53226   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3625  2111/11/1-ج  ػٍٝ فبعٚق هفبء -  122  

66242   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3614  2111/9/26-ج  اثٛاٌؼال دـٓ ػٍٝ دـ١ٓ -  123  

66222   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3629  2111/2/12-ج  ِٕوٛع ػجضاٌوبٌذ١ٓ ػّغ ػجضاٌوبٌذ١ٓ -  124  

66241   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3655  2111/9/23-ج  غجغ٠بي وبًِ جغجؾ ا١ِٓ -  125  

66111   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3652  2111/9/2-ج  ١ٍته ؿّؼبْ ١ِٕغ هّٛئ١ً -  126  

53111   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3622  2113/12/11-ج  ثىغ دـٓ ادّض -  127  

53111   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3621  2112/12/11-ج  ثىغ دـٓ ادّض -  128  

53111   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3631  2113/12/1-ج  ثىغ دـٓ ادّض -  129  

53111   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3631  2112/12/2-ج  ثىغ دـٓ ادّض -  130  

66325   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3646  2111/1/2-ج  ػٍٝ ؿ١ض لضعٜ ِذّض ػبصي -  131  

52922   غلُث    21111121:  ربع٠ز ، 3632  2113/1/31- ج  س١ٍفٗ ػجضاٌذى١ُ ثٕبء -  132  

52922   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3631  2112/1/31- ج  س١ٍفٗ ػجضاٌذى١ُ ثٕبء -  133  

65114   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3661  2111/3/26-ج  ػ١ِفٝ دـٓ دؼ٠ٓ دـٓ -  134  

65522   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3665  2112/5/29-ج  ؿ١ٍّبْ ثجبٜٚ س١ّؾ ػّبص -  135  

41429   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3664  2111/11/21-ج  ِذّٛص ػجضاٌٛ٘بة ؿؼض ِذّض -  136  

65321   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3622  2112/12/3-ج  دّبص ِذّض دّبص ِذّض -  137  

52252   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3693  2112/11/21-ج  س١ًٍ ٍُجٗ ػٍٝ ؿ١ض -  138  

41912   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3662  1116/6/11-ج  س١ّؾ دـ١ٓ ػجضاٌٙبصٜ -  139  

41912   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3661  2111/6/11-ج  س١ّؾ دـ١ٓ ػجضاٌٙبصٜ -  140  

41912   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3691  2116/6/11-ج  س١ّؾ دـ١ٓ ػجضاٌٙبصٜ -  141  

41912   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3691  2111/6/11-ج  س١ّؾ دـ١ٓ ػجضاٌٙبصٜ -  142  

41912   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3692  2116/6/11-ج  س١ّؾ دـ١ٓ ػجضاٌٙبصٜ -  143  

52512   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3616  2111/2/14-ج  لٕبٜٚ ِذّٛص ػجضاٌٛ٘بة ِذّٛص -  144  

42159   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3669  2111/14/16-ج  س١ًٍ وِفِٝ دـٓ -  145  

65321   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3613  2111/4/22-ج  دّبص ِذّض دّبص ِذّض -  146  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

51241   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3696  2115/11/11-ج  دج١ت  دى١ُ  ١ِالص -  147  

51241   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3699  2111/11/1-ج  دج١ت  دى١ُ  ١ِالص -  148  

51241   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3692  2115/11/2-ج  دج١ت  دى١ُ  ١ِالص -  149  

61119   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3611  2111/2/31-ج  اٌج١ض ػجض ث١ِٛٝ اٌج١ض ػجض -  150  

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد رجض٠ضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

41121   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3261  2112/9/6-ج  ٚكغوبئٗ ِذّض اٌذ١ٍُ ػجض ِذّض كغوٗ -  1  

41121   ثغلُ    21111111:  ربع٠ز ، 3291  2119/9/6-ج  ٚكغوبئٗ ِذّض اٌذ١ٍُ ػجض ِذّض كغوٗ -  2  

65941   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3211  2112/11/14 - ج  كغ٠ىزٗ ٚ ِذّض ػجضاهلل ِذّض ٠بؿغ كغوخ -  3  

65941   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3211  2112/11/14 - ج  كغوبٖ ٚ ػجضاهلل ِذّض ٠بؿغ كغوخ -  4  

54213   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3229  2115/2/12 - ج  ٚكغوب٘ب  ػجضاٌٍّه ِٛؿٝ  فٛػ٠ٗ  ف -  5  

54213   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3222  2111/2/12 - ج  ٚكغوب٘ب  ػجضاٌٍّه ِٛؿٝ  فٛػ٠ٗ  ف -  6  

54213   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3221  2115/2/12 - ج  ٚكغوب٘ب  ػجضاٌٍّه ِٛؿٝ  فٛػ٠ٗ  ف -  7  

52556   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3319  2111/2/22 - ج  ٚكغ٠ىٗ ِذّض ٌِفٝ ػؼا٠ُ كغوخ -  8  

52556   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3312  2114/2/22 - ج  ٚكغ٠ىٗ ِذّض ٌِفٝ ػؼا٠ُ كغوخ -  9  

52556   ثغلُ    21111113:  ربع٠ز ، 3311  2111/2/22 - ج  ٚكغ٠ىٗ ِذّض ٌِفٝ ػؼا٠ُ كغوخ -  10  

41112   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3324  2114/6/1-ج  ٚكغ٠ىٙب دـب١ٔٓ ِٕٙٝ ؿض٠ٕٗ -  11  

   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3324  2114/6/1-ج  كغوبُ٘ ٚ ِٕٙٝ جّؼٗ دبرُ ٚ دـب١ٔٓ ِٕٟٙ ؿض٠ٕٗ كغوخ -  12

41112 

41112   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3325  2111/6/1-ج  ٚكغ٠ىٙب دـب١ٔٓ ِٕٙٝ ؿض٠ٕٗ -  13  

   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3325  2111/6/1-ج  كغوبُ٘ ٚ ِٕٙٝ جّؼٗ دبرُ ٚ دـب١ٔٓ ِٕٟٙ ؿض٠ٕٗ كغوخ -  14

41112 

52146   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3329  2111/3/19-ج  كغ٠ىزٙب ٚ اثٛاٌؼال ػٍٝ فغج ا٠ّبْ كغوخ -  15  

66234   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3349  2111/9/21-ج  كغوبٖ ٚ ِذّض ادّض ِذّض ادّض كغوخ -  16  

   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3349  2111/9/21-ج  ادّض ِذّض ادّض ٚكغ٠ىٗ كذبرٗ اٌؼظ١ُ ػجض ا٠ّٓ كغوٗ -  17

66234 

66234   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3349  2111/9/21-ج  كغوبٖ ٚ ِذّض ادّض ِذّض ادّض كغوخ -  18  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ثغلُ    21111112:  ربع٠ز ، 3349  2111/9/21-ج  ادّض ِذّض ادّض ٚكغ٠ىٗ كذبرٗ اٌؼظ١ُ ػجض ا٠ّٓ كغوٗ -  19

66234 

66213   ثغلُ    21111114:  ربع٠ز ، 3411  2111/9/6-ج  كغوبٖ ٚ فغٔـ١ؾ ١ِٕغ ٚج١ٗ كغوخ -  20  

53442   ثغلُ    21111119:  ربع٠ز ، 3494  2111/5/19-ج  ٚكغوبٖ اٌٌّٛٝ جبص رٛف١ك  دّبصٖ -  21  

42513   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3421  2112/1/22-ج  ٚكغوبٖ ِذّض ػجضاٌٍِّت ِذّض كغوخ -  22  

42513   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3421  2112/1/22-ج  ٚكغوبٖ ػجضاٌٍِّت ِذّض فغج -  23  

42513   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3421  2112/1/22-ج  ٚكغ٠ىٗ ِذّض ػجضاٌٍِّت ِذّض -  24  

42513   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3421  2112/1/22-ج  ٚكغوبٖ ِذّض ػجضاٌٍِّت ِذّض كغوخ -  25  

42513   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3421  2112/1/22-ج  ٚكغوبٖ ػجضاٌٍِّت ِذّض فغج -  26  

42513   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3421  2112/1/22-ج  ٚكغ٠ىٗ ِذّض ػجضاٌٍِّت ِذّض -  27  

61921   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3523  2112/11/26-ج  ٚكغ٠ىزٙب ػٍٝ ِذّض فزذ١خ كغوخ -  28  

66311   ثغلُ    21111122:  ربع٠ز ، 3531  2111/11/22-ج  كغوبٖ ٚ  ِوِفٝ كذبرٗ ِذّٛص ػضٔبْ كغوخ -  29  

65115   ثغلُ    21111129:  ربع٠ز ، 3512  2111/3/29-ج  ٚكغ٠ى١ٙب ػضٌٝ ػفبف/كغوخ -  30  

45319   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3635  2111/11/1-ج  ٚكغوبّ٘ب ِىغَ ا٠ّٓ ٚ ٔوغ ا٠ّٓ كغوٗ -  31  

45319   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3635  2111/11/1-ج  ٚكغ٠ىزٗ عك١ض ِىغَ ا٠ّٓ كغوٗ -  32  

45319   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3636  2115/11/1-ج  ٚكغوبّ٘ب ِىغَ ا٠ّٓ ٚ ٔوغ ا٠ّٓ كغوٗ -  33  

45319   ثغلُ    21111121:  ربع٠ز ، 3636  2115/11/1-ج  ٚكغ٠ىزٗ عك١ض ِىغَ ا٠ّٓ كغوٗ -  34  

66133   ثغلُ    21111131:  ربع٠ز ، 3623  2111/16/11-ج  ٚكغ٠ىٗ ادّض دـٓ دـٕٝ ا٠ّٓ/كغوٗ -  35  

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص ع٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افغاص ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كغوبد ع٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

كغوبد ث١غ    

ــــــــــــــــــــــ      

  


