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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 ليٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 دظيغٖ ػٓ 1263 تغلُ 25111513 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌغديُ عجة ِذّضيٓ ػصّد -  1

 ِذّض ؿيض ؿيض ِذّٛص/تٍّه-االكغاف ِـجض تجٛاع اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح:  تجٙح ، تيؼٙا ٚ اٌّٛاكٝ ٌرغتيٗ
 اصٚاخ تيغ ػٓ 1264 تغلُ 25111514 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  اتـشغْٚ اؿذك فرذٝ ايؼيؾ -  2

 ٕ٘ضٜ ادّض ٚاٌـيض ِذّض/تٍّه-تلاٜ اِاي ص صيضٌيٗ تجٛاع اٌثذغ كاعع ِلطا-ِلطا:  تجٙح ، صذيٗ
 ذغتيٗ دظيغٖ ػٓ 1265 تغلُ 25111514 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ػثضاٌؼاي ِذّض ادّض -  3

 ِذّض ػثضاٌّجيض اؿالَ/تٍّه-تطّا اٌؼ٘غاء دٝ 24 ػّاعٖ سٍف إٌجايً دٛض:  تجٙح ، ٚتيؼٙا ٚاالٌثاْ اٌٍذَٛ ٚأراج ِٛاكٝ
 ِؼغض ػٓ 6231 تغلُ 25111522 فٝ ليض ، 35555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  جيض صّٛئيً جاصاٌغب تاؿُ -  4

 فرياْ ٌطيف ِٛفيض ػا٘غ/تٍّه-اٌذضيمٗ وٛتغٜ تجٛاع اٌذضيمٗ-اٌذضيمح:  تجٙح ، ٚذغٚؿيىالخ ِٛذٛؿيىالخ
 ِؼغض ػٓ 6231 تغلُ 25111522 فٝ ليض ، 35555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  جيض صّٛئيً جاصاٌغب تاؿُ -  5

 ِذّض ػٍٝ ؿاِٝ تٍّه اٌمثيصٝ ٔؼٌٗ ػٕٛأٗ دغيّٝ اوــٛاع ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ٚذغٚؿيىالخ ِٛذٛؿيىالخ
 2515-2-1 فٝ افررخ اٌـيض

 ٔمً ِىرة ػٓ 1221 تغلُ 25111524 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  اٌـيض اٌضيٓ ؿؼض اٌـيض اكغف -  6
 اٌـيض ؿؼضاٌضيٓ اٌـيض/تٍّه-اٌّىغِٗ ِىٗ كاعع ِٓ اٌىغِٗ كاعع:  تجٙح ، اٌغيغ ٚؿياعاخ ؿياعاذٗ ػٍٝ تاٌـياعاخ تضائغ

 ػثضاٌغدّٓ
 تجٙح ، ػغتٝ ذغػٜ ػٓ 1276 تغلُ 25111522 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دٕا ذاِغ ػوٝ ػوغٜ -  7
 دٕا ذاِغ ػوٝ ػوغيا/تٍّه-اٌىٕيـٗ تجٛاع اٌذاللٝ-اٌذاللٝ: 
 ، واٚذق ذجاعٖ ػٓ 1274 تغلُ 25111521 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌذافظ ؿيض ادّض ؿيض -  2

 دـيٓ ػثضاٌٛ٘اب ِذّض/تٍّه-اٌلثاب ٔاصٜ اِاَ ِلطا-ِلطا:  تجٙح
 ، ِىرثٗ ػٓ 1224 تغلُ 25111521 فٝ ليض ، 41555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػثضاٌؼاي ػايض ػثضاٌغؤٚف صثغٔا -  1

 ػثضاٌغٕٝ اٌضيٓ ٔصغ ِشراع/تٍّه-ػغاتٝ ادّض ععكا:  تجٙح
 ، تاٌرجؼئٗ تماٌٗ ػٓ 7623 تغلُ 25111557 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  عػق جاص جّيً ؿاِٝ -  15

 عػق جاص جّيً تٍّه-لٕضيً جاِغ تذغٜ اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح:  تجٙح
 ، تاٌرجؼئٗ تماٌٗ ػٓ 7623 تغلُ 25111557 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  عػق جاص جّيً ؿاِٝ -  11

 تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ ِىرة ٔلاط ػٓ عػق جاص جّيً تٍّه اٌرذغيغ تمغيٗ اٌلٙضاء ِضعؿٗ تجٛاع اسغ عئيؾ ِذً ٌٗ:  تجٙح
 2517-5-1 فٝ افررخ
 دظيغٖ ػٓ 1265 تغلُ 25111551 فٝ ليض ، 65555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض اتٛاٌؼال ػاصي اتٛاٌؼال -  12

 ِذّض اتٛاٌؼال ػاصي/تٍّه-طّا ِـرلفٝ لثٍٝ اتٛاٌؼال ٔجغ:  تجٙح ، ِٛاكٝ ٚتيغ ذغتيٗ
 دظيغٖ ػٓ 1267 تغلُ 25111516 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػٍٝ ػثضاٌغػاق اٌثضعٜ ػال -  13

 ػٍٝ ػثضاٌغػاق اٌثضعٜ ػاصي/تٍّه-ػغٍٛي ؿؼض كاعع ؿٍيّاْ داعٖ:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الصعاع ِاكيٗ ذغتيٗ
 ، سغصٚاخ ػٓ 1254 تغلُ 25111552 فٝ ليض ، 2555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ؿٍّْٛ تشيد ػوٝ تطغؽ -  14

 سٍيً ػثضاهلل فشغٜ ِجضٖ/تٍّه-كٕٛصٖ االٔثا وٕيـٗ تجٛاع غغية وَٛ-غغية وَٛ:  تجٙح
 ِٛاص تيغ ِذً ػٓ 1262 تغلُ 25111513 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػاِغ دـٓ ػثضاٌؼاي ٚديضٖ -  15

 اٌـيض ِرٌٛٝ أؼاَ/تٍّه-إٌٛع ِـجض تجٛاع اٌلٛوا-اٌلٛوا:  تجٙح ،( صليك ِـرٛصع)غظائيٗ
 ، جؼاعٖ ِذً ػٓ 1266 تغلُ 25111516 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ؿٍيّاْ اٌـيض ِذّض ػٍٝ -  16

 ٔشٍٗ ٚٔيؾ/تٍّه-ػثضاٌغدّٓ ِـجض تجٛاع االذذاص كاعع:  تجٙح
 تماٌٗ ػٓ 1253 تغلُ 25111552 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  جٕضٜ ؿغجيٛؽ صاصق ٔثيٍٗ -  17

 ؿغجيٛؽ ثاتد يٛؿف/تٍّه-ػثضاٌغدّٓ اتٓ جاِغ تجٛاع غغية وَٛ-غغية وَٛ:  تجٙح ، تاٌرجؼئٗ
 ػٓ 1277 تغلُ 25111522 فٝ ليض ، 52555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ػثضاٌماصع ػثضاٌٍطيف ايّاْ -  12

 ِذّٛص اهلل دّض ِذّٛص/تٍّه-اٌىثيغ اٌّـجض تجٛاع اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الصعاع ِٛاكٝ ذغتيٗ دظيغٖ
 عِضاْ

 ، تاٌرجؼئٗ تماٌٗ ػٓ 1255 تغلُ 25111557 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػطيٗ عػق جاص جّيً -  11
 عػق جاص جّيً ؿاِٝ/تٍّه-لٕضيً جاِغ تذغٜ اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح:  تجٙح
 عساَ تيغ ػٓ 1261 تغلُ 25111516 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  جغجؾ ؿضعان كّؼْٛ ٍِطٝ -  25

 ػثضاٌصاٌذيٓ ادّض اٌـيض ٕ٘اء/تٍّه-اٌثأٜٛ اٌّضعؿٗ اِاَ ؿٛ٘اج اؿيٛط طغيك ِلطا-ِلطا:  تجٙح ،
 ٔمً ِىرة ػٓ 1275 تغلُ 25111517 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دـيٓ ِذّض ادّض ٕ٘ض -  21

 دـيٓ ػثضاٌغديُ دّضٜ ادّض/تٍّه-ػثضاٌجٛاص ِـجض تجٛاع اٌّىغِٗ ِىٗ كاعع:  تجٙح ، تاٌـياعاخ
 ذغتيٗ دظيغٖ ػٓ 1261 تغلُ 25111515 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  سٍيً تاؿيٍٝ فإاص اٌيؾ -  22

 تاؿيٍٝ فإاص ٚجيٗ/تٍّه-اٌىٕيـٗ تجٛاع ِثاعن ٔجغ غغية وَٛ-غغية وَٛ:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الصعاع ِٛاكٝ
 دظيغٖ ػٓ 1262 تغلُ 25111516 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  فغغٍٝ اتٛعاكض ِذّض دـٕيٓ -  23

 فغغٍٝ اتٛعاكض ِذّض/تٍّه-لٕضيً اٌذاج ِـجض تجٛاع اٌذٍفا اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الصعاع ِاكيٗ ذغتيٗ
 ٔمً ِىرة ػٓ 1271 تغلُ 25111517 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ؿٍيّاْ ادّض طٗ -  24

 اٌـيض ػثضاهلل ػثضٖ ػفاف/تٍّه-اٌّىغِٗ ِىٗ كاعع ػيض تٓ اؿاِٗ داعٖ:  تجٙح ، اٌغيغ ٚؿياعاخ ؿياعاذٗ ػٍٝ تضائغ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِىرة ػٓ 1272 تغلُ 25111517 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِماع ِٕيغ عؤٚف اؿاِٗ -  25
 ذاِغ ػغٍٛي اوغَ/تٍّه-اٌٙضٜ كاعع اٌجضيضٖ إٌّليٗ:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ

 تيغ ػٓ 1225 تغلُ 25111524 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ذاٚضغٚؽ تضيغ ػاصي ِاعوٛ -  26
 ذاٚضغٚؽ تضيغ ػاصي ٚيصا/تٍّه-اٌغياضٝ إٌاصٜ سٍف ِثاعن ف إٌّليٗ:  تجٙح ، صاسٍيٗ ِالتؾ

 ِٕؼٌيٗ اصٚاخ تيغ ػٓ 1255 تغلُ 25111551 فٝ ليض ، 2555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  كاوغ فٛػٜ تغذٝ ؿذغ -  27
 كٕٛصٖ فىغٜ فائك ؿاِخ/تٍّه-دٕا ِاعٜ وٕيـٗ سٍف اٌذّا-اٌذّا:  تجٙح ،

 ذغتيٗ دظيغٖ ػٓ 1251 تغلُ 25111551 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ادّض ِذّض ٌطفٝ وٛثغ -  22
 ػثضاٌؼؼيؼ فرذٝ ِذّض فرذٝ/تٍّه-اٌصذيٗ اٌٛدضٖ تجٛاع اٌماٚيٗ ػؼتٗ-اٌماٚيٗ ػؼتح:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الصعاع ِٛاكٝ

 ػٓ 1256 تغلُ 25111552 فٝ ليض ، 3555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ٚاٌضٖ تٛاليٗ ؿيض ؿؼض ػٍٝ صثغٜ ِذّض -  21
 ادّض ؿؼضاهلل دٕاْ/تٍّه-اٌصذيٗ اٌٛدضٖ كاعع اٌّضِغ-اٌّضِغ:  تجٙح ، ِٛذٛؿيىالخ غياع لطغ تيغ
 ذجاعج ػٓ 1252 تغلُ 25111551 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ػٍٝ ػثضاٌغديُ ٔصغاٌضيٓ اِاي -  35

 ادّض ذٛفيك ِذّٛص ِذّض/تٍّه-ػثضاٌؼاي ؿؼض تجٛاع إٌٛع ف اٌمثٍٝ طّا ؿادً:  تجٙح ، وٙغتائيٗ اجٙؼٖ
 كاصع ػٓ 5566 تغلُ 25111527 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ادّض ِذّض ٚائً ادّض -  31

 ِذّٛص ادّض ِذّض/تٍّه-اٌلٛاصع كاعع ؿالِْٛ-ؿالِْٛ:  تجٙح ، ٚفاوٙٗ سضاع
 كاصع ػٓ 5566 تغلُ 25111527 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ِذّض ادّض ِذّض ٚائً ادّض -  32

 فٝ افررخ اٌٝ ٔصف تٍضٜ ِشثؼ ٔلاط ػٓ ثاتد ِذّض جّاالخ/تٍّه ؿالِْٛ تٕاديٗ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، ٚفاوٙٗ سضاع
1-1-2553 

 ِىرة ػٓ 1257 تغلُ 25111552 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص جغذا ،  ػٛض ػٍٝ عاضٝ اكغف -  33
 ِذّض ِصطفٝ ِذّض ِصطفٝ/تٍّه-اٌفغصٚؽ دضيمٗ لثٍٝ 4علُ ػّاعٖ لثٍٝ ػغاتٝ ادّض كاعع:  تجٙح ، تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ

 دظيغٖ ػٓ 1225 تغلُ 25111535 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  دـيٓ ػضٌٝ ػثضاٌغػاق ايّاْ -  34
 دـيٓ ػضٌٝ ػثضاٌغػاق/تٍّه-اٌّـرٛصع تجٛاع اٌجثاب لغيٗ:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الصعاع ِٛاكٝ ذغتيٗ
 الّلٗ ٌثيغ ػٓ 1251 تغلُ 25111552 فٝ ليض ، 45555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ٍِه لٍيٕٝ اكغف ِاجض -  35

 لٍيٕٝ اكغف ِجضٜ/تٍّه-ّ٘اَ اي ِـجض تجٛاع اٌؼِّٛٝ اٌلاعع اٌمطٕٗ-اٌمطٕح:  تجٙح ، ِٚفغٚكاخ
 دضايض ػٓ 1275 تغلُ 25111522 فٝ ليض ، 555.555  ، ِاٌٗ عأؽ ، فغص ذاجغ ،  ؿٍّاْ ػثضاٌؼاي ؿاٌّاْ سيغٜ -  36
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 ادّض ثاتد فاعٚق ِذّض/تٍّه-اتٛغغية ِيضاْ-اٌذغيٗ كاعع:  تجٙح ،
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 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً
 اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25111523 ذاعيز ٚفٝ ،   1242:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ػٍٝ ػثضٖ جّاي ادّض   - 25
 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا
 كطة/ِذٛ ذُ   25111523 ذاعيز ٚفٝ ،   5143:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  دـيٓ ادّض اٌغػاق ػثض ادّض   - 21

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً
 كطة/ِذٛ ذُ   25111523 ذاعيز ٚفٝ ،   2711:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  تشيد ػثضاٌشاٌك عِضاْ ػطياخ   - 22

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً
  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25111524 ذاعيز ٚفٝ ،   6124:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  تلاٜ ٚ٘ية تلاٜ تيلٜٛ   - 23

 االصً تماء ِغ اٌفغع الٌغاء 1352علُ ذاكيغ تطٍة اٌميض ٘ظا اٌغٝ
  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25111524 ذاعيز ٚفٝ ،   7151:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  اتغا٘يُ اِيٓ وغيُ ٌٚيض   - 24

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ
 كطة/ِذٛ ذُ   25111527 ذاعيز ٚفٝ ،   7452:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  اٌضية ػثضاٌغدّٓ كذاذٗ ػٍٝ   - 25

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً
 كطة/ِذٛ ذُ   25111522 ذاعيز ٚفٝ ،   4121:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  اٌؼاي ػثض ادّض ِرٌٛٝ فٛػيٗ   - 26

 ٌٍٛفاج اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً



 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

 كطة/ِذٛ ذُ   25111535 ذاعيز ٚفٝ ،   5621:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  ِذّض ػثّاْ عضٛاْ اٌغدّٓ ػثض   - 27
 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً

  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25111535 ذاعيز ٚفٝ ،   2423:  تغلُ ليضٖ ؿثك  ،  فغص ذاجغ  ،  دـيٓ ِذّض ادّض ِذّض   - 22
 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّاي عأؽ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111552 ، ذاعيز ٚفي  7544 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  كذاذٗ ػطيٗ كذاذٗ ػفاف -  1

  جٕيٗ  51555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111552 ، ذاعيز ٚفي  714 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػثضاٌؼاي ِذّض ػثضاٌؼاي ِا٘غ ادّض -  2

  جٕيٗ  2555555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ ٚصف
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111553 ، ذاعيز ٚفي  2412 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػٍٝ ِذّض ادّض ِّضٚح -  3

  جٕيٗ  45555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111552 ، ذاعيز ٚفي  5217 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اتغا٘يُ ؿيض ادّض ؿيض -  4

  جٕيٗ  12555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111551 ، ذاعيز ٚفي  7531 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ِيشائيً اؿغائيً كٛلٝ ٔا٘ض -  5

  جٕيٗ  255555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111513 ، ذاعيز ٚفي  6117 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ِذّٛص داِض ِذّٛص اكغف -  6

  جٕيٗ  41555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111514 ، ذاعيز ٚفي  7733 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ادّض ِصطفٝ ادّض ساٌض -  7

  جٕيٗ  555555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
:   اٌرأكيغ ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111514 ، ذاعيز ٚفي  4453 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اٌيّٕٝ اٌـيض تٙيح -  2

  جٕيٗ  1555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً
،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111514 ، ذاعيز ٚفي  2126 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ِٕصٛع ِذّض ِذّض اٌـيض عافد -  1

  جٕيٗ  5555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ ٚصف
،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111516 ، ذاعيز ٚفي  1555 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اتٛص٘ة ٘اكُ اتٛص٘ة اٌثضعٜ -  15

  جٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ ٚصف
،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111516 ، ذاعيز ٚفي  1555 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اتٛص٘ة ٘اكُ اتٛص٘ة اٌثضعٜ -  11

  جٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ ٚصف
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111516 ، ذاعيز ٚفي  7522 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ِـؼض ذٛفيك ػضٌٝ ايفْٛ -  12

  جٕيٗ  51555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111516 ، ذاعيز ٚفي  1535 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اتغا٘يُ كفيك ٔاصٜ ٔغِيٓ -  13

  جٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111517 ، ذاعيز ٚفي  2352 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ؿضعان تثاٜٚ ػثضاٌصثٛع ذغيؼٖ -  14

  جٕيٗ  25555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ ٚصف
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111525 ، ذاعيز ٚفي  6116 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  فغاج ادّض ِذّض اٌذـيٕٝ -  15

  جٕيٗ  41555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
 ٚصف،  ياٌّا عأؽ ذؼضيً ذُ  25111521 ، ذاعيز ٚفي  5431 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  عٚفائيً دثية دٍيُ اكغف -  16

  جٕيٗ  355555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111521 ، ذاعيز ٚفي  3211 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  اتغا٘يُ جٕضٜ ِٕـٝ -  17

  جٕيٗ  41555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111524 ، ذاعيز ٚفي  2651 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  ػثضاٌٌّٛٝ ِذّض داِض ِذّض ػؼٖ -  12

  جٕيٗ  41555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ ٚصف
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111524 ، ذاعيز ٚفي  6124 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  تلاٜ ٚ٘ية تلاٜ تيلٜٛ -  11

  جٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌّاي عأؽ ذؼضيً ذُ  25111527 ، ذاعيز ٚفي  3262 تغلُ ليضٖ ؿثك ،، فغص ذاجغ  تىيغ اٌثٕا دـٓ سٍيفٗ -  25

  جٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ عأؽ ٌيصثخ اٌّاي عأؽ ذؼضيً:   اٌرأكيغ
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
:   اٌـرأكيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111551 ذاعيز ٚفي 1251    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض ِذّض ٌطفٝ وٛثغ -  1
 ؼػثضاٌؼؼي فرذٝ ِذّض فرذٝ/تٍّه-اٌصذيٗ اٌٛدضٖ تجٛاع اٌماٚيٗ ػؼتٗ-اٌماٚيٗ ػؼتح ،



 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

:   اٌـرأكيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111551 ذاعيز ٚفي 1255    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، كاوغ فٛػٜ تغذٝ ؿذغ -  2
 كٕٛصٖ فىغٜ فائك ؿاِخ/تٍّه-دٕا ِاعٜ وٕيـٗ سٍف اٌذّا-اٌذّا ،
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111551 ذاعيز ٚفي 1252    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ػثضاٌغديُ ٔصغاٌضيٓ اِاي -  3

 ادّض ذٛفيك ِذّٛص ِذّض/تٍّه-ػثضاٌؼاي ؿؼض تجٛاع إٌٛع ف اٌمثٍٝ طّا ؿادً ،:   اٌـرأكيغ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111552 ذاعيز ٚفي 2656    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌٌّٛٝ جاص ػٍٝ اٌـيض ِذّض -  4

 اٌـيض تضيٜٛ اٌـيض/تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً-2   اٌـالَ ِضعؿٗ كاعع اِرضاص اٌؼغٚتٗ كاعع/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً-1 ،:   اٌـرأكيغ
 ،:   اٌـرأكيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111552 ذاعيز ٚفي 6615    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ؿيض ادّض ِذّض -  5
 ٘أٝ/تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً-2   ؿٛ٘اج اؿيٛط طغيك 1علُ ِذً 2علُ ػّاعٖ اٌؼغب وَٛ ػّاعاخ/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً-1

 ػثضاٌماصع اٌثضعٜ سالف
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111552 ذاعيز ٚفي 2551    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تثاٜٚ صضلٝ ؿؼيض صاتغ -  6

 ػثضاٌؼاي ؿيض/تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً-2      اٌؼضٚيٗ عاتؼٗ كاعع اٌمثٍٝ اٌغغتٝ اٌـادً/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً-1 ،:   اٌـرأكيغ
 فغغٍٝ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111552 ذاعيز ٚفي 1254    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿٍّْٛ تشيد ػوٝ تطغؽ -  7
 سٍيً ػثضاهلل فشغٜ ِجضٖ/تٍّه-كٕٛصٖ االٔثا وٕيـٗ تجٛاع غغية وَٛ-غغية وَٛ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111552 ذاعيز ٚفي 7125    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض ػثضاٌغفاع ِصطفٝ ِذّض -  2
 تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً-2   ػثضاٌؼاي ِذّض ِـجض تجٛاع ؿٛ٘اج اؿيٛط طغيك اٌؼغب وَٛ/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً-1 ،:   اٌـرأكيغ

 اؿّاػيً اتٛاٌذـٓ جّاي/تٍّه
:   اٌـرأكيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111557 ذاعيز ٚفي 7623    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عػق جاص جّيً ؿاِٝ -  1
 ػطيٗ عػق جاص جّيً/تٍّه-لٕضيً جاِغ تذغٜ اٌرذغيغ لغيٗ ػٕٛأٗ تاٌرجؼئٗ تماٌٗ ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،

:   اٌـرأكيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111557 ذاعيز ٚفي 7623    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عػق جاص جّيً ؿاِٝ -  15
 عػق جاص جّيً تٍّه-لٕضيً جاِغ تذغٜ اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح ،

:   اٌـرأكيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111557 ذاعيز ٚفي 7623    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عػق جاص جّيً ؿاِٝ -  11
 فٝ افررخ تاٌـياعاخ ٔمً ِماٚالخ ِىرة ٔلاط ػٓ عػق جاص جّيً تٍّه اٌرذغيغ تمغيٗ اٌلٙضاء ِضعؿٗ تجٛاع اسغ عئيؾ ِذً ٌٗ ،
1-5-2517 

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111557 ذاعيز ٚفي 6122    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِـؼٛص اِيغ جٕٝ ِاعياْ -  12
 االصً تماء ِغ وٙغتائيٗ اجٙؼٖ تيغ ِشؼْ ٔلاط ػٓ اٌفغع اٌغاء ذُ ،:   اٌـرأكيغ

:   اٌـرأكيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111557 ذاعيز ٚفي 1255    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػطيٗ عػق جاص جّيً -  13
 عػق جاص جّيً ؿاِٝ/تٍّه-لٕضيً جاِغ تذغٜ اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح ،

 اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111552 ذاعيز ٚفي 1256    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ٚاٌضٖ تٛاليٗ ؿيض ؿؼض ػٍٝ صثغٜ ِذّض -  14
 ادّض ؿؼضاهلل دٕاْ/تٍّه-اٌصذيٗ اٌٛدضٖ كاعع اٌّضِغ-اٌّضِغ ،:   اٌـرأكيغ ٚصف، 

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111552 ذاعيز ٚفي 1257    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٛض ػٍٝ عاضٝ اكغف -  15
 ِذّض ِصطفٝ ِذّض ِصطفٝ/تٍّه-اٌفغصٚؽ دضيمٗ لثٍٝ 4علُ ػّاعٖ لثٍٝ ػغاتٝ ادّض كاعع ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111552 ذاعيز ٚفي 1213    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌؼاي ػثضاٌؼٍيُ ػالء -  16
 ػثضاٌؼاي ِذّض ػثضاٌؼاي ػثضاٌؼٍيُ/تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111552 ذاعيز ٚفي 1251    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ٍِه لٍيٕٝ اكغف ِاجض -  17
 لٍيٕٝ اكغف ِجضٜ/تٍّه-ّ٘اَ اي ِـجض تجٛاع اٌؼِّٛٝ اٌلاعع اٌمطٕٗ-اٌمطٕح ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111552 ذاعيز ٚفي 1252    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػؼاٌضيٓ ِذّض ادّض ٔجالء -  12
 اتٛػيض ادّض ِذّٛص ِذّض/تٍّه-اٌمثٍٝ اٌـادً-اٌرّٛيٓ ِىرة لثٍٝ-اٌفغلاْ كاعع-اٌـادً ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111551 ذاعيز ٚفي 1265    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض اتٛاٌؼال ػاصي اتٛاٌؼال -  11
 ِذّض اتٛاٌؼال ػاصي/تٍّه-طّا ِـرلفٝ لثٍٝ اتٛاٌؼال ٔجغ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111515 ذاعيز ٚفي 1261    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، سٍيً تاؿيٍٝ فإاص اٌيؾ -  25
 تاؿيٍٝ فإاص ٚجيٗ/تٍّه-اٌىٕيـٗ تجٛاع ِثاعن ٔجغ غغية وَٛ-غغية وَٛ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111513 ذاعيز ٚفي 3245    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عكٛاْ ػيـٝ ػٍٝ ػاِغ -  21
 عكٛاْ ػيـٝ ػٍٝ اٌـاصاخ/تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً ،:   اٌـرأكيغ

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111513 ذاعيز ٚفي 1263    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌغديُ عجة ِذّضيٓ ػصّد -  22
 ِذّض ؿيض ؿيض ِذّٛص/تٍّه-االكغاف ِـجض تجٛاع اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح ،:   اٌـرأكيغ ٚصف

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111513 ذاعيز ٚفي 1262    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػاِغ دـٓ ػثضاٌؼاي ٚديضٖ -  23
 اٌـيض ِرٌٛٝ أؼاَ/تٍّه-إٌٛع ِـجض تجٛاع اٌلٛوا-اٌلٛوا ،:   اٌـرأكيغ

 ،:   اٌـرأكيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111514 ذاعيز ٚفي 4453    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌيّٕٝ اٌـيض تٙيح -  24
 اٌيّٕٝ اٌـيض ػثضاٌغدّٓ/تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111514 ذاعيز ٚفي 1264    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اتـشغْٚ اؿذك فرذٝ ايؼيؾ -  25
 ٕ٘ضٜ ادّض ٚاٌـيض ِذّض/تٍّه-تلاٜ اِاي ص صيضٌيٗ تجٛاع اٌثذغ كاعع ِلطا-ِلطا ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111514 ذاعيز ٚفي 1265    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌؼاي ِذّض ادّض -  26
 ِذّض ػثضاٌّجيض اؿالَ/تٍّه-تطّا اٌؼ٘غاء دٝ 24 ػّاعٖ سٍف إٌجايً دٛض ،:   اٌـرأكيغ



 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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111516 ذاعيز ٚفي 1165    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، صٚاص ؿٍيّاْ صضلٝ ِّضٚح -  27
 ؿالِٗ عياض جّاي/تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً-2     اٌـٕرغاي سٍف اٌمثٍٝ طّا ؿادً/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً-1 ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111516 ذاعيز ٚفي 1261    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، جغجؾ ؿضعان كّؼْٛ ٍِطٝ -  22
 ػثضاٌصاٌذيٓ ادّض اٌـيض ٕ٘اء/تٍّه-اٌثأٜٛ اٌّضعؿٗ اِاَ ؿٛ٘اج اؿيٛط طغيك ِلطا-ِلطا ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111516 ذاعيز ٚفي 1266    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿٍيّاْ اٌـيض ِذّض ػٍٝ -  21
 ٔشٍٗ ٚٔيؾ/تٍّه-ػثضاٌغدّٓ ِـجض تجٛاع االذذاص كاعع ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111516 ذاعيز ٚفي 1267    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ػثضاٌغػاق اٌثضعٜ ػال -  35
 ػٍٝ ػثضاٌغػاق اٌثضعٜ ػاصي/تٍّه-ػغٍٛي ؿؼض كاعع ؿٍيّاْ داعٖ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111516 ذاعيز ٚفي 1262    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، فغغٍٝ اتٛعاكض ِذّض دـٕيٓ -  31
 فغغٍٝ اتٛعاكض ِذّض/تٍّه-لٕضيً اٌذاج ِـجض تجٛاع اٌذٍفا اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111516 ذاعيز ٚفي 1227    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿؼيض كىغٜ جّيً ايّٓ -  32
 تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼضيً-2  طّا كغطٗ ِغوؼ سٍف ِثاعن كاعع ِٓ عضٛاْ ِذّض كاعع/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً-1 ،:   اٌـرأكيغ

 ِماع ؿؼيض كىغٜ ٚجيٗ/تٍّه
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111517 ذاعيز ٚفي 1272    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِماع ِٕيغ عؤٚف اؿاِٗ -  33

 ذاِغ ػغٍٛي اوغَ/تٍّه-اٌٙضٜ كاعع اٌجضيضٖ إٌّليٗ ،:   اٌـرأكيغ
:   اٌـرأكيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111517 ذاعيز ٚفي 1271    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ؿٍيّاْ ادّض طٗ -  34

 اٌـيض ػثضاهلل ػثضٖ ػفاف/تٍّه-اٌّىغِٗ ِىٗ كاعع ػيض تٓ اؿاِٗ داعٖ ،
:   اٌـرأكيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111517 ذاعيز ٚفي 1275    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـيٓ ِذّض ادّض ٕ٘ض -  35

 دـيٓ ػثضاٌغديُ دّضٜ ادّض/تٍّه-ػثضاٌجٛاص ِـجض تجٛاع اٌّىغِٗ ِىٗ كاعع ،
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111525 ذاعيز ٚفي 1273    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿٍيّاْ ِذّض ِذّض ٍٔٙٗ -  36

 طٕطاٜٚ اٌـيض اٌـيض ِذّٛص/تٍّه-طّا وٙغتاء ِذطٗ غغب اٌغغتٝ طّا ؿادً ،:   اٌـرأكيغ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111521 ذاعيز ٚفي 1274    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌذافظ ؿيض ادّض ؿيض -  37

 دـيٓ ػثضاٌٛ٘اب ِذّض/تٍّه-اٌلثاب ٔاصٜ اِاَ ِلطا-ِلطا ،:   اٌـرأكيغ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111521 ذاعيز ٚفي 2645    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، كذاذٗ يٛؿف اصية جغجؾ -  32

 تجٛاع تثاٜٚ ِغاص اتغا٘يُ تٍّه اٌـؼاصٖ كاعع إٌّليٗ تٕاديٗ ػِّٛيٗ ِماٚالخ ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأكيغ
 تيلٜٛ اٌضورٛع صيضٌيٗ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111521 ذاعيز ٚفي 2645    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، كذاذٗ يٛؿف اصية جغجؾ -  31
 تثاٜٚ ِغاص اتغا٘يُ/تٍّه تيلٜٛ اٌضورٛع صيضٌيٗ تجٛاع طّا إٌّليٗ اٌـؼاصٖ كاعع ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111521 ذاعيز ٚفي 2645    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، كذاذٗ يٛؿف اصية جغجؾ -  45
 ٔلاط ػٓ ػاِغ ػطيٗ ػثضاٌذفيظ ػصاَ تٍّه اٌضيٓ صالح كاعع اٚي اٌجضيضٖ إٌليٗ ػٕٛأٗ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ -1 ،:   اٌـرأكيغ

 2512-11-1 فٝ افررخ ٚاتٛاب دضيض تيغ
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111521 ذاعيز ٚفي 2645    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، كذاذٗ يٛؿف اصية جغجؾ -  41

 تٍّه لاٚغغب تمغيٗ ػثضاٌثاعٜ ِـجض تجٛاع لاٚغغب ػٕٛأٗ اسلاب ذلغيً ٚعكٗ ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ-2 ،:   اٌـرأكيغ
 2512-11-1 فٝ افررخ ادّض ِذّض اتغا٘يُ

:   اٌـرأكيغ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111522 ذاعيز ٚفي 1276    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دٕا ذاِغ ػوٝ ػوغٜ -  42
 دٕا ذاِغ ػوٝ ػوغيا/تٍّه-اٌىٕيـٗ تجٛاع اٌذاللٝ-اٌذاللٝ ،

،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111522 ذاعيز ٚفي 1277    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌماصع فػثضاٌٍطي ايّاْ -  43
 عِضاْ ِذّٛص اهلل دّض ِذّٛص/تٍّه-اٌىثيغ اٌّـجض تجٛاع اٌرذغيغ لغيٗ-اٌرذغيغ لغيح ،:   اٌـرأكيغ ٚصف

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111522 ذاعيز ٚفي 1275    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿٍّاْ ػثضاٌؼاي ؿاٌّاْ سيغٜ -  44
 ؿٍّاْ ػثضاٌؼاي ؿاٌّاْ سيغٜ/تٍّه-اٌجٛاِيؾ ِـجض تجٛاع اٌثٍض تذغٜ اٌّضِغ-اٌّضِغ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111524 ذاعيز ٚفي 1271    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌغديُ دّؼٖ تضعيٗ -  45
 ؿٍّاْ ػثضاهلل ِذّض اتغا٘يُ/تٍّه-تطّا دغب طٍؼد كاعع ِٓ ِمثٛي داعٖ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111524 ذاعيز ٚفي 1221    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌـيض اٌضيٓ ؿؼض اٌـيض اكغف -  46
 ػثضاٌغدّٓ اٌـيض ؿؼضاٌضيٓ اٌـيض/تٍّه-اٌّىغِٗ ِىٗ كاعع ِٓ اٌىغِٗ كاعع ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111524 ذاعيز ٚفي 1272    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌـيض ِصطفٝ ؿّيغ ِذّض -  47
 ادّض ثاتد فاعٚق ِذّض/تٍّه-اتٛغغية ِيضاْ-اٌذغيٗ كاعع ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111524 ذاعيز ٚفي 1222    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌّالن دىيُ فإاص ٚجضٜ -  42
 صاصق ٌذظٝ ػاصي صيأا/تٍّه-اٌغياضٝ إٌاصٜ سٍف اٌجضيضٖ إٌّليٗ كاعع ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111524 ذاعيز ٚفي 1225    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ذاٚضغٚؽ تضيغ ػاصي ِاعوٛ -  41
 ذاٚضغٚؽ تضيغ ػاصي ٚيصا/تٍّه-اٌغياضٝ إٌاصٜ سٍف ِثاعن ف إٌّليٗ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111524 ذاعيز ٚفي 6124    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تلاٜ ٚ٘ية تلاٜ تيلٜٛ -  55
 االصً تماء ِغ اٌفغع اٌغاء ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111524 ذاعيز ٚفي 1122    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌؼاي ِذّض ِٙغاْ ػثضاٌؼاي -  51
 ػثضاٌؼؼيؼ ػثضاٌذٍيُ ادّض/تٍّه تجؼٍٗ اٌّاٌه اؿُ ذؼضيً-2    تاالغأٗ-اٌغغتٝ اتٛص٘ثيٗ دٛض/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼضيً-1 ،:   اٌـرأكيغ
 ِذّٛص



 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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111524 ذاعيز ٚفي 6124    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تلاٜ ٚ٘ية تلاٜ تيلٜٛ -  52
 االصً تماء ِغ اٌفغع اٌغاء ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111524 ذاعيز ٚفي 6124    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، تلاٜ ٚ٘ية تلاٜ تيلٜٛ -  53
 ٌٍـجً اٌٍّه ذؼضيً-2   تطّا اٌجضيضٖ تإٌّليٗ ِثاعن كاعع ِٓ ٌطفٝ كاعع/تجؼٍٗ اٌغئيـٝ ٌٍـجً اٌؼٕٛاْ ذؼضيً-1 ،:   اٌـرأكيغ
 تلاٜ ٚ٘ية تلاٜ/تجؼٍٗ اٌغئيـٝ

 اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111524 ذاعيز ٚفي 1223    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ٚاٌضٖ تٛاليٗ ػثضاٌالٖ ِٛؿٝ جّاي ِٛؿٝ -  54
 ػثضاٌغديُ ػثّاْ ادّض/تٍّه-اٌؼريك ِـجض تجٛاع اٌمثيصٝ ٔؼٌٗ ،:   اٌـرأكيغ ٚصف، 

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111527 ذاعيز ٚفي 5566    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ادّض ِذّض ٚائً ادّض -  55
 ِذّٛص ادّض ِذّض/تٍّه-اٌلٛاصع كاعع ؿالِْٛ-ؿالِْٛ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111527 ذاعيز ٚفي 5566    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ادّض ِذّض ٚائً ادّض -  56
 2553-1-1 فٝ افررخ اٌٝ ٔصف تٍضٜ ِشثؼ ٔلاط ػٓ ثاتد ِذّض جّاالخ/تٍّه ؿالِْٛ تٕاديٗ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111527 ذاعيز ٚفي 5566    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ادّض ِذّض ٚائً ادّض -  57
 ِذّٛص ادّض ِذّض/تٍّه-اٌلٛاصع كاعع ؿالِْٛ ػٕٛأٗ ٚفاوٙٗ سضاع كاصع ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111522 ذاعيز ٚفي 6231    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، جيض صّٛئيً جاصاٌغب تاؿُ -  52
 فرياْ ٌطيف ِٛفيض ػا٘غ/تٍّه-اٌذضيمٗ ٜوٛتغ تجٛاع اٌذضيمٗ-اٌذضيمح ،:   اٌـرأكيغ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111522 ذاعيز ٚفي 6231    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، جيض صّٛئيً جاصاٌغب تاؿُ -  51
-2-1 فٝ افررخ اٌـيض ِذّض ػٍٝ ؿاِٝ تٍّه اٌمثيصٝ ٔؼٌٗ ػٕٛأٗ دغيّٝ اوــٛاع ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأكيغ
2515 

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111522 ذاعيز ٚفي 6231    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، جيض صّٛئيً جاصاٌغب تاؿُ -  65
-اٌذضيمٗ وٛتغٜ تجٛاع اٌذضيمٗ ػٕٛأٗ ٚذغٚؿيىالخ ِٛذٛؿيىالخ ِؼغض ٔلاط ػٓ اسغ عئيـٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأكيغ

 فرياْ ٌطيف ِٛفيض ػا٘غ/تٍّه
،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111521 ذاعيز ٚفي 1224    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌؼاي ػايض ػثضاٌغؤٚف صثغٔا -  61

 ػثضاٌغٕٝ اٌضيٓ ٔصغ ِشراع/تٍّه-ػغاتٝ ادّض كاعع ،:   اٌـرأكيغ ٚصف
 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ ذؼضيً ذُ 25111535 ذاعيز ٚفي 1225    تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـيٓ ػضٌٝ ػثضاٌغػاق ايّاْ -  62

 دـيٓ ػضٌٝ ػثضاٌغػاق/تٍّه-اٌّـرٛصع تجٛاع اٌجثاب لغيٗ ،:   اٌـرأكيغ
   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌلاط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌلغوح ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111514ُ ذاعيز ٚفي 1265   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌؼاي ِذّض ادّض -  1

 سام: اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111527ُ ذاعيز ٚفي 5566   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ادّض ِذّض ٚائً ادّض -  2

 سام: اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111516ُ ذاعيز ٚفي 1262   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، فغغٍٝ اتٛعاكض ِذّض دـٕيٓ -  3

 سام: اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111515ُ ذاعيز ٚفي 1261   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، سٍيً تاؿيٍٝ فإاص اٌيؾ -  4

 سام: اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111552ُ ذاعيز ٚفي 1257   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٛض ػٍٝ عاضٝ اكغف -  5

 سام: اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111522ُ ذاعيز ٚفي 1275   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿٍّاْ ػثضاٌؼاي ؿاٌّاْ سيغٜ -  6

 سام: اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111517ُ ذاعيز ٚفي 1272   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِماع ِٕيغ عؤٚف اؿاِٗ -  7

 سام: اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111552ُ ذاعيز ٚفي 1251   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ٍِه لٍيٕٝ اكغف ِاجض -  2

 سام: اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111557ُ ذاعيز ٚفي 1255   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػطيٗ عػق جاص جّيً -  1

 سام: اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111551ُ ذاعيز ٚفي 1265   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض اتٛاٌؼال ػاصي اتٛاٌؼال -  15

 سام: اٌرأكيغ
 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111524ُ ذاعيز ٚفي 1271   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌغديُ دّؼٖ تضعيٗ -  11

 سام: اٌرأكيغ



 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

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111524ُ ذاعيز ٚفي 1221   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌـيض اٌضيٓ ؿؼض اٌـيض اكغف -  12
 سام: اٌرأكيغ

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111525ُ ذاعيز ٚفي 1273   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿٍيّاْ ِذّض ِذّض ٍٔٙٗ -  13
 سام: اٌرأكيغ

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111524ُ ذاعيز ٚفي 1222   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌّالن دىيُ فإاص ٚجضٜ -  14
 سام: اٌرأكيغ

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111551ُ ذاعيز ٚفي 1255   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، كاوغ فٛػٜ تغذٝ ؿذغ -  15
 سام: اٌرأكيغ

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111557ُ ذاعيز ٚفي 7623   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، عػق جاص جّيً ؿاِٝ -  16
 سام: اٌرأكيغ

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111521ُ ذاعيز ٚفي 2645   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، كذاذٗ يٛؿف اصية جغجؾ -  17
 سام: اٌرأكيغ

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111524ُ ذاعيز ٚفي 1225   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ذاٚضغٚؽ تضيغ ػاصي ِاعوٛ -  12
 سام: اٌرأكيغ ٚصف

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111535ُ ذاعيز ٚفي 1225   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـيٓ ػضٌٝ ػثضاٌغػاق ايّاْ -  11
 سام: اٌرأكيغ ٚصف

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111552ُ ذاعيز ٚفي 1252   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػؼاٌضيٓ ِذّض ادّض ٔجالء -  25
 سام: اٌرأكيغ

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111521ُ ذاعيز ٚفي 1274   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌذافظ ؿيض ادّض ؿيض -  21
 سام: اٌرأكيغ

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111551ُ ذاعيز ٚفي 1251   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ادّض ِذّض ٌطفٝ وٛثغ -  22
 سام: اٌرأكيغ

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111516ُ ذاعيز ٚفي 1266   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿٍيّاْ اٌـيض ِذّض ػٍٝ -  23
 سام: اٌرأكيغ

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111517ُ ذاعيز ٚفي 1271   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ؿٍيّاْ ادّض طٗ -  24
 سام: اٌرأكيغ

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111521ُ ذاعيز ٚفي 1224   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌؼاي ػايض ػثضاٌغؤٚف صثغٔا -  25
 سام: اٌرأكيغ ٚصف

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111516ُ ذاعيز ٚفي 1267   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ػثضاٌغػاق اٌثضعٜ ػال -  26
 سام: اٌرأكيغ

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111517ُ ذاعيز ٚفي 1275   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دـيٓ ِذّض ادّض ٕ٘ض -  27
 سام: اٌرأكيغ

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111524ُ ذاعيز ٚفي 1272   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اٌـيض ِصطفٝ ؿّيغ ِذّض -  22
 سام: اٌرأكيغ

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111551ُ ذاعيز ٚفي 1252   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػٍٝ ػثضاٌغديُ ٔصغاٌضيٓ اِاي -  21
 سام: اٌرأكيغ ٚصف

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111552ُ ذاعيز ٚفي 1254   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ؿٍّْٛ تشيد ػوٝ تطغؽ -  35
 سام: اٌرأكيغ

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111514ُ ذاعيز ٚفي 1264   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، اتـشغْٚ اؿذك فرذٝ ايؼيؾ -  31
 سام: اٌرأكيغ ٚصف

 ٔٛع ذؼضيً ذ25111524ُ ذاعيز ٚفي 1223   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ٚاٌضٖ تٛاليٗ ػثضاٌالٖ ِٛؿٝ جّاي ِٛؿٝ -  32
 سام: اٌرأكيغ ٚصف،  اٌلغوح

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111522ُ ذاعيز ٚفي 6231   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، جيض صّٛئيً جاصاٌغب تاؿُ -  33
 سام: اٌرأكيغ

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111513ُ ذاعيز ٚفي 1262   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػاِغ دـٓ ػثضاٌؼاي ٚديضٖ -  34
 سام: اٌرأكيغ

 ٔٛع ذؼضيً ذ25111552ُ ذاعيز ٚفي 1256   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ٚاٌضٖ تٛاليٗ ؿيض ؿؼض ػٍٝ صثغٜ ِذّض -  35
 سام: اٌرأكيغ ٚصف،  اٌلغوح

 ٚصف،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111522ُ ذاعيز ٚفي 1276   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، دٕا ذاِغ ػوٝ ػوغٜ -  36
 سام: اٌرأكيغ

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111522ُ ذاعيز ٚفي 1277   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ِذّض ػثضاٌماصع ػثضاٌٍطيف ايّاْ -  37
 سام: اٌرأكيغ ٚصف

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111513ُ ذاعيز ٚفي 1263   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، ػثضاٌغديُ عجة ِذّضيٓ ػصّد -  32
 سام: اٌرأكيغ ٚصف



 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

،  اٌلغوح ٔٛع ذؼضيً ذ25111516ُ ذاعيز ٚفي 1261   تغلُ ليضٖ ؿثك  ، فغص ذاجغ ، جغجؾ ؿضعان كّؼْٛ ٍِطٝ -  31
 سام: اٌرأكيغ ٚصف

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمأٛٔي اٌىياْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌـّح االؿُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   اليٛجض/تجؼٍٙا اٌرجاعيٗ اٌـّٗ ذؼضيً: اٌٝ 2657 تغلُ اٌّميضج اٌلغوح اؿُ ترؼضيً اٌرأكيغ ذ25111551ُ:  ذاعيز فٝ  ،  -  1
 ِىرة/تجؼٍٙا اٌرجاعيٗ اٌـّٗ ذٛضيخ: اٌٝ 5413 تغلُ اٌّميضج اٌلغوح اؿُ ترؼضيً اٌرأكيغ ذ25111515ُ:  ذاعيز فٝ  ،  -  2

   تاٌـياعاخ إٌمً ٌٍّماٚالخ اٌثغوٗ
 ِىرة/تجؼٍٙا اٌرجاعيٗ اٌـّٗ ذٛضيخ: اٌٝ 7437 تغلُ اٌّميضج اٌلغوح اؿُ ترؼضيً اٌرأكيغ ذ25111521ُ:  ذاعيز فٝ  ،  -  3

   إٌمً ٌٍّماٚالخ اٌٙضٜ
   ــــــــــــــــــــــ  
   األكشام  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األدىاَ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   كغواخ اٌرجاعٜ اٌـجً ذؼضيالخ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌلطة - اٌّذٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ذُ   25111515 ذاعيز ٚفٝ ،   4315:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  تـيطح ذٛصيح ،  ٚكغوا٘ا ِذّض اٌـراع ػثض ٔجاح/كغوح   - 1

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ
 ٚفٝ ،   4315:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  تـيطح ذٛصيح ،  ٚكغواٖ اٌـيض ِذّض ػٍٝ/ كغوح: تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً   - 2

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25111515 ذاعيز
 ذُ   25111515 ذاعيز ٚفٝ ،   4315:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  ذضآِ كغوح ،  ٚكغوا٘ا ِذّض اٌـراع ػثض ٔجاح/كغوح   - 3

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ
 ٚفٝ ،   4315:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  ذضآِ كغوح ،  ٚكغواٖ اٌـيض ِذّض ػٍٝ/ كغوح: تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً   - 4

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25111515 ذاعيز
 ذُ   25111515 ذاعيز ٚفٝ ،   4315:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  ذضآِ كغوح ،  ٚكغوا٘ا ِذّض اٌـراع ػثض ٔجاح/كغوح   - 5

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ
 ٚفٝ ،   4315:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  ذضآِ كغوح ،  ٚكغواٖ اٌـيض ِذّض ػٍٝ/ كغوح: تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً   - 6

 ٔٙائيا اٌرجاعٖ ٌرغن اٌميض ٘ظا غٝاٌ  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25111515 ذاعيز
 ذُ   25111515 ذاعيز ٚفٝ ،   4315:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  تـيطح ذٛصيح ،  ٚكغوا٘ا ِذّض اٌـراع ػثض ٔجاح/كغوح   - 7

 ٚسالفٗ اٌّاي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض ٔٙائيا ٚذصفيرٙا اٌلغوٗ ٌذً اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ
 اٌؼغتيٗ ِصغ جّٙٛعيح ٚساعج تضاسً فغٚع ايح ٌٍلغوٗ ٌٚيؾ ػٍيُٙ اٌرؼاِاخ اٜ ٚجٛص ٚصْٚ

 ٚفٝ ،   4315:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  تـيطح ذٛصيح ،  ٚكغواٖ اٌـيض ِذّض ػٍٝ/ كغوح: تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً   - 2
 اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض ٔٙائيا ٚذصفيرٙا اٌلغوٗ ٌذً اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25111515 ذاعيز

 اٌؼغتيٗ ِصغ جّٙٛعيح ٚساعج تضاسً فغٚع ايح ٌٍلغوٗ ٌٚيؾ ػٍيُٙ اٌرؼاِاخ اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّاي عاؽ ِٓ



 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

 ذُ   25111515 ذاعيز ٚفٝ ،   4315:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  ذضآِ كغوح ،  ٚكغوا٘ا ِذّض اٌـراع ػثض ٔجاح/كغوح   - 1
 ٚسالفٗ اٌّاي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض ٔٙائيا ٚذصفيرٙا اٌلغوٗ ٌذً اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ

 اٌؼغتيٗ ِصغ جّٙٛعيح ٚساعج تضاسً فغٚع ايح ٌٍلغوٗ ٌٚيؾ ػٍيُٙ اٌرؼاِاخ اٜ ٚجٛص ٚصْٚ
 ٚفٝ ،   4315:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  ذضآِ كغوح ،  ٚكغواٖ اٌـيض ِذّض ػٍٝ/ كغوح: تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً   - 15

 اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض ٔٙائيا ٚذصفيرٙا اٌلغوٗ ٌذً اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25111515 ذاعيز
 اٌؼغتيٗ ِصغ جّٙٛعيح ٚساعج تضاسً فغٚع ايح ٌٍلغوٗ ٌٚيؾ ػٍيُٙ اٌرؼاِاخ اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّاي عاؽ ِٓ
 ذُ   25111515 ذاعيز ٚفٝ ،   4315:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  ذضآِ كغوح ،  ٚكغوا٘ا ِذّض اٌـراع ػثض ٔجاح/كغوح   - 11

 ٚسالفٗ اٌّاي عاؽ ِٓ اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض ٔٙائيا ٚذصفيرٙا اٌلغوٗ ٌذً اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ
 اٌؼغتيٗ ِصغ جّٙٛعيح ٚساعج تضاسً فغٚع ايح ٌٍلغوٗ ٌٚيؾ ػٍيُٙ اٌرؼاِاخ اٜ ٚجٛص ٚصْٚ

 ٚفٝ ،   4315:  تغلُ ليض٘ا ؿثك  ذضآِ كغوح ،  ٚكغواٖ اٌـيض ِذّض ػٍٝ/ كغوح: تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً   - 12
 اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض ٔٙائيا ٚذصفيرٙا اٌلغوٗ ٌذً اٌميض ٘ظا اٌغٝ  اٌـجً كطة/ِذٛ ذُ   25111515 ذاعيز

 اٌؼغتيٗ ِصغ جّٙٛعيح ٚساعج تضاسً فغٚع ايح ٌٍلغوٗ ٌٚيؾ ػٍيُٙ اٌرؼاِاخ اٜ ٚجٛص ٚصْٚ ٚسالفٗ اٌّاي عاؽ ِٓ
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّاي عأؽ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌؼٕٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌلاط  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌلغوح ٔٛع  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمأٛٔي اٌىياْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،   اٌمأٛٔٝ اٌىياْ ذؼضيً ذ25111515ُ ذاعيز ٚفي 4315   تغلُ ليض٘ا ؿثك ، ٚكغوا٘ا ِذّض اٌـراع ثضػ ٔجاح/كغوح -  1

 ذضآِ كغوح: اٌرأكيغ ٚصف
 ذ25111515ُ ذاعيز ٚفي 4315   تغلُ ليض٘ا ؿثك ، ٚكغواٖ اٌـيض ِذّض ػٍٝ/ كغوح: تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً -  2

 ذضآِ كغوح: اٌرأكيغ ٚصف،   اٌمأٛٔٝ اٌىياْ ذؼضيً
  اٌمأٛٔٝ اٌىياْ ذؼضيً ذ25111522ُ ذاعيز ٚفي 4274   تغلُ ليض٘ا ؿثك ، ٚكغواٖ ادّض اٌذٍيُ ػثض ِذّض اٌذٍيُ ػثض كغوٗ -  3
 تـيطح ذٛصيح: اٌرأكيغ ٚصف، 
 ذاعيز ٚفي 4274   تغلُ ليض٘ا ؿثك ، ٚكغوا٘ا ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء كغوح/تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً -  4

 تـيطح ذٛصيح: اٌرأكيغ ٚصف،   اٌمأٛٔٝ اٌىياْ ذؼضيً ذ25111522ُ
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌـّح االؿُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً: اٌٝ 4274 تغلُ اٌّميضج اٌلغوح اؿُ ترؼضيً اٌرأكيغ ذُ  تـيطح ذٛصيح  25111522:  ذاعيز فٝ  ،  -  1

 ٚكغوا٘ا ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء كغوح/تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا
 اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً: اٌٝ 4274 تغلُ اٌّميضج اٌلغوح اؿُ ترؼضيً اٌرأكيغ ذُ  تـيطح ذٛصيح  25111522:  ذاعيز فٝ  ،  -  2

 ٚكغوا٘ا ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء كغوح/تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا
   ــــــــــــــــــــــ  
   األكشام   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٌٍٛفاٖ اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِرضآِ ٚكغيه ِضيغ  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء -  1

4274 



 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

   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٌٍٛفاٖ اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِرضآِ ٚكغيه ِضيغ  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء -  2
4274 

   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٌٍٛفاٖ اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِرضآِ ٚكغيه ِضيغ  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء -  3
4274 

   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٌٍٛفاٖ اٌلغوٗ ِٓ سغج  ِرضآِ ٚكغيه ِضيغ  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء -  4
4274 

 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٌٍٛفاٖ اٌلغوٗ ِٓ سغج  سغٚج  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذٍيُ ِذّض ػثضاٌذٍيُ -  5
 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٌٍٛفاٖ اٌلغوٗ ِٓ سغج  سغٚج  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذٍيُ ِذّض ػثضاٌذٍيُ -  6
 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٛفاٌٍٖ اٌلغوٗ ِٓ سغج  سغٚج  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذٍيُ ِذّض ػثضاٌذٍيُ -  7
 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٌٍٛفاٖ اٌلغوٗ ِٓ سغج  سغٚج  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذٍيُ ِذّض ػثضاٌذٍيُ -  2
 اٌلغوٗ تاؿُ ٚاٌرٛليغ االصاعٖ دك ٚدض٘ا ٌٚٙا اٌلغوٗ صسٍد  ِرضآِ ٚكغيه ِضيغ  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء -  1

 اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض اٌلغوٗ ِٓ االصٍييٓ ٚاٌلغواء اٌٛعثٗ تالٝ ٚسغٚج-اػّاي ِٓ تٙا يرؼٍك ِا جّيغ ٚػٍٝ
 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٘ٝ وّا اٌـاتك اٌؼمض تٕٛص تالٝ ٚذظً- ٚسالفٗ اٌّاي عاؽ ِٓ
 اٌلغوٗ تاؿُ ٚاٌرٛليغ االصاعٖ دك ٚدض٘ا ٌٚٙا اٌلغوٗ صسٍد  ِرضآِ ٚكغيه ِضيغ  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء -  15

 اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض اٌلغوٗ ِٓ االصٍييٓ ٚاٌلغواء اٌٛعثٗ تالٝ ٚسغٚج-اػّاي ِٓ تٙا يرؼٍك ِا جّيغ ٚػٍٝ
 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٘ٝ وّا اٌـاتك اٌؼمض تٕٛص تالٝ ٚذظً- ٚسالفٗ اٌّاي عاؽ ِٓ
 اٌلغوٗ تاؿُ ٚاٌرٛليغ االصاعٖ دك ٚدض٘ا ٌٚٙا اٌلغوٗ صسٍد  ِرضآِ ٚكغيه ِضيغ  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء -  11

 اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض اٌلغوٗ ِٓ االصٍييٓ ٚاٌلغواء اٌٛعثٗ تالٝ ٚسغٚج-اػّاي ِٓ تٙا يرؼٍك ِا جّيغ ٚػٍٝ
 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٘ٝ وّا اٌـاتك اٌؼمض تٕٛص تالٝ ٚذظً- ٚسالفٗ اٌّاي عاؽ ِٓ
 اٌلغوٗ تاؿُ ٚاٌرٛليغ االصاعٖ دك ٚدض٘ا ٌٚٙا اٌلغوٗ صسٍد  ِرضآِ ٚكغيه ِضيغ  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء -  12

 اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض اٌلغوٗ ِٓ االصٍييٓ ٚاٌلغواء اٌٛعثٗ تالٝ ٚسغٚج-اػّاي ِٓ تٙا يرؼٍك ِا جّيغ ٚػٍٝ
 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٘ٝ وّا اٌـاتك اٌؼمض تٕٛص تالٝ ٚذظً- ٚسالفٗ اٌّاي عاؽ ِٓ
 جّيغ ٚػٍٝ اٌلغوٗ تاؿُ ٚاٌرٛليغ االصاعٖ دك ٚدض٘ا ٌٚٙا اٌلغوٗ صسٍد  سغٚج  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذٍيُ ِذّض ػثضاٌذٍيُ -  13
 عاؽ ِٓ اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض اٌلغوٗ ِٓ االصٍييٓ ٚاٌلغواء اٌٛعثٗ تالٝ ٚسغٚج-اػّاي ِٓ تٙا يرؼٍك ِا

 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٘ٝ وّا اٌـاتك اٌؼمض تٕٛص تالٝ ٚذظً- ٚسالفٗ اٌّاي
 جّيغ ٚػٍٝ اٌلغوٗ تاؿُ ٚاٌرٛليغ االصاعٖ دك ٚدض٘ا ٌٚٙا اٌلغوٗ صسٍد  سغٚج  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذٍيُ ِذّض ػثضاٌذٍيُ -  14
 عاؽ ِٓ اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض اٌلغوٗ ِٓ االصٍييٓ ٚاٌلغواء اٌٛعثٗ تالٝ ٚسغٚج-اػّاي ِٓ تٙا يرؼٍك ِا

 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٘ٝ وّا اٌـاتك اٌؼمض تٕٛص تالٝ ٚذظً- ٚسالفٗ اٌّاي
 جّيغ ٚػٍٝ اٌلغوٗ تاؿُ ٚاٌرٛليغ االصاعٖ دك ٚدض٘ا ٌٚٙا اٌلغوٗ صسٍد  سغٚج  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذٍيُ ِذّض ػثضاٌذٍيُ -  15
 عاؽ ِٓ اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض اٌلغوٗ ِٓ االصٍييٓ ٚاٌلغواء اٌٛعثٗ تالٝ ٚسغٚج-اػّاي ِٓ تٙا يرؼٍك ِا

 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٘ٝ وّا اٌـاتك اٌؼمض تٕٛص تالٝ ٚذظً- ٚسالفٗ اٌّاي
 جّيغ ٚػٍٝ اٌلغوٗ تاؿُ ٚاٌرٛليغ االصاعٖ دك ٚدض٘ا ٌٚٙا اٌلغوٗ صسٍد  سغٚج  تـيطح ذٛصيح  ػثضاٌذٍيُ ِذّض ػثضاٌذٍيُ -  16
 عاؽ ِٓ اٌلغوٗ فٝ ٔصيثٗ كغيه وً اؿرٍُ اْ تؼض اٌلغوٗ ِٓ االصٍييٓ ٚاٌلغواء اٌٛعثٗ تالٝ ٚسغٚج-اػّاي ِٓ تٙا يرؼٍك ِا

 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، ٘ٝ وّا اٌـاتك اٌؼمض تٕٛص تالٝ ٚذظً- ٚسالفٗ اٌّاي
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌؼمٛص   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   تغلُ    25111515:  ذاعيز ، تـيطح ذٛصيح ًِـج غيغ ػغفٝ  تـيطح ذٛصيح  ٚكغوا٘ا ِذّض اٌـراع ػثض ٔجاح/كغوح -  1

4315 
 ، تـيطح ذٛصيح ِـجً غيغ ػغفٝ  تـيطح ذٛصيح  ٚكغواٖ اٌـيض ِذّض ػٍٝ/ كغوح: تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً -  2

 4315   تغلُ    25111515:  ذاعيز
   تغلُ    25111515:  ذاعيز ، ذضآِ كغوح ِـجً غيغ ػغفٝ  ذضآِ كغوح  ٚكغوا٘ا ِذّض اٌـراع ػثض ٔجاح/كغوح -  3

4315 
 ، ذضآِ كغوح ِـجً غيغ ػغفٝ  ذضآِ كغوح  ٚكغواٖ اٌـيض ِذّض ػٍٝ/ كغوح: تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً -  4

 4315   تغلُ    25111515:  ذاعيز
   تغلُ    25111515:  ذاعيز ، ذضآِ كغوح ِـجً غيغ ػغفٝ  ذضآِ كغوح  ٚكغوا٘ا ِذّض اٌـراع ػثض ٔجاح/كغوح -  5

4315 
 ، ذضآِ كغوح ِـجً غيغ ػغفٝ  ذضآِ كغوح  ٚكغواٖ اٌـيض ِذّض ػٍٝ/ كغوح: تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً -  6

 4315   تغلُ    25111515:  ذاعيز
    25111522:  ذاعيز ، تـيطح ذٛصيح ِـجً غيغ ػغفٝ  تـيطح ذٛصيح  ٚكغواٖ ادّض اٌذٍيُ ػثض ِذّض اٌذٍيُ ػثض كغوٗ -  7

 4274   تغلُ
 ، تـيطح ذٛصيح ِـجً غيغ ػغفٝ  تـيطح ذٛصيح  ٚكغوا٘ا ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء كغوح/تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً -  2

 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25111522:  ذاعيز ، تـيطح ذٛصيح ِـجً غيغ فٝػغ  تـيطح ذٛصيح  ٚكغواٖ ادّض اٌذٍيُ ػثض ِذّض اٌذٍيُ ػثض كغوٗ -  1
 4274   تغلُ
 تـيطح ذٛصيح ِـجً غيغ ػغفٝ  تـيطح ذٛصيح  ٚكغوا٘ا ػثضاٌذافظ ادّض اؿّاء كغوح/تجؼٍٗ ٚػٕٛأٙا اٌلغوٗ اؿُ ذؼضيً -  15

 4274   تغلُ    25111522:  ذاعيز ،
   ــــــــــــــــــــــ  
   األدىاَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   افغاص ذجضيضاخ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 6561   تغلُ    25111551:  ذاعيز ، 1265  2511-7-2-ج  فغج ػطااهلل فاعؽ ِا٘غ -  1
 3211   تغلُ    25111552:  ذاعيز ، 1271  2555-2-27-ج  ادّض غأُ ؿيض ِذّض -  2
 3211   تغلُ    25111552:  ذاعيز ، 1272  2515-2-27-ج  ادّض غأُ ؿيض ِذّض -  3
 3211   تغلُ    25111552:  ذاعيز ، 1273  2515-2-27-ج  ادّض غأُ ؿيض ِذّض -  4
 5526   تغلُ    25111553:  ذاعيز ، 1223  2511-6-17-ج  اٌفٌٛٝ ِذّض اٌغػاق ػثض اٌضيٓ تٙاء -  5
 5154   تغلُ    25111553:  ذاعيز ، 1225  2512-6-25-ج  ادّض ؿيض ػىاكح ػاصي -  6
 5154   تغلُ    25111553:  ذاعيز ، 1221  2517-6-25-ج  ادّض ؿيض ػىاكح ػاصي -  7
 6561   تغلُ    25111553:  ذاعيز ، 1222  2517-3-12-ج  جٛ٘غ ػٛيضٗ تضعٜ ِجضٜ -  2
 26   تغلُ    25111557:  ذاعيز ، 1224  2512-12-21-ج  ادّض اٌـيض ِرٌٛٝ أؼاَ -  1

 6421   تغلُ    25111557:  ذاعيز ، 1222  2511-1-27-ج  ػثضاٌّالن تلاٜ ايٛب ػّاص -  15
 6425   تغلُ    25111551:  ذاعيز ، 1355  2511-1-27-ج  ػثّاْ ؿيض اٌثضعٜ ػثضاٌغديُ -  11
 4575   تغلُ    25111551:  ذاعيز ، 1211  2512-2-27-ج  ٘غيضٜ ادّض ػطيح ِٕيغج -  12
 4453   تغلُ    25111514:  ذاعيز ، 1311  2511-2-1-ج  اٌيّٕٝ اٌـيض تٙيح -  13
 2261   تغلُ    25111515:  ذاعيز ، 1313  2554-6-27-ج  اٌؼاي ػثض ِذّض صاتغ ٔجٜٛ -  14
 2261   تغلُ    25111515:  ذاعيز ، 1314  2551-6-27-ج  اٌؼاي ػثض ِذّض صاتغ ٔجٜٛ -  15
 2261   تغلُ    25111515:  ذاعيز ، 1315  2514-6-27-ج  اٌؼاي ػثض ِذّض صاتغ ٔجٜٛ -  16
 2261   تغلُ    25111515:  ذاعيز ، 1316  2511-6-27-ج  اٌؼاي ػثض ِذّض صاتغ ٔجٜٛ -  17
 6435   تغلُ    25111516:  ذاعيز ، 1325  2512-11-11-ج  سٍيً تشيد ػٍٝ ادّض ادّض -  12
 6116   تغلُ    25111525:  ذاعيز ، 1336  2517-5-16-ج  فغاج ادّض ِذّض اٌذـيٕٝ -  11
 5526   تغلُ    25111525:  ذاعيز ، 1335  2511-15-25-ج  دـيٓ ِذّض تضٜٚ ادّض -  25
 5331   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، 1355  2512-5-12-ج  اٌؼٔاذٝ دـٓ اٌـيض سضغ -  21
 6351   تغلُ    25111523:  ذاعيز ، 1351  2512-2-12-ج  ػٍٝ ػٍٝ ِذّض ػثضاٌغديُ ػصاَ -  22
 2113   تغلُ    25111524:  ذاعيز ، 1354  2517-1-2-ج  ِذّض اٌـيض ٌطفٝ يذيي -  23
 3547   تغلُ    25111527:  ذاعيز ، 1364  2511-15-21-ج  دـٓ ِذّضيٓ سٍف -  24
 4441   تغلُ    25111527:  ذاعيز ، 1375  2511-15-12-ج  اٌظا٘غ ػثض اتغا٘يُ ِصطفٝ -  25
 2142   تغلُ    25111527:  ذاعيز ، 1365  2517-2-25-ج  ِماع ِٕيغ عؿّٝ -  26
 5566   تغلُ    25111527:  ذاعيز ، 1367  2517-2-13-ج  ِذّض ادّض ِذّض ٚائً ادّض -  27
 1712   تغلُ    25111522:  ذاعيز ، 1371  2517-5-1-ج  دـأيٓ فغغٍٝ ػٍٝ دّاصٖ -  22
 4365   تغلُ    25111521:  ذاعيز ، 1376  2511-5-11-ج  لٕاٜٚ ؿغٚع ػٍٝ -  21
 6532   تغلُ    25111535:  ذاعيز ، 1325  2511-5-6-ج  ِماع ؿؼيض ِالن فإاص -  35
   ــــــــــــــــــــــ  
   كغواخ ذجضيضاخ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 2255   تغلُ    25111516:  ذاعيز ، 1324  2511-6-2-ج  ٚكغواٖ كاطٌٝ اٌذىُ ػثض ٔاصغ/  كغوٗ -  1
 2226   تغلُ    25111521:  ذاعيز ، 1345  2511-5-25-ج  ٚكغيىٗ ٘اتيً دـٕٝ ِذغٚؽ كغوٗ -  2
:  ذاعيز ، 1345  2511-5-25-ج  ٚكغيىٗ ٘اتيً دـٕٝ جّيً كغوح/  تجؼٍٙا اٌرجاعٜ ٚاؿّٙا اٌلغوٗ ػٕٛاْ ذؼضيً -  3

 2226   تغلُ    25111521
 1556   تغلُ    25111535:  ذاعيز ، 1322  2511-11-15-ج  ٚكغواٖ ِذّض اٌغدّٓ ػثض ِصطفٝ كغوٗ -  4
   ــــــــــــــــــــــ  
   افغاص ع٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 افغاص تيغ 

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 كغواخ ع٘ٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 كغواخ تيغ  
   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


