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أفغاص ل١ٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  ثجٙخ ، ص١ض١ٌخ ػٓ 21162 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ اٌض٠ت جّبي ادّض -  1

ػٍٝ س١ّؾ دّبصٖ/ ثٍّه -اٌغغثبٜٚ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ  

 ، ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 21221 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عِؼٜ ػٛض ػا٘ٝ -  2

س١ًٍ اثغا١ُ٘ ١ِالص/  ثٍّه - عٕجضٜ ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ  

 دظ١غح ػٓ 21211 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٛؿٝ اثغا١ُ٘ ِذّض اثغا١ُ٘ -  3

لغت اٌذ١ّض ػجض ػؼٖ/  ثٍّه اٌمج١ٍخ كُ ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ٔصف ثٍضٜ ِشجؼ ػٓ 21212 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  وبًِ ػؼد ِذّض االء -  4

دـب١ٔٓ وبًِ ػؼد ِذّض/ ثٍّه - اٌـؼض٠خ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، اٌٝ  

 دظ١غح ػٓ 21216 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض اٌجبة فزخ ِذّض ػٍٝ -  5

دـٓ اٌذـٓ اثٛ عضب/  ثٍّه ص٘غٚط ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 داللٗ صبٌْٛ ػٓ 21223 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض جبثغ عِضبْ ثىغ اثٛ -  6

صجغٖ كؼجبْ ِصغفٝ$  صجغٖ كؼجبْ ِذّض/  ثٍّه اٌّصغفٝ ثغج اٌجذغٜ اٌـالَ كبعع ِغبغٗ ثٕضع:  ثجٙخ ،  

 ِؼغض ػٓ 21252 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جضاِٝ ػجضاٌغاػق ادّض ٘جٗ -  7

ِصغفٝ ادّض سبٌض/ ثٍّه - عِضبْ ِٓ اٌؼبكغ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد  

 ، ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 21152 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ِذّض اٌـ١ض ِٕٝ -  8

ٔج١ت ِذّض ِذّض/ ثٍّه -جغج اثٛ صفظ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ  

 ٚعكخ ػٓ 21236 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػ٠ضاْ ِذّض ػغفبْ عِضبْ -  9

ِصغفٝ ِذّض صالح/  ثٍّه 4 علُ اٌجٙبص اٌؼضٚح ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِؼبصْ ٚرلى١ً رص١ٕغ  

 ، ثمبٌخ ػٓ 21122 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌجٛاص ػجض ِغؿٝ ػٍٝ ِذّض -  10

دـٓ عجت صفبء/ ثٍّه - اٌجذغ٠خ كُ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ  

 ِذً ػٓ 21325 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌجبلٝ ػجض فّٙٝ ادّض ادّض -  11

ػ١ض ص٠ٚضاع ِذّض/  ثٍّه إٌبصغ٠خ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٕظفبد  

 ، ثمبٌخ ػٓ 21324 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اهلل ػجض ٔٛع ػبعف ِٙغاْ -  12

اهلل ػجض ٔٛع ػبعف/  ثٍّه ٌٍَّٛ اهلل ػجض ِٕلبح اٌؼضٚح ِغوؼ:  ثجٙخ  

 اؿز١غاص ػٓ 21212 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 511111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثلبعٖ كىغ ٘بٔٝ ١ِٕب -  13

 اٌصبصاعاد ػٍٝ اٌؼبِٗ ٌٍغلبثٗ إٌّظّٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍٛائخ عجمب 6 اٌّجّٛػٗ ِٓ 36 اٌفمغٖ ص11 ِجّٛػٗ ػضا ف١ّب ٚرصض٠غ

دٕب ثلبعٖ كىغ ٘بٔٝ/ ثٍّه -اٌجغٔٛؽ ص٠غ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ٚاٌٛعاصاد  

 وٙغثبئ١ٗ اصٚاد ػٓ 21233 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌـ١ض اِجض اثغاَ -  14

فغج ػجضاٌـزبع اِجض/ ثٍّه -اٌفبثغ٠مٗ -اثٛػ٘بع: ف -ثٕضعِغبغخ:  ثجٙخ ، ِٕٚؼ١ٌخ  
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 ِؼغض ػٓ 21244 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ِٛؿٟ س١ّؾ دٕبْ -  15

اثغا١ُ٘ ػجضاٌذ١ّض ػا٠ض/ ثٍّه - اٌّغذٓ: ف - ِغبغٗ ثٕضع:  ثجٙخ ، وٙغثبئ١ٗ اجٙؼٖ  

 ٌزغث١خ دظ١غح ػٓ 21121 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عػق ػؼ٠ؼ دٕب جغجؾ -  16

ِٕصٛع عػق ػؼ٠ؼ دٕب/ ثٍّه -اٌجٕض٠خ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، اٌّبك١خ  

 دضا٠ض ػٓ 21333 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثغؿَٛ رٛف١ك ػ١بص اكغف -  17

ثغؿَٛ رٛف١ك ػ١بص/  ثٍّه دجبج ِؼصغح ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ٚث٠ٛبد  

 عدالد ِىزت ػٓ 21251 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثلغٜ صّٛئ١ً ِبجض -  18

اهلل عػق دٕب ِب٘غ/  ثٍّه - اٌٛلف ١ِبٔخ - ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، صاس١ٍخ  

 ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 21312 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ادّض اثغا١ُ٘ ػصبَ -  19

ادّض اثغا١ُ٘ ثذ١غٜ/ ثٍّه ثٛعؿؼ١ض:ف -اٌؼضٖٚ ثٕضع:   

 رمبٜٚ ػٓ 21222 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 41111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض كٍمبِٝ ِذّض اكغف -  20

فٛػٜ ٔبصٜ ١ِالص/ ثٍّه - صبِذ ثٕٝ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ٚاؿّضٖ ٚثؼٚع  

 ، ػغبعٖ صوبْ ػٓ 21111 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 2111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ػثّبْ دـ١ٓ أٛع -  21

ػجضاهلل اٌذ١ّض ػجض صالح دىّذ/ ثٍّه - اٌؼجبؿ١ٗ - اٌّذغٗ كغق - ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ  

 ، سغصٚاد ِذً ػٓ 21261 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض وبًِ ٠ذٝ أٛاع -  22

ػ٠ٛؾ اهلل دـت عِضبْ/ ثٍّه سبٌض ثٕٝ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ  

 ػٓ 21121 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 511111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـ١ٓ ِصغفٝ اِجبعن ػّغ -  23

دـ١ٓ ِصغفٝ اِجبعن/ ثٍّه - اٌذبصً وَٛ - ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِصٛغبد  

 ػ٠ٛد ػٓ 21232 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌؼ١ٍُ ِذّض ػبعف ِذّض -  24

ِذّض ِذّض ػجضاهلل اثٛ/ ثٍّه -اٌفبع صٕضفب -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ٚكذِٛبد  

 ِغوؼ:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 21226 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كؼجبْ عجت دجبج -  25

٘غ٠ضٜ ؿ١ض دجبج/  ثٍّه - اع١ٕٗ - ِغبغخ  

 اوــٛاع ػٓ 21266 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌفزبح ػجض ِذّض وٍثَٛ -  26

اٌٛ٘بة ػجض ِٛؿٝ صالح/  ثٍّه - اٌؼّضح: ف - إٌبصغ٠خ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِذّٛي  

 اصٚاد ػٓ 21316 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌغفبع ػجض ادّض فٌٛٝ ؿٍٜٛ -  27

إٌّؼُ ػجض اٌـ١ض ثٕبء/  ثٍّه اٌفبع صٕضفب ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٕؼ١ٌخ  

 ػٓ 21222 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ ػجضاٌذ١ّض سٍف اٌذ١ّض ػجض -  28

اثغا١ُ٘ اٌذ١ّض ػجض سٍف ادّض/ ثٍّه اٌجٕٙـب -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ثٕبء ِٛاص رٛع٠ض ِىزت  

 ػٓ 21221 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌؼظ١ُ ػجض اٌٍغ١ف ػجض ِذّض اٌؼظ١ُ ػجض -  29

اٌؼظ١ُ ػجض اٌٍغ١ف ػجض ِذّض صالح/  ثٍّه اٌجذغ٠ٗ كُ ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ٚاٌىٙغثبئ١ٗ إٌّؼ١ٌخ االصٚاد رجبعٖ  

 اؿز١غاص ِىزت ػٓ 1422 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 511111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ؿ١ض كؼجبْ ؿ١ض -  30

 اٌصبصعاد ػٍٝ اٌؼبِخ ٌٍغلبثخ إٌّظّٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍٍٛائخ عجمب 6 اٌّجّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمغح 11 ِجّٛػخ ف١ّبػضا ٚرصض٠غ

ػٍٝ ؿ١ض كؼجبْ/ ثٍّه - دـ١ٓ عخ" ف -ِغبغخ ثٕضع:  ثجٙخ ، ٚاٌٛاعصاد  

 اوــٛاع ػٓ 21321 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٔصغ اؿذك ثغٚد ١ِٕب -  31

ف١ُٙ جغجؾ عِٚبٔٝ/ ثٍّه عكضاْ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، ِذّٛي  
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 ، ثمبٌخ ػٓ 21321 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ اٌٛ٘بة ػجض لبؿُ ِذّض -  32

اٌٛ٘بة ػجض لبؿُ/  ثٍّه اٌـٍذضاع ػؼثخ ػبِغ ثٕٝ اٌؼضٚح ِغوؼ:  ثجٙخ  

 دظ١غح ػٓ 21125 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌغاػق ٠ٛؿف جّبي اؿالَ -  33

ِذّض ِذّض ػبِغ ػ١ض/ ثٍّه -ثغعجبط -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، اٌّٛاكٝ ٌزغث١ٗ  

 فبوٙٗ كبصع ػٓ 21251 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص جغرب ،  إٌجٝ ػجض جّبي ادّض عضب -  34

اال١ِغ صالح عضب/  ثٍّه ثٛعؿؼ١ض كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ،  

 ، ادظ٠خ ِذً ػٓ 21312 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض فّٙٝ ػ١ض ِذّٛص -  35

لٕبٜٚ اٌذ١ّض ػجض ػبوف/ ثٍّه - وبًِ ِصغفٝ: ف -اٌؼضٖٚ ثٕضع:  ثجٙخ  

 ثمبٌٗ ػٓ 21223 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 31111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صعصص٠غ ؿ١ض  اٌذبفظ ػجض ِصغفٝ -  36

صعص٠غ ؿ١ض اٌذبفظ ػجض/  ثٍّه ؿؼ١ض ثٛع/  ف ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ،  

 ػ٠ٛد ػٓ 21161 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ػجضاٌٍغ١ف ػٍٝ ِذّض -  37

ػجضاٌؼؼ٠ؼ ِذّض ػجضاٌذ١ّض/ ثٍّه - ػٍٝ ثٕٝ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ٚكذِٛبد  

 ِىزت ػٓ 21234 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ػٍٝ ػجضاٌٍغ١ف ػّغ -  38

دـ١ٓ ػجضاٌؼظ١ُ ٌغفٝ/ ثٍّه -اٌّصغٜ ِٕل١خ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِمبٚالد  

 دظ١غح ػٓ 21246 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عٕغبٜٚ ِذّض ِذّٛص دـٕبء -  39

عٕغبٜٚ ِذّٛص دـٓ/ ثٍّه - اٌىٙغثبء ِذغٗ عغ٠ك - 4 علُ اٌجٙبص - اٌؼضٖٚ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

:  ثجٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 21322 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دّبص ِذّض دّضٜ ػّبص -  40

ِذّض ؿ١ّغ ادّض/ ثٍّه -عِضبْ ِٓ اٌؼبكغ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع  

 ، ص١ض١ٌٗ ػٓ 21322 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٛض جٕضٜ عِؼٜ ػّبص -  41

ارالص٠ٛؽ ثٌٛؾ ا٠ؼ٠ؾ/  اٌجّٙٛع٠ٗ كبعع ِغبغٗ ثٕضع:  ثجٙخ  

 ٚعكخ ػٓ 21331 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ١ِشبئ١ً اهلل جبة ٌّؼٝ صّٛئ١ً -  42

دٕب اهلل عػق اؿذك ػب٠ضٖ/  ثٍّه كبعٚٔخ جؼ٠غح ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ٔجبعح  

 ِزؼٙض ِىزت ػٓ 21211 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ صبٌخ ػوغ٠ب عٍؼذ -  43

ػجضاٌٍغ١ف كؼجبْ ػجضاٌٍغ١ف/ ثٍّه -اٌؼم١ٍٗ -اٌؼضٚح ِغوؼ:  ثجٙخ ، ػّبي ٔمً  

 ٚعكٗ ػٓ 21211 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ػجضاٌصبٌذ١ٓ عجت عث١غ -  44

ػوٝ صجذٝ ِصجبح/ ثٍّه -اٌجٕٙـب -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، دضاصٖ  

 ص١بٔٗ ِذً ػٓ 21115 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ا١ٌبؽ ػٍٝ اثغا١ُ٘ عٛؿْٛ -  45

اٌـالَ ػجض لبؿُ ػ١ض/ ثٍّه - ا١ًٌٕ وٛع١ٔق: ف -اٌؼضٖٚ ثٕضع:  ثجٙخ ، ِٛث١الد  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 21226 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ذٗ ٠ٛؿف ِب٘غ ٘جٗ -  46

اثغا١ُ٘ اٌـ١ض ِـؼٛص ِجضٜ/  ثٍّه اك١ٕٓ ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ِمبٚالد ػٓ 21151 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ فبعٚق ِّضٚح ١ٌٚض -  47

اٌصبفٝ ٠ٛؿف اٌصبفٍٝ/ ثٍّه -ػّغٚ ٔؼٌخ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ػبِٗ  

 ٔجبعح ٚعكخ ػٓ 21156 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ٍّبْ جبص د١ٕٓ عؤٚف -  48

ِؼٛض صجذٝ ٚٔج١ٍخ ِؼٛض صجذٝ فزذٝ/ ثٍّه اٌؼص١بد - فضً اٌل١ز -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  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

 ِٛاكٟ دظ١غح ػٓ 21241 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـ١ٓ ػٍٝ ادّض كف١ك -  49

دـ١ٓ ػٍٝ ادّض ِذّض/ ثٍّه -كٍمبَ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 ِٛاكٟ دظ١غح ػٓ 21243 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌـ١ض ِذّض ٌغ١ف دبرُ -  50

ِذّض ػجضاٌٍغ١ف اثٛثىغ/ ثٍّه - اثلبق - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 ثٍضٜ ِشجؼ ػٓ 21162 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ادّض ػجضاٌغٕٝ كبص٠ٗ -  51

ِذّض ادّض ػجضاٌغٕٝ كبص٠خ/ ثٍّه -سٍف ثٕٝ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، اٌٝ ٔصف  

 ثجٙخ ، سغصٚاد ػٓ 21332 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 411111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػغب صبرخ ػبعف -  52

اٌض٠ٓ ثٙبء ِذّض ثٍه اٌشغبة ثٓ ػّغ كبعع ِغبغخ ثٕضع:   

 ، ِصٛغبد ػٓ 21262 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٌج١ت دـٓ أٛع ٚج١ٗ -  53

دـٓ أٛع ِجضٜ/  ثٍّه - اٌجالء:  ف - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ  

 دظ١غح ػٓ 21311 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ادّض ِذّض كذبرٗ -  54

ػٍٝ ادّض ِذّض ِٕزصغ/ ثٍّه -اٌؼٛص٠ٓ اثٛ وفغ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 دظ١غح ػٓ 21214 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاهلل أٛع ػج١ض ا١ِغٖ -  55

ٔؼّبْ دبرُ ٔؼّبْ/ ثٍّه -5االلضاَ لغ٠خ -اٌؼضٚح ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ  

 ػٓ 21312 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـ١ٓ ٔٛعاٌض٠ٓ ػغٍٛي ِضدذ -  56

اٌض٠ٓ ٔٛع ػغٍٛي/ ثٍّه - اٌؼجٛع - اٌّـزلبع٠ٓ: ف - ِغبغٗ ثٕضع:  ثجٙخ ، ص٠ىٛعاد ٚاػّبي رلغ١جبد  

 ػٓ 21126 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌغاػق ػجضإٌّؼُ صفٛد ربِغ -  57

اسٛارٗ ػٓ ٚو١ال ِؼٛض ؿ١ض ػبصي/ ثٍّه اٌجٕبد ِضعؿخ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، ِالثؾ  

 ، ػبِٗ ِمبٚالد ػٓ 21215 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ دّضٜ عٗ ٠بؿغ -  58

ػٍٝ دّضٜ عٗ ِذّض/ ثٍّه -كبعٚٔخ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ  

 دظ١غح ػٓ 21216 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ِذّض ِذّض سبٌض -  59

ِذّض ِذّض ِذّض/ ثٍّه - اٌـبٜٚ ِٕلبح -اٌؼضٖٚ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ثجٙخ ، ص١ض١ٌٗ ػٓ 21122 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 31111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿالِٗ ػ١ـٝ ٔج١ً ا١ًِ -  60

ِذّض لغٔٝ صِذّٛ/ ثٍّه - عٕجضٜ -ِغبغخ ِغوؼ:   

 دظ١غح ػٓ 21213 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌجٛاص ػوٝ ػبعف اثغا١ُ٘ -  61

ػجضاٌغٕٝ ػالَ ؿؼ١ض/ ثٍّه - اٌجغٔٛؽ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، اٌّبك١خ ٌزغث١خ  

 ، جؼاعٖ ػٓ 21225 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اهلل دـت ِذّض اٌـ١ض عجت -  62

ػجضاٌفزبح ٔبجخ ؿ١ضٖ/ ثٍّه اٌججٙٛع -اٌؼضٖٚ ِغوؼ:  ثجٙخ  

 ِذً ػٓ 21221 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض صبثغ ٔبجخ ِذّٛص -  63

ِذّض صبثغ عِضبْ/  ثٍّه وبًِ ِصغفٝ كبعع اٌؼضٖٚ ثٕضع:  ثجٙخ ، ٚ٘ضا٠ب اوــٛاع  

 ثمبٌٗ ِذً ػٓ 21123 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ِغؿٟ اؿّبػ١ً ِذّض -  64

ادّض ِغؿٝ اؿّبػ١ً ِصغفٝ/ ثٍّه - اٌججٙٛع - اٌؼضٖٚ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 21235 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌٛ٘بة س١ًٍ فغجبٔٝ -  65

كذبرٗ ػجضاٌٛ٘بة س١ًٍ/ ثٍّه  -ٌٍَّٛ ػجضاهلل  ِٕلبح -اٌؼضٚح ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِبك١خ  



 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 21245 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض كذبرٗ ػّغ ٚؿبَ -  66

كذبرٗ ػّغ ادّض/ ثٍّه - عِضبْ ِٓ اٌؼبكغ: ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد  

 ِالثؾ ػٓ 21331 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  غبٌٝ كٕٛصٖ ٍِه عِٚبٔٝ -  67

غبٌٝ كٕٛصٖ ٍِه/  ثٍّه اٌـٕبع٠خ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، جب٘ؼح  

 ػٓ 21212 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض دـ١ٓ ػجضاٌؼؼ٠ؼ صالح -  68

ػٍٝ دـ١ٓ ػجضاٌؼؼ٠ؼ/ ثٍّه - اثٛاٌؼٛص٠ٓ وفغ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد  

 ِالثؾ ػٓ 21322 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌٛ٘بة ػجض ػثّبْ دـ١ٓ عا١ٔب -  69

اٌٛ٘بة ػجض ػثّبْ دـ١ٓ/  ثٍّه ِـؼٛص اٌل١ز اٌؼضٚح ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 ِذً ػٓ 21254 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 251111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌؼال اثٛ ِذّض اثٛاٌؼال دّبصٖ -  70

ادّض ؿؼ١ض ػٛاعف/ ثٍّه -اثباٌجٍض -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، لغبػٝ ثٍضٜ ِـٍٝ ٌزؼجئخ  

 اؿز١غاص ػٓ 21111 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 511111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض أٛع ذ٠ٝ١ دـٓ -  71

 ػ٠بص اٌل١خ ِغبغخ وؼ ِغ:  ثجٙخ ، اٌٛاعصاد ٚ اٌصبصعاد ػٍٝ ٌٍغلبثخ6 اٌّجّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمغح 11 ِجّٛػخ ػضا ف١ّب ٚرصض٠غ

ادّض اٌض٠ٓ ٔٛع ِذّض ثٍّه  

 ٚعكٗ ػٓ 21215 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛٔبْ ػضٌٝ ٠ٛٔبْ صّٛئ١ً -  72

٠ٛٔبْ ػضٌٝ ٠ٛٔبْ/  ثٍّه ص٘غٚط ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ٔجبعٖ  

 ادظ٠خ ث١غ ػٓ 21212 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 31111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض صالح ٠ـغٜ صالح -  73

ادّض ِذّض ِصغفٝ ادّض/ ثٍّه - ػبِغ اثٛ ػغفٗ - اٌجّٙٛع٠ٗ كبعع - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، جٍض٠ٗ  

 ِىزت ػٓ 21212 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌذف١ظ ِذّض ادّض ػبصي -  74

ػجبٌذف١ظ ِذّض ادّض/ ثٍّه - اٌجـمٍْٛ - اٌؼضٖٚ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ثبٌضاسً ػّبٌٗ رٛع٠ض  

 ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 21155 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صبٌخ دـٓ جبثغ دـٓ -  75

ثغغاْ صبٌخ دـٓ جبثغ/ ثٍّه - ثغغاْ ػؼثخ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 دظ١غح ػٓ 21122 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـ١ٓ اثغا١ُ٘ ػٍٝ ػّغ -  76

غ١ّٕٗ اثٛ كؼجبْ دـٓ/ ثٍّه -ثغعجبط -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 فغار ث١غ ػٓ 21123 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كؼجبْ ِذّض ِذّض ػّغاْ -  77

كؼجبْ ادّض ٘ضٜ/ ثٍّه -اثباٌجٍض -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِجّضح ٌٚذَٛ  

 دظ١غح ػٓ 21326 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ اثغا١ُ٘ صبٌخ دـٓ -  78

ِذّض جّؼٗ س١ًٍ/  ثٍّه جغج اثٛ صفظ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ِؼغض ػٓ 21323 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌّـ١خ ػجض كبوغ س١ّؾ عػق -  79

اٌل١ٙض ػجض دٕب ا١ِغٖ/  ثٍّه إٌبصغ٠خ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛث١ٍ١ب  

 ػٓ 21242 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ػثّبْ دـٓ اٌض٠ٓ صالح -  80

ِجبعن ؿ١ض كؼجبْ فزذ١ٗ/  ثٍّه اٌلبفؼٝ االِبَ كبعع ِغبغٗ ثٕضع:  ثجٙخ ، رص٠ٛغ اؿزٛص٠ٛ  

 ، ِٛاكٟ دظ١غح ػٓ 21252 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌفزبح فبعٚق ػوٝ -  81

عفبػٝ ِذّض دّض٠خ ثٍّه جغج اثٛ  صفظ -ِؼاع ثٕضعثٕٝ:  ثجٙخ  

 ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 21211 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػا٠ض دـٓ س١ٍفٗ فزذٝ -  82

س١ٍفٗ فزذٝ ِذّض/ ثٍّه -اٌمج١ٍخ كُ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  



 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

 رصض٠غ ِىزت ػٓ 21112 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِغلص ف١ُٙ وّبي ١ِٕب -  83

ِغلص ف١ُٙ وّبي/ ثٍّه اٌغغاص: ف -ِغبغخ ثٕضع:  ثجٙخ ، ٚفبوٙٗ ػعاػ١ٗ دبصالد  

 ِالثؾ ػٓ 21311 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٛض عِؼٜ فبعؽ ١ِٕب -  84

اثٛاٌذـٓ ادّض ِذّض/ ثٍّه - اٌجذغٜ اٌؼ٘ٛع: ف - ِغبغٗ ثٕضع:  ثجٙخ ، جب٘ؼٖ  

 اوــٛاع ػٓ 21221 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ج١ض ػؼ٠ؼ ٔج١ت ١ِالص -  85

ثبثذ ثغغؽ ِغ٠ُ/  ثٍّه اٌفل١ٕٗ اٌزغػٗ كبعع فٛػ٠خ ِٕل١خ ِغبغٗ ثٕضع:  ثجٙخ ، دغ٠ّٝ  

 ِؼغض ػٓ 21252 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كذبرخ ِذغٚؽ كىغٜ ث١زغ -  86

اثغا١ُ٘ ػجضاٌذ١ّض ػا٠ض/ ثٍّه -اٌفبثغ٠مٗ -ِغبغخ ثٕضع:  ثجٙخ ، ِٕٚؼ١ٌٗ وٙغثبئ١ٗ اجٙؼح  

 ػٓ 21232 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٙضٜ ِذّض ػجضاٌؼظ١ُ ِذّض دـ١ٓ -  87

ِذّض ػجضاٌؼظ١ُ ِذّض جّبي/ ثٍّه -عٕجضٜ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ دظ١غح  

 دظ١غح ػٓ 21241 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عٍجٗ ِىبٜٚ ِصغفٝ عضب -  88

عٍجخ ِىبٜٚ ِصغفٝ/ ثٍّه -اٌض٠ٓ كّؾ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ  

 ثٍضٜ ِشجؼ ػٓ 21121 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ ػجضاهلل ِذّض ػ٠ٕت -  89

دـٓ ِذّض ػٍٝ ػبِغ/ ثٍّه -اٌجٍض اثب -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، اٌٝ ٔصف  

 صٚاجٓ ِؼعػخ ػٓ 21215 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ِذّض ِذّض عضب -  90

ػبعف اٌض٠ٓ ٔٛع/ ثٍّه -صضلٝ ٠ٛؿف ػؼثخ -اٌٛلف ١ِبٔخ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 ِؼغض ػٓ 21221 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 121111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ا١ِٓ اهلل ػجض ا١ِٓ -  91

ِذّض ػا٠ضْ س١ٍفٗ/ ثٍّه - اٌـالَ: ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، وٙغثبئ١ٗ ؿ١بعاد  

 ػٓ 21321 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌٍغ١ف ػجض سؼاػٝ ػٍٝ  ِذّض -  92

اٌٍغ١ف ػجض سؼاػٝ ػٍٝ ثٍّه ثغعجبط ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ دظ١غح  

 دظ١غٖ ػٓ 21251 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ِذّٛص اٌذ١ّض ػجض ػّبص -  93

ِٕبع اٌغصعٜ ادّض/  ثٍّه ِالع١ٗ ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١ٗ  

 ٚعكخ ػٓ 21115 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض عِضبْ -  94

ِذّض ػٍٝ ػبكٛع/ ثٍّه اٌمجٍٝ اٌؼجٛع: ف - اٌؼضٖٚ ثٕضع:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد اصالح  

 ربج١غ ِىزت ػٓ 21114 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض دّضٜ ٠ذٝ ٘بٌٗ -  95

اثغا١ُ٘ د١ٕٓ فشغٜ ٔج١ً/ ثٍّه اٌثٛعح: ف -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد  

 ، ص١ض١ٌٗ ػٓ 21221 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕب ػجضاهلل ػضٌٝ ؿ١غاف١ُ -  96

١ِشبئ١ً أضعاٚؽ ؿ١ّغ/ ثٍّه -كبعٚٔخ جؼ٠غح -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ  

:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 21232 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  لغت فزذٝ جّبي رغغ٠ض -  97

لغت فزذٝ جّبي/  ثٍّه اٌصؼب٠ضٖ ػؼثٗ ِغبغٗ ثٕضع  

 اؿّبن ِغؼُ ػٓ 21225 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 41111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِغؿٝ فبعٚق ػّغ اؿالَ -  98

ِذّض اثغا١ُ٘ ؿ١ّغ/  ثٍّه ؼ١ضثٛعؿ كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ،  

 رجبعح ػٓ 21222 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ػوٝ عِضبْ ِذّٛص -  99

ادّض ػٍٝ جّؼٗ ؿ١ٕٗ/  ثٍّه اٌؼجٛع اٌّـزلبع٠ٓ كبعع ِغبغٗ ثٕضع:  ثجٙخ ، غظائ١ٗ ِٕزجبد  



 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

 ػٓ 21161 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 251111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ٍّبْ ثىغٜ ػجضاٌمبصع ػوغ٠ب -  100

ِذّض ػٍٝ ِضدذ/ ثٍّه - اٌجض٠ض اٌغغ٠ك -اٌفبع صٕضفب -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ٚرمبٜٚ ٚاػالف ػعاػ١خ ِج١ضاد  

 ث١غ ػٓ 21231 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٔبصغ ادّض ِذّض س١ٍفخ ِذّض -  101

ادّض ِذّض س١ٍفخ ػٍٝ/ ثٍّه - عِضبْ ِٓ اٌؼبكغ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، صذ١خ اصٚاد  

 ٚ اؿز١غاص ِىزت ػٓ 1422 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 511111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ؿ١ض كؼجبْ ؿ١ض -  102

ػزٝ ؿ١ض كؼجبْ ثٍّه دـ١ٓ عٗ كبعع ِغبغخ ثٕضع:  ثجٙخ ، رصض٠غ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 21211 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض اثغا١ُ٘ جّبي اثغا١ُ٘ -  103

ادّض اثغا١ُ٘ ٔبصٜ/ ثٍّه -اٌجذغ٠ٗ كُ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ  

 ػٓ 21261 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌٛ٘بة ادّض ِجغٚن ػجضاٌٛ٘بة -  104

ػجضاٌٛ٘بة ادّض ِجغٚن ِذّض/ ثٍّه - صّ٘غٚ - ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ثٕبء ِٛاص ٚرٛع٠ض ِمبٚالد  

 رٛع٠ض ػٓ 21213 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌذ١ّض صالح ِصغفٝ -  105

ػجضاٌذ١ّض صالح ػّغ/ ثٍّه -كبعٚٔٗ ػجبص -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، عج١خ ٔجبربد  

 رجبعح ػٓ 21311 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثغغٛس ػجضاٌّـ١خ دٕب ا٠ّبْ -  106

صبٌخ ٠ٛؿف فإاص/ ثٍّه - اٌجغٔٛؽ ص٠غ - ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، أسلبة  

 ، ثبٌجٍّخ ثمبٌخ ػٓ 21216 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ؼمٛة ِـؼض ثبؿُ -  107

١ٌُٚ ١ٌلغ اوغاَ ثٍّه اٌجّٙٛع٠خ كبعع ِغبغخ ثٕضع:  ثجٙخ  

 ، ٔجبعح ٚعكخ ػٓ 21165 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كذبرٗ دٕب ؿؼض ؿ١ّغح -  108

اؿذك دـٕٝ صجذٝ/ ثٍّه ا١ٌٛؿفٝ ِٕلأح ِؼاع ٠ٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ  

 ، ثمبٌخ ػٓ 21314 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اهلل فغج صبثغ ادّض ِذّض -  109

ػٍٝ ؿ١ض ػٍٝ ِذّض/  ثٍّه اٌجًّ فإاص عٍؼذ كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ  

 ، ِٕظفبد ػٓ 21312 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 21111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ِذّض ؿبِٝ ادّض -  110

رٛف١ك ِذّض ػصبَ/  ثٍّه ٚاالٚلبف ٔبصغ ِـجض ثجٛاع اٌّصغٜ ِٕل١خ ِغبغٗ ثٕضع:  ثجٙخ  

 ػٓ 21211 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٙضٜ ِذّض ػجضاٌؼظ١ُ ِذّض جّبي -  111

ِٙضٜ ِذّض ػجضاٌؼظ١ُ ِذّض/ ثٍّه - عٕجضٜ - ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ دظ١غح  

 ادظ٠ٗ ث١غ ػٓ 21256 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صاٚص أضعاٚؽ كبوغ ٘بٔٝ -  112

ٕ٘غٜ ػضٌٝ ا٠ّبْ/  ثٍّه االجزّبػ١ٗ اٌلئْٛ كبعع اٌؼضٖٚ ثٕضع:  ثجٙخ ،  

 دظ١غح ػٓ 21242 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِـؼض ِذّض ػٍٝ ػّغ -  113

ِـؼض ِذّض ػٍٝ ػجضاٌـزبع/ ثٍّه -اٌم١ؾ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ  

 ِالثؾ ػٓ 21334 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌج١ض صالح دـٓ ػٍٝ -  114

ػجضاٌذ١ّض ِذّض عث١غ/ ثٍّه - اٌشغبة ثٓ ػّغ: ف - ِغبغٗ ثٕضع:  ثجٙخ ، أعفبي  

 21224 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاعد١ُ ِذّض اٌّٙضٜ ِذّض ِذّٛص -  115

ػجضاٌٍغ١ف اٌجضعٜ كؼجبْ/  ثٍّه - دـ١جٗ اثٛ رغػٗ ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، ِالثؾ رص١ٕغ ػٓ  

 رذب١ًٌ ِؼًّ ػٓ 21225 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ا١ًٌٍ اثٛ س١غٜ اٌل١ّبء -  116

ِذّض اثغا١ُ٘ ٔؼ١ّٗ/  ثٍّه - إٌٛع ٚاثٛع ١ِضاْ - ١ٌٍٗ اثٛ:  ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  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

 ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 21264 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 31111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌذ١ّض ػجض ِذّض ٔبص٠ٗ -  117

ِذّض دفٕٝ ادّض/  ثٍّه - ِٛع٠ؾ ػؼثخ - اٌؼضٚح ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 اؿز١غاص ػٓ 21265 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 511111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛؿف أٛع جّبي اٌضاٌٝ -  118

 ٚاٌٛاعصاد اٌصبصعاد ػٍٝ اٌؼبِخ ٌٍغلبثخ إٌّظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍٛائخ عجمب  6 اٌّجّٛػخ ِٓ 36 ٚاٌفمغح 1 ِجّٛػخ ػضا ف١ّب ٚرصض٠غ

ػ١ض ِصغفٝ ادّض/  ثٍّه - فضً اٌل١ز - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، اٌؼعاػ١خ ٚاٌز١ّٕخ  

:  خثجٙ ، ثمبٌٗ ػٓ 21223 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  سبٌض اٌض٠ٓ وّبي ٚائً -  119

اؿّبػ١ً ِذّض اِبي/  ثٍّه - 4 علُ ف اٌفٛاٌٗ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ  

 اػالف ػٓ 21311 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ دج١ت ٔؼ١ُ ١ِٕب -  120

اثغا١ُ٘ دج١ت ٔؼ١ُ/  ثٍّه صٕضفب ِٛلف كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، ِؼاعع ِٚـزٍؼِبد ث١غغ٠ٗ ِٚـزٍؼِبد  

 لغغ ػٓ 21124 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثغغؽ ِؼٛض ١ٌُٚ ِضدذ -  121

ثغغؽ ِؼٛض ١ٌُٚ/ ثٍّه - ثجٛاعاٌّغٚع ِغبٜ رغػخ: ف -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِـزؼٍّخ ؿ١بعاد غ١بع  

 ِصٕغ ػٓ 21214 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض جّؼٗ عث١غ ػج١غ -  122

ِذّض اٌغدّٓ ػجض صجغٜ/  ثٍّه اٌؼٛص٠ٓ اثٛ وفغ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ادظ٠ٗ  

 ٚعكخ ػٓ 21211 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ اٌذـٓ اثٛ عجت ِذّض -  123

دـٓ عضب ؿ١ض ص٠ٕب/ ثٍّه- ص٘غٚط - ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛث١ٍ١ب ِٚؼغض ٔجبعٖ  

 ِىزت ػٓ 21222 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ػ١ض سٍف ِذّض -  124

لؼٛص ِذّض ػ١ض سٍف/ ثٍّه اثلبق -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِمبٚالد  

 دظ١غح ػٓ 21161 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ِبضٝ ِذّض ِذّض -  125

ػٍٝ ِبضٝ ِذّض/ ثٍّه -اٌجٍض اثب -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ػٓ 21332 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٔج١ت ػؼِٝ اؿذك ع٠ّْٛ -  126

ٔج١ت ػؼِٝ اؿذك/  ثٍّه اٌـٕبع٠خ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ص٠ىٛع ِـزٍؼِبد  

 دظ١غٖ ػٓ 21262 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٛؿٝ ادّض ِذّض ٘جٗ -  127

١٘ٚت دـٓ ١٘ٚت دجبػٜ/ ثٍّه - اٌغ٠ضٜ ػؼثخ - جغج اثٛ صفظ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ  

 دظ١غح ػٓ 21221 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِفزبح ػجضاهلل ادّض ِذّض -  128

ػبصي ِذّض ػٍٝ/  ثٍّه - اثغا١ُ٘ اٌل١ز وفغ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ  

 ثمبٌٗ ػٓ 21255 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ ِذّض ػجضاٌذ١ّض ؿ١ّغٖ -  129

ِذّض ادّض عِضبْ/ ثٍّه - ا١ٌٛؿفٝ ِٕلبح - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 دظ١غح ػٓ 21312 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ادّض وغ٠ّٝ ِذّض -  130

ػجضاهلل جّبي ادّض/ ثٍّه - اٌؼٛص٠ٓ اثٛ وفغ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ، ِغؼُ ػٓ 21312 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عٍت اٌؼغثٟ ِذّض اٌؼغثٟ -  131

ِذّض ِذّٛص ِذّض/ ثٍّه - اٌلٙضاء ١ِضاْ: ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ  

 ؿ١بدٝ ِشجؼ ػٓ 21221 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض رٛف١ك ِذّض ػٍٝ -  132

رٛف١ك ِذّض ػجضاٌذ١ٍُ/ ثٍّه - ؿاللٛؽ - اٌؼضٖٚ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 ؿجبص ٠غ ػٓ 21315 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ لغت لغت اٌـالَ ػجض -  133

اٌجىغٜ ِذّض سبٌض/  ثٍّه دـب١ٔٓ س١ًٍ كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، ِٚفغٚكبد  



 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

 ِىزت ػٓ 21122 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌؼؼ٠ؼ ِذّٛص ػب٠ض ادّض -  134

ػجضاٌجٛاص اثغا١ُ٘ فبعّٗ/ ثٍّه - فضً اٌل١ز -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ،(  ػّبي) ػبِٗ ِمبٚالد  

 ػٓ 21111 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌٛاعس عكبص عاضٝ فٛػٜ -  135

ػجضاهلل اثغا١ُ٘ ِذّض ِصغفٝ/ ثٍّه إٌبصغ ػجض جّبي: ف - اٌؼضٖٚ ثٕضع:  ثجٙخ ، جؼاعٖ ِذً  

 وٛاف١غ ػٓ 21212 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كذبرٗ عػق ِجضٜ ثضٚع -  136

ػجضاٌجبثغ عفؼذ ِذّٛص/ ثٍّه - االٌّب١ٔٗ اٌذضبٔٗ ثجٛاع اٌذغ٠ٗ: ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، دغ٠ّٟ  

 ٔجبعح ٚعكخ ػٓ 21211 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ عػق ػ١بص عػق -  137

عػق ػ١بص ٘بٔٝ/ ثٍّه - اٌجغٔٛؽ ص٠غ - ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 رؼ١ٍّٝ ِغوؼ ػٓ 21214 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض لبؿُ عث١غ ٚالء -  138

ػجضاٌؼؼ٠ؼ ػجضإٌّؼُ عضب/  ثٍّه - اٌفغصٚؽ: ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، ٚاٌىجبع ٌٍصغبع  

 س١بعٗ ٚعكخ ػٓ 21226 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صبٌخ وبًِ عافذ ١ِٕب -  139

ِجٍٝ صبصق ػّبص/ ثٍّه -اٌجغٔٛؽ ص٠غ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 ِذً ػٓ 21222 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض إٌّؼُ ػجض ؿؼ١ض عكب -  140

لغت ادّض ِذّض/  ثٍّه ٌٍَّٛ لصغ اٌؼضٚح ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِالثؾ  

 ِؼغض ػٓ 21224 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 1151111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض صبصق ِذّض سبٌض -  141

اٌغٕٝ ػجض اٌغٕٝ ػجض ؿ١ٔٛٗ/ ثٍّه - اثباٌجٍض -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ٚثغبع٠بد ٚوبٚرق ؿ١بعاد  

 ػٓ 21166 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ اٌٍغ١ف ػجض ِذّض اٌض٠ٓ ػالء -  142

اٌٍغ١ف ػجض ِذّض وّبي/  ثٍّه اٌٍّه ػؼثخ اٌصبٌذ١ٓ وفغ ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١خ دظ١غح  

 رؼجئٗ ِذً ػٓ 21261 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اهلل ػجض جبثغِذّض ٠ٛ٘ضا -  143

اهلل ػجض ِذّض جبثغ ِذّض/  ثٍّه ِٙضٜ وفغ اٌؼضٖٚ ِغوؼ:  ثجٙخ ، غظائ١ٗ ِٛاص ٚرغ١ٍف  

 دظ١غح ػٓ 21222 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌؼبي ػجض ػٍٝ ادّض ِذّض -  144

اٌؼبي ػجض ػٝ ادّض اٌـ١ض/  ثٍّه ص٘غٚط ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ٚرجبعرٙب ِٛاكٝ  

 دجٛة ث١غ ػٓ 21311 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض عكبص اٌؼضٜٚ جّبي -  145

دـ١ٓ ِذّض وّبي فب٠ؼٖ/ ثٍّه -وبًِ ِصغفٝ: ف -اٌؼضٖٚ ثٕضع:  ثجٙخ ، ٚللٛع ٚاػالف  

 ، ثمبٌخ ػٓ 21125 ثغلُ 21111113 فٝ ل١ض ، 41111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جغجؾ رضاٚؽ وّبي ؿبِٝ -  146

ثجبٜٚ ثبثذ عِٚبٔٝ/ ثٍّه -اكغٚثخ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ  

 ، ثمباٌٗ ػٓ 21121 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌذ١ّض ػجض ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض -  147

دـٓ اٌذ١ّض ػجض ِذّض/ ثٍّه - اٌؼ١ب٠ضٖ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ  

:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 21311 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌـ١ض دـٓ ِذّض ٕ٘ب -  148

ِذّض ادّض ِذّض صجذٝ/ ثٍّه - وبًِ ِصغفٝ: ف -اٌؼضٖٚ ثٕضع  

 اصٚاد ػٓ 21313 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ؿ١ض ػٍٝ ِصغفٝ -  149

ِذّض اثغا١ُ٘ فبعّٗ/ ثٍّه -اٌـالَ ِضعؿخ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، ِٕؼ١ٌٗ  

 دظ١غح ػٓ 21116 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛؿف اٌّغٕٝ ػجض عك١ض اِبي -  150

ِذّض كذبرٗ ؿؼض ِذّض/ ثٍّه -صبِذ ثٕٝ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  



 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

 ، ِمبٚالد ػٓ 21231 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌـ١ض صبٌخ سٍف صبٌخ -  151

اٌـ١ض صبٌخ سٍف/ ثٍّه دٍفب ِٕلبح -اٌؼضٖٚ ِغوؼ:  ثجٙخ  

 اصٚاد ػٓ 21152 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 25111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ دـٓ ِذّض ػجضاٌٛ٘بة -  152

ػٍٝ دـٓ ِذّض دـٓ/ ثٍّه -ثٍٙبؿخ -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، صذ١خ  

 ػٓ 21162 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌجٛاص ِذّٛص ػبكٛع دٕبْ -  153

ػثّبْ دـبْ ِذّض/ ثٍّه -اٌم١ؾ -ِؼااع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٕؼ١ٌخ اصٚاد  

 ِذً ػٓ 21124 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجبؽ ِذّٛص ِذّض دـ١ٓ -  154

ادّض ِذّض سض٠جٗ/ ثٍّه -اٌمجٍٝ اٌـالَ: ف -ِغبغخ ثٕضع:  ثجٙخ ، ٔظبعاد  

 اصٚاد ػٓ 21122 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌؼظ١ُ ؿؼض ِغػٚق ٠ٛؿف -  155

ٕ٘غق ػٍٝ ػجضاٌذ١ّض/ ثّه - ِالع١ٗ - ِغبغٗ ِغوؼ:  ثجٙخ ، صذ١ٗ  

 ػٓ 21335 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌـزبع ػ١ض اٌغغثبٜٚ ِذّض اؿّبء -  156

ِغػٝ فٛػٜ ١٘ثُ/  ثٍّه اٌغغثبٜٚ وفغ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِمبٚالد  

 ػٓ 21336 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اهلل ػجض اٌؼظ١ُ ػجض اهلل ػجض صفبء -  157

اٌؼظ١ُ ػجض اهلل ػجض ثٍّه ِغبغخ ِغوؼ ِالع١خ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ دظ١غح  

 ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 21263 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ِذّض دـٓ عث١غ -  158

ِذّض اٌؼظ١ُ ػجض ِذّض/  ثٍّه صبِذ ثٕٝ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 رٛع٠ض ػٓ 21212 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛؿف ِذّض عِضبْ ِذّض -  159

ثىغ ِصغفٝ ادّض/ ثٍّه ػجضاٌغاػق ِصغفٝ: ف -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، اٌّغبػُ ِـزٍؼِبد ِب٠شص وً  

 غ١بع لغغ ػٓ 21315 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ ِذّض اثغا١ُ٘ ادّض -  160

ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض/  ثٍّه عِضبْ ِٓ اٌؼبكغ كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، ػعاػ١ٗ االد  

 صٚاجٓ رجبعح ػٓ 21222 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ض دـ١ٓ صفٝ صجبح -  161

ِزٌٛٝ ادّض ِذّض/  ثٍّه - اٌلٛأٝ: ف - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٚجّضاد  

 كبصع ػٓ 21241 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دبفظ اٌغاػق ػجض ِذّض ِذّٛص -  162

دبفظ اٌغاػق ػجض ِذّض ٔظّٝ/  ثٍّه اال٠ّبْ ِـزلفٝ سٍف كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، سضغٚاد  

 ٌزجبعح كٛٔخ ػٓ 21212 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ػ١ض ٘الي ِذّض -  163

اؿّبػ١ً ػٍٝ ػ١ض/ ثٍّه -كبعٚٔخ ػجبص -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ٚاٌؼغغ٠ٗ اٌغج١ٗ  إٌجبربد  

 ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 21112 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض دـٓ ِذّض فزذٝ -  164

إٌّؼُ ػجض دجبػٜ ِّضٚح/ ثٍّه- اٌغك١ضٜ: ف -ِغبغخ ثٕضع:   

 21224 ثغلُ 21111123 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌصّض ػجض اٌغٕٝ ػجض عضب ِذّض أزصبع -  165

اٌغٕٝ ػجض عضب ِذّض/  ثٍّه ػغٍٛي ؿؼض كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، ص٠ىٛع ِىزت ػٓ  

 اؿزلبعاد ػٓ 12224 ثغلُ 21111116 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ػجضاٌغؤف ػبصي ػّغ -  166

ؿّبح ؿؼ١ض ادّض/ ثٍّه -االٚلب: ف -ثٕضعاٌؼضٚح:  ثجٙخ ، جضٜٚ ٚصعاؿبد اصعا٠ٗ  

 دظ١غح ػٓ 21262 ثغلُ 21111122 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ػٍٝ اٌـزبع ػجض ِذّٛص -  167

ا١ِٓ ِذّض ؿ١ّغ/  ثٍّه اٌض٠ٓ كّؾ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  



 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

 ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 21221 ثغلُ 21111124 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثٌٛؾ ِٕمغ٠ٛؽ ػؼْ -  168

صبصق صضلٝ عِؼٜ/  ثٍّه - جٍجبْ اثٛ - صبِذ ثٕٝ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 رلغ١جبد ػٓ 21313 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ػجبؽ ػٍٝ ٘لبَ -  169

ِذّض ػجبؽ ػٍٝ/ ثٍّه - اٌجؼائغ: ف - اٌّصغٜ ِٕل١خ - ِغبغٗ ثٕضع:  ثجٙخ ، ص٠ىٛعاد ٚاػّبي  

 سضِبد ػٓ 21316 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 12111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ادّضاٌل١ز ادّض ِذّٛص -  170

ِؼزصُ ِذّض ؿبِخ/ ثٍّه - فغغٍٟ دبعح اثٛا١ًٌٍ: ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ،(  ػمبع٠ٗ سضِبد)  ػبِٗ  

:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 21211 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ٘بكُ ادّض ِذّض -  171

ػٍٝ ِذّض ٘بكُ ادّض/ ثٍّه - ػ٠بص اٌل١ز - ِغبغٗ ِغوؼ  

 صبٌْٛ ػٓ 21223 ثغلُ 21111114 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٙضٜ ادّض وبًِ ػ٠ٕت -  172

ٌغؿٛيػجضا ِذّض ِض٠ذٗ/ ثٍّه - اٌجـغ كبعع - اٌفبع صٕضفب - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، داللٗ  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 21242 ثغلُ 21111112 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٕ٘ضٜ ػ١بص اؿذك ص١ِبٔٗ -  173

رٛف١ك وبًِ فب٠ؼ/  ثٍّه جغج اثٛ صفظ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

:  ثجٙخ ، رغػٜ ػٓ 21212 ثغلُ 21111131 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌٍغ١ف دبِض دٕبْ -  174

ِؼزٛق ؿ١ض ِؼزٛق/ ثٍّه -ػغٍٛي ؿؼض ١ِضاْ -ِغبغخ ثٕضع  

 ػٓ 21113 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 11111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ربٚضغؽ ثبؿ١ٍ١ٛؽ كىغٜ اكغف -  175

٠ؼمٛة صّٛئ١ً ِغ٠ُ/ ثٍّه اٌؼ٘غاء ِضعؿخ اِبَ اٌض١ًٌ ٔؼٌخ عغ٠ك -اٌّذغٗ كغق -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع:  ثجٙخ ، رغػٜ  

 دغح ثمبٌٗ ػٓ 21231 ثغلُ 21111115 فٝ ل١ض ، 5111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ادّض ػجضاٌذ١ّض ِذّٛص -  176

اٌـ١ض ػجض ػٍٝ ِغٖٚ/ ثٍّه اثباٌجٍض -ِغبغخ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 ثٕبء ِٛاص ػٓ 21112 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ اٌذ١ّض ػجض ٔبجخ سبٌض -  177

ؿبٌُ ادّض ِذّٛص ِذّض/  ثٍّه اٌم١ؾ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ،  

 رغث١خ ػٓ 21314 ثغلُ 21111121 فٝ ل١ض ، 51111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض دـٓ ِذّٛص كؼجبْ -  178

اٌؼبي ػجض ادّض دـٓ ػٍٝ/  ثٍّه عّجٛ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ػٓ 21163 ثغلُ 21111111 فٝ ل١ض ، 111111.111  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاهلل ػجضاٌصّض ػجضاهلل ِذّٛص -  179

ػجضاٌؼؼ٠ؼ ِذّض ؿؼ١ض ادّض/ ثٍّه -صبِذ ثٕٝ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، ػبِٗ ِمبٚالد  

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد ل١ٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ل١ضد 11111.111   ِبٌٙب ،عأؽ   اٌٝ ٔصف ثٍضٜ ِشجؼ  ،  كغوخ   ٚكغ٠ىزٗ ػجضاٌٍغ١ف ؿ١ض عضب/  كغوخ -  1

 ؿ١ض عضب/ ثٍّه - فضً اٌل١ز ِٕلأح - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ:  ثجٙخ ، اٌٝ ٔصف ثٍضٜ ِشجؼ ػٓ ، 21164 ثغلُ 21111111

 ػجضاٌغ١ف

   ــــــــــــــــــــــ  

أفغاص اٌزجبعٜ اٌـجً رؼض٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلغت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   21222:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  صع٠ٚق سٍف ِذّض عضب   - 1

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/1 فٝ 2312 علُ ِذٛ ثأِغ كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   15312:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـٓ ِذّض ػٍٝ ػبِغ   - 2

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/2 فٝ 2312 علُ ِذٛ ثأِغ كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   16616:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٘غ١ِٕب ثٌٛؾ ٠ٛثبَ ِبعن   - 3

اٌزجبعح الػزؼاي ٚطاٌه 2111/1/2 ثزبع٠ز 2311 علُ اٌّذٛ ثبِغ كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111113 ربع٠ز ٚفٝ ،   12261:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػٍٝ إٌجٝ ػجض س١ٍفٗ ِذّض   - 4

اٌزجبعح ٌالػزؼاي ٚطاٌه 2111/11/3 ثزبع٠ز 3221 علُ اِذٛ ثبِغ كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   1332:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض ادّض   - 5

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه2111/11/2 ف2323ٝ علُ ِذٛ ثبِغ كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   14442:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػٍٝ لغت ِذّض لضعٜ   - 6

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/2 فٝ 2325 علُ ِذٛ ثأِغ كغت  

 كغت/ِذٛ رُ   21111112 ربع٠ز ٚفٝ ،   21513:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّٛص اٌٛ٘بة ػجض ٔبجٝ ِٕزصغ   - 7

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/2 فٝ 2322 علُ ِذٛ ثأِغ كغت  اٌـجً  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   1621:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض ِذّض ػغٍٛي ِذّض   - 8

اٌزجبعح ٌالاػزؼاي ٚطاٌه 2111/11/1 ثزبع٠ز 2331 علُ اٌّذٛ ثبِغ كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   21251:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿ١ٍُ اثغا١ُ٘ عث١غ اؿالَ   - 9

اٌزجبعح الػزؼاي ٚطٌه 2111/11/1 فٝ 2332 ِذٛ ثبِغ كغت  

 كغت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   12542:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ػوٝ ٔج١ت ِذّض كغ٠ف   - 10

اٌزجبعح الػزؼاي ٚطٌه 2111/11/1 فٝ 2331 علُ ِذٛ ثبِغ كغت  اٌـجً  

 كغت/ِذٛ رُ   21111111 ربع٠ز ٚفٝ ،   12122:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػغ١ٗ ١ٔٛؽ اعِب ػؼ٠ؼ ١ِالص   - 11

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/11 فٝ 2333 علُ ِذٛ ثأِغ كغت  اٌـجً  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111114 ربع٠ز ٚفٝ ،   11211:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػٍٝ س١ًٍ ػغٍٛي دّٛصح   - 12

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/14 فٝ 2335 علُ ِذٛ ثبِغ كغت  

 كغت/ِذٛ رُ   21111114 ربع٠ز ٚفٝ ،   15651:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌج١ض ػجض اثغا١ُ٘ ِذّض اؿّبء   - 13

اٌزجبعح الػزؼاٌٙب ٚطٌه 2111/11/14 فٝ 2332 علُ ِذٛ ثبِغ كغت  اٌـجً  

 اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111114 ربع٠ز ٚفٝ ،   21142:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػؼ٠ؼ ِذّضاٌصغ١غ اؿبِٗ   - 14

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/14 فٝ 2332 علُ ِذٛ ثبِغ كغت   



 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

 كغت/ِذٛ رُ   21111114 ربع٠ز ٚفٝ ،   15522:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  جضاٌؼؼ٠ؼػ ادّض ػجضاٌؼؼ٠ؼ ادّض   - 15

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/14 فٝ 2336 علُ ِذٛ ثبِغ كغت  اٌـجً  

 اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111115 ربع٠ز ٚفٝ ،   21125:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌغٕٝ ػجض اٌـ١ض ِذّض وّبي   - 16

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/15 فٝ 2341 علُ ِذٛ ثأِغ كغت   

 رُ   21111116 ربع٠ز ٚفٝ ،   21211:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِٙضٜ ِذّض ػجضاٌؼظ١ُ ِذّض جّبي   - 17

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/16 فٝ  2342 علُ ِذّٛ ثبِغ كغت  اٌـجً كغت/ِذٛ  

 كغت/ِذٛ رُ   21111121 ربع٠ز ٚفٝ ،   21122:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض اٌؼظ١ُ ػجض ِذّض ػٍٝ   - 18

اٌزجبعح الػزؼاٖ ٚطٌه 2111/11/21 فٝ 2341 علُ ِذٛ ثبِغ كغت  اٌـجً  

 اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111121 ربع٠ز ٚفٝ ،   21421:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِصغفٝ ِذّض عث١غ ِذّض   - 19

اٌزجبعح اػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/21 فٝ 2352 علُ ِذٛ ثبِغ كغت   

 كغت/ِذٛ رُ   21111121 ربع٠ز ٚفٝ ،   16216:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاهلل ػجضاٌؼؼ٠ؼ جّبي ػغفخ   - 20

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/21 فٝ 2353 علُ ِذٛ ثبِغ كغت  اٌـجً  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111122 ربع٠ز ٚفٝ ،   12632:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا١ُ٘ صٚؽ ػبصي ٕب١ِ   - 21

اٌزجبعح ٌالػزؼاي ٚطاٌه 2111/11/22 ثزبع٠ز 2351 علُ اٌّذٛ ثبِغ كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111122 ربع٠ز ٚفٝ ،   12632:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا١ُ٘ صٚؽ ػبصي ١ِٕب   - 22

اٌزجبعح ٌالػزؼاي ٚطاٌه 2111/11/22 ثزبع٠ز 2351 علُ اٌّذٛ ثبِغ كغت  

 كغت/ِذٛ رُ   21111122 ربع٠ز ٚفٝ ،   21322:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا١ُ٘ ِذغٚؽ عِضبْ ِذّض   - 23

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/22 فٝ 2352 علُ ِذٛ ثبِغ كغت  اٌـجً  

 كغت/ِذٛ رُ   21111122 ربع٠ز ٚفٝ ،   15622:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌٍغ١ف ػجضاٌؼظ١ُ فزذٝ ٔجبح   - 24

اٌزجبعح الػزؼاٌٙب ٚطٌه 2111/11/22 فٝ 2356 علُ ِذّٛ ثبِغ كغت  اٌـجً  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111122 ربع٠ز ٚفٝ ،   12632:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا١ُ٘ صٚؽ ػبصي ١ِٕب   - 25

اٌزجبعح ػزؼاي ٌال ٚطاٌه 2111/11/22 ثزبع٠ز 2361 علُ اٌّذٛ ثبِغ كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111123 ربع٠ز ٚفٝ ،   12221:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض اثغا١ُ٘ ػٍٝ كؼجبْ   - 26

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/23 فٝ 2362 علُ ِذٛ ثبِغ كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111124 ربع٠ز ٚفٝ ،   21536:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  س١ٍفٗ اثغا١ُ٘ ِٕضٜ ؿ١ض   - 27

اٌزجبعح اػزؼاي ٌال ٚطاٌه 2111/11/24 ثزبع٠ز 2321 علُ اٌّذٛ ثبِغ كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111124 ربع٠ز ٚفٝ ،   12511:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض عِضبْ ِذّض ٕ٘بء   - 28

اٌزجبعح ٌالػزؼاٌٙب ٚطاٌه 2111/11/24 ثزبع٠ز 2323 علُ اٌّذٛ ثبِغ كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111124 ربع٠ز ٚفٝ ،   12522:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض ادّض ػبصي عاثؼٗ   - 29

اٌزجبعح ٌالػزؼاٌٙب ٚطاٌه 2111/11/24 ثزبع٠ز 2322 علُ اٌّذٛ ثبِغ كغت  

 اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111122 ربع٠ز ٚفٝ ،   21145:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٠ٛؿف ػٍٝ ِصغفٝ ِفزبح   - 30

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/22 فٝ 2326 علُ ِذٛ ثبِغ كغت   

 اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111121 ربع٠ز ٚفٝ ،   21222:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٠ٛؿف ِٛؿٟ وغ٠ُ ضبدٝ   - 31

اٌزجبعٖ الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/21 فٝ 2321 علُ ِذٛ ثبِغ كغت   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 كغت/ِذٛ رُ   21111121 ربع٠ز ٚفٝ ،   11616:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض اثغا١ُ٘ ضبدٟ اثغا١ُ٘   - 32

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/21 فٝ 2321 علُ ِذٛ ثأِغ كغت  اٌـجً  

 كغت/ِذٛ رُ   21111131 ربع٠ز ٚفٝ ،   12222:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌـ١ّغ ػجض ادّض دـٓ ِذّض   - 33

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ ٚطٌه 2111/11/31 فٝ 2325علُ ِذٛ ثبِغ كغت  اٌـجً  

 كغت/ِذٛ رُ   21111131 ربع٠ز ٚفٝ ،   12131:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض اٌٍغ١ف ػجض ؿؼض ِذّض   - 34

اٌزجبعح الػزؼٌخ ٚطٌه 2111/11/31 فٝ 2324 علُ ِذٛ ثبِغ كغت  اٌـجً  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111131 ربع٠ز ٚفٝ ،   12241:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿبٌُ ػب٠ض ؿبٌُ ِذّض   - 35

اٌزجبعح ٌالػزؼاي ٚطاٌه 2111/11/31 ثزبع٠ز 2321 علُ اٌّذٛ ثبِغ كغت  

  اٌـجً كغت/ِذٛ رُ   21111131 ربع٠ز ٚفٝ ،   11415:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿ١ٍُ ػٍٝ ثذغ ِذّٛص   - 36

اٌزجبعح ٌالػزؼاي ٚطاٌه 2111/11/31 ثزبع٠ز 2322 علُ اٌّذٛ ثبِغ كغت  

 كغت/ِذٛ رُ   21111131 ربع٠ز ٚفٝ ،   15621:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ل١ٍٕٝ  ػجضاٌّـ١خ ٠ٛؿف صجغٜ   - 37

اٌزجبعح ٌالػزؼاي ٚطاٌه 2111/11/31 ثزبع٠ز 2322 علُ اٌّذٛ ثبِغ كغت  اٌـجً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي عأؽ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  12462 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  س١ٍٗ ػ١ـٝ عضبئٝ ٘بٔٝ -  1

ج١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  15555 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ؿ١ف ػجضاهلل ػٍٝ ِٕٝ -  2

ج١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  12512 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  رٛف١ك وبًِ ٔبعٚػ صّٛئ١ً -  3

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  15412 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  صبٌخ ؿؼض جّؼٗ ِّضٚح -  4

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  11611 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِىـ١ّٛؽ وبًِ ثلغٜ ٘بٔٝ -  5

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  3225 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  كذبرٗ جبص كذبرٗ ٔؼّٗ -  6

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111113 ، ربع٠ز ٚفٟ  13224 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  كض ٔب سَٛ ثب كض ٔب اِجض -  7

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111113 ، ربع٠ز ٚفٟ  13224 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٔبكض ثبسَٛ ٔبكض اِجض -  8

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  14612 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِصغفٝ ؿ١ض صؿٛلٝ سبٌض -  9

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



 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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  5242 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض دـ١ٓ دـٓ ِذّض -  10

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  5242 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض دـ١ٓ دـٓ ِذّض -  11

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  21221 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دـ١ٓ كؼجبْ صوزٛع ِل١غٖ -  12

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  12222 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّٛص ِذّض ػٍٝ ػال -  13

ج١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  13112 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ؿالِٗ دٕب وبًِ ِبجضٖ -  14

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  13112 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ؿالِٗ دٕب وبًِ ِبجضٖ -  15

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  15211 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ِؼ١مً ِٕلبٜٚ ادّض -  16

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  16412 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػاسغ عِؼٜ عضب اثبٔٛة -  17

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

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  12221 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دبفظ اٌؼظ١ُ ػجض ِذغٚؽ صالح -  18

ج١ٕٗ  1111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  12221 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌـالَ ػجض ٠ٛؿف صبٌخ ػصبَ -  19

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  21354 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  جغجؾ غجغ٠بي ٠ٛؿف ١ِٕب -  20

ج١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  11356 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  غبٌٝ كذبد ثلغٜ صفٛد -  21

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  11114 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌفزبح ػجض ِذّض عضب ادّض -  22

ج١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111111 ، ربع٠ز ٚفٟ  13656 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ِٛؿٝ ٔصغ ادّض -  23

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

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111113 ، ربع٠ز ٚفٟ  12521 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِـؼٛص اٌٛ٘بة ػجض ِذّٛص عفؼذ -  24

ج١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111114 ، ربع٠ز ٚفٟ  12441 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اؿذك ػوغٜ ١ِالص اِجض -  25

ج١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111114 ، ربع٠ز ٚفٟ  11125 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػٍٝ ػثّبْ دـٓ اؿبِٗ -  26

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



 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  21111115 ، ربع٠ز ٚفٟ  2311 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ا٠ٛة دـ١ٓ دـٓ ػٍٝ ػصبَ -  27

ج١ٕٗ  411111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111115 ، ربع٠ز ٚفٟ  2311 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض ػثّبْ ِصغفٝ -  28

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111116 ، ربع٠ز ٚفٟ  12462 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  س١ٍٗ ػ١ـٝ عضبئٝ ٘بٔٝ -  29

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

 اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111116 ، ربع٠ز ٚفٟ  2151 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػف١فٝ ػب٠ض ػٕغغ ِذـٓ اٌغدّٓ ػجض -  30

ج١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف،    

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  21114 ثغلُ ل١ضٖ جكؿ ،، فغص ربجغ  ػٍٝ ػضٌٝ ػغب دّبصٖ -  31

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

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  21126 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌغاػق ػجضإٌّؼُ صفٛد ربِغ -  32

ج١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111112 ، ربع٠ز ٚفٟ  21513 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ثٍق ِذّض لبؿُ ِذّض -  33

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  11261 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  فغج اهلل ػجض فإاص عِضبْ -  34

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  12223 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  وبًِ صبصق ػؼ٠ؼغبٌٝ -  35

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  21252 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌفزبح فبعٚق ػوٝ -  36

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  11322 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػٍٝ ؿ١ض عِضبْ ػّغ -  37

ج١ٕٗ  35111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  21463 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ؿ١ض عث١غ ػالء -  38

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

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  15266 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض اٌؼظ١ُ ػجض اهلل ػجض ِؼزصُ -  39

ج١ٕٗ  1115111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111123 ، ربع٠ز ٚفٟ  21241 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دبفظ اٌغاػق ػجض ِذّض ِذّٛص -  40

ج١ٕٗ  41111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111123 ، ربع٠ز ٚفٟ  21122 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػ١ض ِذّٛص ا١ِٓ رٙبٔٝ -  41

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111123 ، ربع٠ز ٚفٟ  11221 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  غ١ّٕخ ِذّض عاضٝ دّضٜ -  42

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  21264 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌذ١ّض ػجض ِذّض ٔبص٠ٗ -  43

ج١ٕٗ  51111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ 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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  15622 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دـ١ٓ ِذّض ػب٠ض ِذّض -  44

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

 اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  12411 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌظب٘غ ػجض اٌغٕٝ ػجض ِذّض عٍؼذ -  45

ج١ٕٗ  45111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف،    

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  13124 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  كذبرٗ ِذّض عٗ ؿؼ١ض -  46

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  21422 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اثغا١ُ٘ ِذّض عجت ؿ١ٙغ -  47

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  14413 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض رٛف١ك ٔجبرٝ اًِ -  48

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

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111122 ، ربع٠ز ٚفٟ  21211 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض اثغا١ُ٘ جّبي اثغا١ُ٘ -  49

ج١ٕٗ  1115111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  11662 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  عٍت ػجضاهلل كؼجبْ عجت -  50

ج١ٕٗ  5111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  6561 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌجٛاص ػجض اٌجٛاص ػجض عجت اٌجٛاص ػجض -  51

ج١ٕٗ  11111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚصف،  اٌّبي   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  6561 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌجٛاص ػجض عجت اٌجٛاص ػجض -  52

ج١ٕٗ  11111111.111، ِبٌٗ عأؽ ١ٌصجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚصف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  21111121 ، ربع٠ز ٚفٟ  11512 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض دؼ٠ٓ دّضٜ صبثغ -  53

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21161    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػجضاٌٍغ١ف ػٍٝ ِذّض -  1

ػجضاٌؼؼ٠ؼ ِذّض ػجضاٌذ١ّض/ ثٍّه - ػٍٝ ثٕٝ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21161    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ٍّبْ ثىغٜ ػجضاٌمبصع ػوغ٠ب -  2

ِذّض ػٍٝ ِضدذ/ ثٍّه - اٌجض٠ض اٌغغ٠ك -اٌفبع صٕضفب -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21151    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ فبعٚق ٚحِّض ١ٌٚض -  3

اٌصبفٝ ٠ٛؿف اٌصبفٍٝ/ ثٍّه -ػّغٚ ٔؼٌخ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21156    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ٍّبْ جبص د١ٕٓ عؤٚف -  4

ِؼٛض صجذٝ ٚٔج١ٍخ ِؼٛض صجذٝ فزذٝ/ ثٍّه اٌؼص١بد - فضً اٌل١ز -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 11611    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِىـ١ّٛؽ وبًِ ثلغٜ ٘بٔٝ -  5

ِىـ١ّٛؽ وبًِ ثلغٜ/ ثٍّه - اكغٚثخ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   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 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21165    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كذبرٗ دٕب ؿؼض ؿ١ّغح -  6

اؿذك دـٕٝ صجذٝ/ ثٍّه ا١ٌٛؿفٝ ِٕلأح ِؼاع ٠ٕٝ ِغوؼ ،    

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21155    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صبٌخ دـٓ جبثغ دـٓ -  7

ثغغاْ صبٌخ دـٓ جبثغ/ ثٍّه - ثغغاْ ػؼثخ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21163    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ػجضاٌصّض ػجضاهلل ِذّٛص -  8

ػجضاٌؼؼ٠ؼ ِذّض ؿؼ١ض ادّض/ ثٍّه -صبِذ ثٕٝ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21152    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ دـٓ ِذّض ػجضاٌٛ٘بة -  9

ػٍٝ دـٓ ِذّض دـٓ/ ثٍّه -ثٍٙبؿخ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21162    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌجٛاص ِذّٛص ػبكٛع دٕبْ -  10

ػثّبْ دـبْ ِذّض/ ثٍّه -اٌم١ؾ -ِؼااع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21166    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ اٌٍغ١ف ػجض ِذّض اٌض٠ٓ ػالء -  11

اٌٍغ١ف ػجض ِذّض وّبي/  ثٍّه اٌٍّه ػؼثخ اٌصبٌذ١ٓ وفغ غبغخِ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21121    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ػجضاهلل ِذّض ػ٠ٕت -  12

دـٓ ِذّض ػٍٝ ػبِغ/ ثٍّه -اٌجٍض اثب -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21121    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عػق ػؼ٠ؼ دٕب جغجؾ -  13

ِٕصٛع عػق ػؼ٠ؼ دٕب/ ثٍّه -اٌجٕض٠خ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21162    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اٌض٠ت جّبي ادّض -  14

ػٍٝ س١ّؾ دّبصٖ/ ثٍّه -اٌغغثبٜٚ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21162    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض ػجضاٌغٕٝ كبص٠ٗ -  15

ِذّض ادّض ػجضاٌغٕٝ كبص٠خ/ ثٍّه -سٍف ثٕٝ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21161    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِبضٝ ِذّض ِذّض -  16

ػٍٝ ِبضٝ ِذّض/ ثٍّه -اٌجٍض اثب -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 21122    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌجٛاص ػجض ِغؿٝ ػٍٝ ِذّض -  17

دـٓ عجت صفبء/ ثٍّه - اٌجذغ٠خ كُ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 21125    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ رضاٚؽ وّبي ؿبِٝ -  18

ثجبٜٚ ثبثذ عِٚبٔٝ/ ثٍّه -اكغٚثخ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 21123    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كؼجبْ ِذّض ِذّض ػّغاْ -  19

كؼجبْ ادّض ٘ضٜ/ ثٍّه -اثباٌجٍض -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 21124    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغغؽ ِؼٛض ١ٌُٚ ِضدذ -  20

ثغغؽ ِؼٛض ١ٌُٚ/ ثٍّه - ثجٛاعاٌّغٚع ِغبٜ رغػخ: ف -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21123    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِغؿٟ اؿّبػ١ً ِذّض -  21

ادّض ِغؿٝ اؿّبػ١ً ِصغفٝ/ ثٍّه - اٌججٙٛع - اٌؼضٖٚ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21122    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ اثغا١ُ٘ ػٍٝ ػّغ -  22

غ١ّٕٗ اثٛ كؼجبْ دـٓ/ ثٍّه -ثغعجبط -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  



 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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21126    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌىغ٠ُ ػجض ِذّض اٌىغ٠ُ ػجض -  23

دـٓ اٌىغ٠ُ ػجض ِذّض ػٍٝ/  ثٍّه ؿاللٛؽ اٌؼضٖٚ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21122    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼظ١ُ ؿؼض ِغػٚق ٠ٛؿف -  24

ٕ٘غق ػٍٝ ػجضاٌذ١ّض/ ثّه - ِالع١ٗ - ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21124    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجبؽ ِذّٛص ِذّض دـ١ٓ -  25

ادّض ِذّض سض٠جٗ/ ثٍّه -اٌمجٍٝ اٌـالَ: ف -ِغبغخ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 16151    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ِغلؾ ؿؼ١ض ا٠ٙبة -  26

دـ١ٓ ػجضاٌؼؼ٠ؼ اٌض٠ٓ صالح ِذّض/ ثٍّه- اٌجّٙٛع٠خ: ف-ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21126    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغاػق ػجضإٌّؼُ صفٛد ربِغ -  27

اسٛارٗ ػٓ ٚو١ال ِؼٛض ؿ١ض ػبصي/ ثٍّه اٌجٕبد ِضعؿخ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21125    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغاػق ٠ٛؿف جّبي اؿالَ -  28

ِذّض ِذّض ػبِغ ػ١ض/ ثٍّه -ثغعجبط -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21121    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ ِصغفٝ اِجبعن ػّغ -  29

دـ١ٓ ِصغفٝ اِجبعن/ ثٍّه - اٌذبصً وَٛ - ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21122    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿالِٗ ػ١ـٝ ٔج١ً ا١ًِ -  30

ِذّض لغٔٝ ِذّٛص/ ثٍّه - عٕجضٜ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21111    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٛاعس عكبص عاضٝ فٛػٜ -  31

ػجضاهلل اثغا١ُ٘ ِذّض ِصغفٝ/ ثٍّه إٌبصغ ػجض جّبي: ف - اٌؼضٖٚ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21122    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼؼ٠ؼ ِذّٛص ػب٠ض ادّض -  32

ػجضاٌجٛاص اثغا١ُ٘ فبعّٗ/ ثٍّه - فضً اٌل١ز -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 11214    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ٔؼّبْ عٍؼذ ػالء -  33

اٌج١ِٛٝ ادّض ِصغفٝ/ ثٍّه دغة اثٛ ػؼثخ -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21121    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذ١ّض ػجض ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض -  34

دـٓ اٌذ١ّض ػجض ِذّض/ ثٍّه - اٌؼ١ب٠ضٖ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21111    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض أٛع ٠ذ١ٝ دـٓ -  35

ادّض اٌض٠ٓ ٔٛع ِذّض ثٍّه ػ٠بص اٌل١خ ِغبغخ وؼ ِغ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذف١ظ ِذّض ادّض ػبصي -  36

ػجبٌذف١ظ ِذّض ادّض/ ثٍّه - اٌجـمٍْٛ - اٌؼضٖٚ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21211    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٙضٜ ِذّض ػجضاٌؼظ١ُ ِذّض جّبي -  37

ِٙضٜ ِذّض ػجضاٌؼظ١ُ ِذّض/ ثٍّه - عٕجضٜ - ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21115    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ا١ٌبؽ ػٍٝ اثغا١ُ٘ عٛؿْٛ -  38

اٌـالَ ػجض لبؿُ ػ١ض/ ثٍّه - ا١ًٌٕ وٛع١ٔق: ف -اٌؼضٖٚ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21116    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف اٌّغٕٝ ػجض عك١ض اِبي -  39

ِذّض كذبرٗ ؿؼض ِذّض/ ثٍّه -صبِذ ثٕٝ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   



 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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21112    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ اٌذ١ّض ػجض ٔبجخ سبٌض -  40

ؿبٌُ ادّض ِذّٛص ِذّض/  ثٍّه اٌم١ؾ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 12221    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـالَ ػجض ٠ٛؿف صبٌخ ػصبَ -  41

وبًِ ػّبعح عث١ؼٝ/ ثٍّه - عٕجضٜ - ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21113    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربٚضغؽ ثبؿ١ٍ١ٛؽ كىغٜ اكغف -  42

٠ؼمٛة صّٛئ١ً ِغ٠ُ/ ثٍّه اٌؼ٘غاء ِضعؿخ اِبَ اٌض١ًٌ ٔؼٌخ عغ٠ك -اٌّذغٗ كغق -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21112    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دـٓ ِذّض فزذٝ -  43

إٌّؼُ ػجض دجبػٜ ِّضٚح/ ثٍّه- اٌغك١ضٜ: ف -ِغبغخ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21112    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغلص ف١ُٙ وّبي ١ِٕب -  44

ِغلص ف١ُٙ وّبي/ ثٍّه اٌغغاص: ف -ِغبغخ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

: اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21214    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض لبؿُ عث١غ ٚالء -  45

ػجضاٌؼؼ٠ؼ ػجضإٌّؼُ عضب/  ثٍّه - اٌفغصٚؽ: ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،     

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21211    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ عػق ػ١بص عػق -  46

عػق ػ١بص ٘بٔٝ/ ثٍّه - اٌجغٔٛؽ ص٠غ - ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21213    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌجٛاص ػوٝ ػبعف اثغا١ُ٘ -  47

ٕٝػجضاٌغ ػالَ ؿؼ١ض/ ثٍّه - اٌجغٔٛؽ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21156    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ٍّبْ جبص د١ٕٓ عؤٚف -  48

ِؼٛض صجذٟ ٔج١ٍٗ/  ثٍّه - فضً اٌل١ز - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21114    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دّضٜ ٠ذٝ ٘بٌٗ -  49

اثغا١ُ٘ د١ٕٓ فشغٜ ٔج١ً/ ثٍّه اٌثٛعح: ف -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21111    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػثّبْ دـ١ٓ أٛع -  50

ػجضاهلل اٌذ١ّض ػجض صالح دىّذ/ ثٍّه - اٌؼجبؿ١ٗ - اٌّذغٗ كغق - ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21115    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض عِضبْ -  51

 ػبكٛع/ ثٍّه  اٌمجٍٝ اٌؼجٛع: ف - اٌؼضٖٚ ثٕضع ثؼٕٛاْ(  ؿ١بعاد اصالح ٚعكخ)  ٔلبط ػٓ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ

ِذّض ػٍٝ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21115    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض عِضبْ -  52

ِذّض ػٍٝ ػبكٛع/ ثٍّه اٌمجٍٝ اٌؼجٛع: ف - اٌؼضٖٚ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

: اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21215    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ دّضٜ عٗ ٠بؿغ -  53

ػٍٝ دّضٜ عٗ ِذّض/ ثٍّه -كبعٚٔخ -ِغبغخ ِغوؼ ،     

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21216    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّض ِذّض سبٌض -  54

ِذّض ِذّض ِذّض/ ثٍّه - اٌـبٜٚ ِٕلبح -اٌؼضٖٚ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

: اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثلبعٖ كىغ ٘بٔٝ ١ِٕب -  55

دٕب ثلبعٖ كىغ ٘بٔٝ/ ثٍّه -اٌجغٔٛؽ ص٠غ -ِغبغخ ِغوؼ ،     

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21211    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػا٠ض دـٓ س١ٍفٗ فزذٝ -  56

س١ٍفٗ فزذٝ ِذّض/ ثٍّه -اٌمج١ٍخ كُ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   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

: اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػ١ض ٘الي ِذّض -  57

اؿّبػ١ً ػٍٝ ػ١ض/ ثٍّه -كبعٚٔخ ػجبص -ِغبغخ ِغوؼ ،     

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21211    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ صبٌخ ػوغ٠ب عٍؼذ -  58

ػجضاٌٍغ١ف كؼجبْ ػجضاٌٍغ١ف/ ثٍّه -اٌؼم١ٍٗ -اٌؼضٚح ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 12211    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌج١ض ػجض كؼجبْ ٚصفٝ ػض١ٌٗ -  59

ادّض ػٍٝ عِضبْ/ ثٍّه ػجضاٌشبٌك وفغ -اٌؼضٖٚ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111111 ربع٠ز ٚفٟ 21116    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ِذّض ِصغفٟ ِذّض -  60

اٌجٛاص ػجض ِذّض ِذّٛص/ ثٍّه اٌجٍض اثب -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 21211    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجضاٌصبٌذ١ٓ عجت عث١غ -  61

ػوٝ صجذٝ ِصجبح/ ثٍّه -اٌجٕٙـب -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  

:   اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 21216    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ؼمٛة ِـؼض ثبؿُ -  62

١ٌُٚ ١ٌلغ اوغاَ ثٍّه اٌجّٙٛع٠خ كبعع ِغبغخ ثٕضع ،   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 21213    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذ١ّض صالح ِصغفٝ -  63

ػجضاٌذ١ّض صالح ػّغ/ ثٍّه -كبعٚٔٗ ػجبص -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 21214    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل أٛع ػج١ض ا١ِغٖ -  64

ٔؼّبْ دبرُ ٔؼّبْ/ ثٍّه -5االلضاَ لغ٠خ -اٌؼضٚح ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

:   اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 21332    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػغب صبرخ ػبعف -  65

اٌض٠ٓ ثٙبء ِذّض ثٍه اٌشغبة ثٓ ػّغ كبعع ِغبغخ ثٕضع ،   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111113 ربع٠ز ٚفٟ 21215    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِذّض ِذّض عضب -  66

ػبعف اٌض٠ٓ ٔٛع/ ثٍّه -صضلٝ ٠ٛؿف ػؼثخ -اٌٛلف ١ِبٔخ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 21221    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ا١ِٓ اهلل ػجض ا١ِٓ -  67

ِذّض ػا٠ضْ س١ٍفٗ/ ثٍّه - اٌـالَ: ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 21244    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِٛؿٟ س١ّؾ دٕبْ -  68

اثغا١ُ٘ ػجضاٌذ١ّض ػا٠ض/ ثٍّه - اٌّغذٓ: ف - ِغبغٗ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 21222    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض كٍمبِٝ ِذّض اكغف -  69

فٛػٜ ٔبصٜ ١ِالص/ ثٍّه - صبِذ ثٕٝ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 12122    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض ِذّض ِغاص ِذّض -  70

اٌـ١ض ِذّض ِغاص ِصغفٝ/ ثٍّه - اٌّذغٗ كغق - اٌجض٠ضٖ اٌؼجبؿ١ٗ - ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 21221    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض رٛف١ك ِذّض ػٍٝ -  71

رٛف١ك ِذّض ػجضاٌذ١ٍُ/ ثٍّه - ؿاللٛؽ - اٌؼضٖٚ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 21246    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عٕغبٜٚ ِذّض ِذّٛص دـٕبء -  72

عٕغبٜٚ ِذّٛص دـٓ/ ثٍّه - اٌىٙغثبء ِذغٗ عغ٠ك - 4 علُ اٌجٙبص - اٌؼضٖٚ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 21245    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض كذبرٗ ػّغ ٚؿبَ -  73

كذبرٗ ػّغ ادّض/ ثٍّه - عِضبْ ِٓ اٌؼبكغ: ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 21212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دـ١ٓ ػجضاٌؼؼ٠ؼ صالح -  74

ػٍٝ دـ١ٓ ػجضاٌؼؼ٠ؼ/ ثٍّه - اثٛاٌؼٛص٠ٓ وفغ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 21211    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ٘بكُ ادّض ِذّض -  75

ػٍٝ ِذّض ٘بكُ ادّض/ ثٍّه - ػ٠بص اٌل١ز - ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111114 ربع٠ز ٚفٟ 21223    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٙضٜ ادّض وبًِ ػ٠ٕت -  76

ػجضاٌغؿٛي ِذّض ِض٠ذٗ/ ثٍّه - اٌجـغ كبعع - اٌفبع صٕضفب - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 21231    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض ػجضاٌذ١ّض ِذّٛص -  77

اٌـ١ض ػجض ػٍٝ ِغٖٚ/ ثٍّه اثباٌجٍض -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 21231    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض صبٌخ سٍف صبٌخ -  78

اٌـ١ض صبٌخ سٍف/ ثٍّه دٍفب ِٕلبح -اٌؼضٖٚ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 21222    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػ١ض سٍف ِذّض -  79

لؼٛص ِذّض ػ١ض سٍف/ ثٍّه اثلبق -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 21242    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِـؼض ِذّض ػٍٝ ػّغ -  80

ِـؼض ِذّض ػٍٝ ػجضاٌـزبع/ ثٍّه -اٌم١ؾ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 15611    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـب١ٔٓ اٌذى١ُ ػجض صالح ؿ١ض -  81

دـٓ ادّض ِذّض طوٝ/  ثٍّه - عِضبْ ِٓ اٌؼبكغ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 21224    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض صبصق ِذّض سبٌض -  82

اٌغٕٝ ػجض اٌغٕٝ ػجض ؿ١ٔٛٗ/ ثٍّه - اثباٌجٍض -خِغبغ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 21226    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صبٌخ وبًِ عافذ ١ِٕب -  83

ِجٍٝ صبصق ػّبص/ ثٍّه -اٌجغٔٛؽ ص٠غ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 21225    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل دـت ِذّض اٌـ١ض عجت -  84

ػجضاٌفزبح ٔبجخ ؿ١ضٖ/ ثٍّه اٌججٙٛع -اٌؼضٖٚ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 5216    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ فغغٍٝ ِذّض ا٠ّبْ -  85

ػٍٝ فغغٍٝ كّغصي/ ثٍّه ػجضٖ ِذّض: ف -اٌؼضٖٚ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 21232    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لغت فزذٝ جّبي رغغ٠ض -  86

لغت فزذٝ جّبي/  ثٍّه اٌصؼب٠ضٖ ػؼثٗ ِغبغٗ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 21221    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕب ػجضاهلل ػضٌٝ ؿ١غاف١ُ -  87

١ِشبئ١ً أضعاٚؽ ؿ١ّغ/ ثٍّه -كبعٚٔخ جؼ٠غح -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111115 ربع٠ز ٚفٟ 21222    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ػجضاٌذ١ّض سٍف اٌذ١ّض ػجض -  88

اثغا١ُ٘ اٌذ١ّض ػجض سٍف ادّض/ ثٍّه اٌجٕٙـب -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 21232    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌؼ١ٍُ ِذّض ػبعف ِذّض -  89

ِذّض ِذّض ػجضاهلل اثٛ/ ثٍّه -اٌفبع صٕضفب -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 21241    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عٍجٗ ِىبٜٚ ِصغفٝ عضب -  90

عٍجخ ِىبٜٚ ِصغفٝ/ ثٍّه -اٌض٠ٓ كّؾ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   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

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 21232    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٙضٜ ِذّض ػجضاٌؼظ١ُ ِذّض دـ١ٓ -  91

ِذّض ػجضاٌؼظ١ُ ِذّض جّبي/ ثٍّه -عٕجضٜ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  

:  اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 21233    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـ١ض اِجض اثغاَ -  92

فغج ػجضاٌـزبع اِجض/ ثٍّه -اٌفبثغ٠مٗ -اثٛػ٘بع: ف -ثٕضعِغبغخ ،   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 21243    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض ِذّض ٌغ١ف دبرُ -  93

ِذّض ػجضاٌٍغ١ف اثٛثىغ/ ثٍّه - اثلبق - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 21241    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ ػٍٝ ادّض كف١ك -  94

دـ١ٓ ػٍٝ ادّض ِذّض/ ثٍّه -كٍمبَ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 21236    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ٠ضاْ ِذّض ػغفبْ عِضبْ -  95

ِصغفٝ ِذّض صالح/  ثٍّه 4 علُ اٌجٙبص اٌؼضٚح ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 21231    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔبصغ ادّض ِذّض س١ٍفخ ِذّض -  96

ادّض ِذّض س١ٍفخ ػٍٝ/ ثٍّه - عِضبْ ِٓ اٌؼبكغ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 21234    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػٍٝ ػجضاٌٍغ١ف ػّغ -  97

دـ١ٓ ػجضاٌؼظ١ُ ٌغفٝ/ ثٍّه -اٌّصغٜ ِٕل١خ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 21235    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٛ٘بة س١ًٍ فغجبٔٝ -  98

كذبرٗ ػجضاٌٛ٘بة س١ًٍ/ ثٍّه  -ٌٍَّٛ ػجضاهلل  ِٕلبح -اٌؼضٚح ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 12224    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض اٌغؤف ػجض ػبصي ػّغ -  99

/ ثٍّه - االٚلبف: ف - ثٕضعاٌؼضٚح ثؼٕٛاْ( جضٜٚ ٚصعاؿبد اصاع٠خ اؿزلبعد) ٔلبط ػٓ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ

ؿّبح ؿؼ١ض ادّض ) 

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111116 ربع٠ز ٚفٟ 12224    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػجضاٌغؤف ػبصي ػّغ -  100

ؿّبح ؿؼ١ض ادّض/ ثٍّه -االٚلب: ف -ثٕضعاٌؼضٚح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21242    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٕ٘ضٜ ػ١بص اؿذك ص١ِبٔٗ -  101

رٛف١ك وبًِ فب٠ؼ/  ثٍّه جغج اثٛ صفظ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21123    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، د١ٕٓ صبصق فب٠ك ٚائً -  102

ربٚضغٚؽ ثجبٜٚ عاِؼ/  ثٍّه ف١ُٙ دٕب ِـزلفٝ ثجٛاع اٌجذغ عغ٠ك كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21241    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دبفظ اٌغاػق ػجض ِذّض ِذّٛص -  103

دبفظ اٌغاػق ػجض ِذّض ٔظّٝ/  ثٍّه اال٠ّبْ ِـزلفٝ سٍف كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21242    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػثّبْ دـٓ اٌض٠ٓ صالح -  104

ِجبعن ؿ١ض كؼجبْ فزذ١ٗ/  ثٍّه اٌلبفؼٝ االِبَ كبعع ِغبغٗ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21251    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، إٌجٝ ػجض جّبي ادّض عضب -  105

اال١ِغ صالح عضب/  ثٍّه ثٛعؿؼ١ض كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111112 ربع٠ز ٚفٟ 21251    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّٛص اٌذ١ّض ػجض ػّبص -  106

ِٕبع اٌغصعٜ ادّض/  ثٍّه ِالع١ٗ ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 2125    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض عاضٝ عجت ؿذغ -  107

ِصغفٝ صالح عاضٝ/ ثٍّه - اٌمج١ٍٗ كُ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   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

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21255    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ِذّض ػجضاٌذ١ّض ؿ١ّغٖ -  108

ِذّض ادّض عِضبْ/ ثٍّه - ا١ٌٛؿفٝ ِٕلبح - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 2125    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض عاضٝ عجت ؿذغ -  109

ِصغفٝ صالح عاضٝ/ ثٍّه اٌمج١ٍٗ كُ -ِغبغخ ِغوؼ ثؼٕٛاْ(  ص١ض١ٌٗ) ٔلبط ػٓ اسغ فغع افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21252    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌفزبح فبعٚق ػوٝ -  110

عفبػٝ ِذّض دّض٠خ ثٍّه جغج اثٛ  صفظ -ِؼاع ثٕضعثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21254    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌؼال اثٛ ِذّض اثٛاٌؼال دّبصٖ -  111

ادّض ؿؼ١ض ػٛاعف/ ثٍّه -اثباٌجٍض -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21256    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صاٚص أضعاٚؽ كبوغ ٘بٔٝ -  112

ٕ٘غٜ ػضٌٝ ا٠ّبْ/  ثٍّه االجزّبػ١ٗ اٌلئْٛ كبعع اٌؼضٖٚ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 11113    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض وبًِ ٠ٛؿف ادّض -  113

ِذّض ػجضاٌـزبع ث١ِٛٝ/ ثٍّه - ل١ٍٕٝ ِـزلفٝ اِبَ اٌّضاعؽ: ف - ِغبغٗ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

: اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 1422    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ؿ١ض كؼجبْ ؿ١ض -  114

ػزٝ ؿ١ض كؼجبْ ثٍّه دـ١ٓ عٗ كبعع ِغبغخ ثٕضع ،     

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 1422    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ؿ١ض كؼجبْ ؿ١ض/  اٌمبصغ -  115

 كؼجبْ/ ثٍّه -دـ١ٓ عٗ" ف -ِغبغخ ِغوؼ)  ثؼٕٛاْ( ٚرصض٠غ اؿز١غاص ِىزت) ٔلبط ػٓ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ

ػٍٝ ؿ١ض ) 

: اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 1422    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ؿ١ض كؼجبْ ؿ١ض -  116

ػٍٝ ؿ١ض كؼجبْ/ ثٍّه -دـ١ٓ عٗ" ف -ِغبغخ ِغوؼ)  ثؼٕٛاْ( ٚرصض٠غ اؿز١غاص ِىزت) ٔلبط ػٓ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،   ) 

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21252    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كذبرخ ِذغٚؽ كىغٜ ث١زغ -  117

اثغا١ُ٘ ػجضاٌذ١ّض ػا٠ض/ ثٍّه -اٌفبثغ٠مٗ -ِغبغخ ثٕضع ،:   ١غاٌـزأك  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21261    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل ػجض جبثغِذّض ٠ٛ٘ضا -  118

اهلل ػجض ِذّض جبثغ ِذّض/  ثٍّه ِٙضٜ وفغ اٌؼضٖٚ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21251    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّٛص اٌذ١ّض ػجض ػّبص -  119

ِٕبع اٌجضعٜ أدّض/ ثٍّه - ِالع١ٗ - ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 2251    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل ػغب كبوغ وّبي ػصبَ -  120

ػغبهلل كبوغ وّبي/ ثٍّه -لفبصٖ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

: اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 1422    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ؿ١ض كؼجبْ ؿ١ض -  121

ػٍٝ ؿ١ض كؼجبْ/ ثٍّه - دـ١ٓ عخ" ف -ِغبغخ ثٕضع ،    

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21261    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض وبًِ ٠ذٝ أٛاع -  122

ػ٠ٛؾ اهلل دـت عِضبْ/ ثٍّه سبٌض ثٕٝ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21221    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عِؼٜ ػٛض ػا٘ٝ -  123

س١ًٍ اثغا١ُ٘ ١ِالص/  ثٍّه - عٕجضٜ ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21252    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جضاِٝ ػجضاٌغاػق ادّض ٘جٗ -  124

ِصغفٝ ادّض سبٌض/ ثٍّه - عِضبْ ِٓ اٌؼبكغ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   



 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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21251    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثلغٜ صّٛئ١ً ِبجض -  125

اهلل عػق دٕب ِب٘غ/  ثٍّه - اٌٛلف ١ِبٔخ - ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 فٚص،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21266    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌفزبح ػجض ِذّض وٍثَٛ -  126

اٌٛ٘بة ػجض ِٛؿٝ صالح/  ثٍّه - اٌؼّضح: ف - إٌبصغ٠خ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21262    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٌج١ت دـٓ أٛع ٚج١ٗ -  127

دـٓ أٛع ِجضٜ/  ثٍّه - اٌجالء:  ف - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21221    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِفزبح ػجضاهلل ادّض ِذّض -  128

ػبصي ِذّض ػٍٝ/  ثٍّه - اثغا١ُ٘ اٌل١ز وفغ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21262    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ ادّض ِذّض ٘جٗ -  129

١٘ٚت دـٓ ١٘ٚت دجبػٜ/ ثٍّه - اٌغ٠ضٜ ػؼثخ - جغج اثٛ صفظ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21262    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ اٌـزبع ػجض ِذّٛص -  130

ا١ِٓ ِذّض ؿ١ّغ/  ثٍّه اٌض٠ٓ كّؾ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21263    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض دـٓ عث١غ -  131

ِذّض اٌؼظ١ُ ػجض ِذّض/  ثٍّه صبِذ ثٕٝ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21264    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذ١ّض ػجض ِذّض ٔبص٠ٗ -  132

ِذّض دفٕٝ ادّض/  ثٍّه - ِٛع٠ؾ ػؼثخ - اٌؼضٚح ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21265    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف أٛع جّبي اٌضاٌٝ -  133

ػ١ض ِصغفٝ ادّض/  ثٍّه - فضً اٌل١ز - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21223    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، سبٌض اٌض٠ٓ وّبي ٚائً -  134

اؿّبػ١ً ِذّض اِبي/  ثٍّه - 4 علُ ف اٌفٛاٌٗ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21261    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، بةػجضاٌٛ٘ ادّض ِجغٚن ػجضاٌٛ٘بة -  135

ػجضاٌٛ٘بة ادّض ِجغٚن ِذّض/ ثٍّه - صّ٘غٚ - ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 21226    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ذٗ ٠ٛؿف ِب٘غ ٘جٗ -  136

اثغا١ُ٘ اٌـ١ض ِـؼٛص ِجضٜ/  ثٍّه اك١ٕٓ ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 1311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجبصٖ ػٍٝ ػجبصٖ -  137

 ػجبصٖ ػٍٝ/  ثٍّه - اٌّضاٚع وفغ - ِغبغٗ ِغوؼ)  ثؼٕٛاْ(  ٚكذِٛبد ػ٠ٛد ِذً)  ٔلبط ػٓ اسغ فغع افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ

 ِذّض

 رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 21224    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌصّض ػجض اٌغٕٝ ػجض عضب ِذّض أزصبع -  138

اٌغٕٝ ػجض عضب ِذّض/  ثٍّه ػغٍٛي ؿؼض كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 21221    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ج١ض ػؼ٠ؼ ٔج١ت ١ِالص -  139

ثبثذ ثغغؽ ِغ٠ُ/  ثٍّه اٌفل١ٕٗ اٌزغػٗ كبعع فٛػ٠خ ِٕل١خ ِغبغٗ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 21222    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض إٌّؼُ ػجض ؿؼ١ض عكب -  140

لغت ادّض ِذّض/  ثٍّه ٌٍَّٛ لصغ اٌؼضٚح ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 21221    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض صبثغ ٔبجخ ِذّٛص -  141

ِذّض صبثغ عِضبْ/  ثٍّه وبًِ ِصغفٝ كبعع اٌؼضٖٚ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ  



 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

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 21223    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صعصص٠غ ؿ١ض  اٌذبفظ ػجض ِصغفٝ -  142

صعص٠غ ؿ١ض اٌذبفظ ػجض/  ثٍّه ؿؼ١ض ثٛع/  ف ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  

 رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 21221    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌؼظ١ُ ػجض اٌٍغ١ف ػجض ِذّض اٌؼظ١ُ ػجض -  143

اٌؼظ١ُ ػجض اٌٍغ١ف ػجض ِذّض صالح/  ثٍّه اٌجذغ٠ٗ كُ ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 21225    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغؿٝ فبعٚق ػّغ اؿالَ -  144

ِذّض اثغا١ُ٘ ؿ١ّغ/  ثٍّه ٛعؿؼ١ضث كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 21222    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػوٝ عِضبْ ِذّٛص -  145

ادّض ػٍٝ جّؼٗ ؿ١ٕٗ/  ثٍّه اٌؼجٛع اٌّـزلبع٠ٓ كبعع ِغبغٗ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 11552    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف وبًِ اٌؼظ١ُ ػجض وبًِ -  146

٠ٛؿف وبًِ اٌؼظ١ُ ػجض وبًِ/  ثٍّه جّؼٗ اثٛ ػؼثخ جغج اثٛ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ثجؼٍٗ إٌلبط ػٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111123 ربع٠ز ٚفٟ 21223    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض جبثغ عِضبْ ثىغ اثٛ -  147

صجغٖ كؼجبْ ِصغفٝ$  صجغٖ كؼجبْ ِذّض/  ثٍّه اٌّصغفٝ ثغج اٌجذغٜ اٌـالَ كبعع ِغبغٗ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ  

: اٌـزأك١غ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 21226    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كؼجبْ عجت دجبج -  148

٘غ٠ضٜ ؿ١ض دجبج/  ثٍّه - اع١ٕٗ - ِغبغخ ِغوؼ ،    

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 16221    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اٌـ١ض ػجضاٌفزبح عجبء -  149

دٕب ١ِشبئ١ً ؿؼ١ض/  ثٍّه اكغٚثٗ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ/  ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 21222    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض دـ١ٓ صفٝ صجبح -  150

ِزٌٛٝ ادّض ِذّض/  ثٍّه - اٌلٛأٝ: ف - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 21221    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثٌٛؾ ِٕمغ٠ٛؽ ػؼْ -  151

صبصق صضلٝ عِؼٜ/  ثٍّه - جٍجبْ اثٛ - صبِذ ثٕٝ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 21222    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌؼبي ػجض ػٍٝ ادّض ِذّض -  152

اٌؼبي ػجض ػٝ ادّض اٌـ١ض/  ثٍّه ص٘غٚط ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 21224    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاعد١ُ ِذّض اٌّٙضٜ ِذّض ِذّٛص -  153

ػجضاٌٍغ١ف اٌجضعٜ كؼجبْ/  ثٍّه - دـ١جٗ اثٛ رغػٗ ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ ٚصف،    

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111124 ربع٠ز ٚفٟ 21225    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ا١ًٌٍ اثٛ س١غٜ اٌل١ّبء -  154

ِذّض اثغا١ُ٘ ٔؼ١ّٗ/  ثٍّه - إٌٛع ٚاثٛع ١ِضاْ - ١ٌٍٗ اثٛ:  ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21211    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض اثغا١ُ٘ جّبي اثغا١ُ٘ -  155

ادّض اثغا١ُ٘ ٔبصٜ/ ثٍّه -اٌجذغ٠ٗ كُ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف ِذّض عِضبْ ِذّض -  156

ثىغ ِصغفٝ ادّض/ ثٍّه ػجضاٌغاػق ِصغفٝ: ف -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21211    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ اثغا١ُ٘ ِذّض اثغا١ُ٘ -  157

لغت اٌذ١ّض ػجض ػؼٖ/  ثٍّه اٌمج١ٍخ كُ ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21216    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اٌجبة فزخ ِذّض ػٍٝ -  158

دـٓ اٌذـٓ اثٛ عضب/  ثٍّه ص٘غٚط ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   



 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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21312    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض فّٙٝ ػ١ض ِذّٛص -  159

لٕبٜٚ اٌذ١ّض ػجض ػبوف/ ثٍّه - وبًِ ِصغفٝ: ف -اٌؼضٖٚ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 12162    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ِذّض دّضاْ ادّض -  160

اثغا١ُ٘ ِذّض دّضاْ/ ثٍّه عبٌت اثٛ ػؼثخ - سٍف ثٕٝ ٔؼٌخ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كذبرٗ عػق ِجضٜ ثضٚع -  161

ػجضاٌجبثغ عفؼذ ِذّٛص/ ثٍّه - االٌّب١ٔٗ اٌذضبٔٗ ثجٛاع اٌذغ٠ٗ: ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٛض عِؼٜ فبعؽ ١ِٕب -  162

اثٛاٌذـٓ ادّض ِذّض/ ثٍّه - اٌجذغٜ اٌؼ٘ٛع: ف - ِغبغٗ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 12111    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌٍغ١ف ػجض ػٍٝ ِذّٛص ػثّبْ -  163

ػجضاٌٍغ١ف ػٍٝ ِذّٛص/ ثٍّه - فضً اٌل١ز - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 12111    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌٍغ١ف ػجض ػٍٝ ِذّٛص ػثّبْ -  164

ػجضاٌٍغ١ف ػٍٝ ِذّٛص/ ثٍّه - فضً اٌل١ز - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21313    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ؿ١ض ػٍٝ ِصغفٝ -  165

ِذّض اثغا١ُ٘ فبعّٗ/ ثٍّه -اٌـالَ ِضعؿخ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـ١ض دـٓ ِذّض ٕ٘ب -  166

ِذّض ادّض ِذّض صجذٝ/ ثٍّه - وبًِ ِصغفٝ: ف -اٌؼضٖٚ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 11213    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثبٔٛة فّٙٝ اصجبع ع٠ّْٛ -  167

اٌـ١ض ٍِه ٔص١ف ثٍّه اٌجّٙٛع٠خ كبعع ِغبغخ ثٕض ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21112    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػجضاٌؼظ١ُ صالح عضب -  168

ِذّٛص ٔجضٜ اكغف/ ثٍّه - اٌم١ؾ - ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21214    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض جّؼٗ عث١غ ػج١غ -  169

ِذّض اٌغدّٓ ػجض صجغٜ/  ثٍّه اٌؼٛص٠ٓ اثٛ وفغ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21211    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ اٌذـٓ اثٛ عجت ِذّض -  170

دـٓ عضب ؿ١ض ص٠ٕب/ ثٍّه- ص٘غٚط - ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21215    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛٔبْ ػضٌٝ ٠ٛٔبْ صّٛئ١ً -  171

٠ٛٔبْ ػضٌٝ ٠ٛٔبْ/  ثٍّه ص٘غٚط ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111122 ربع٠ز ٚفٟ 21212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض صالح ٠ـغٜ صالح -  172

ادّض ِذّض ِصغفٝ ادّض/ ثٍّه - ػبِغ اثٛ ػغفٗ - اٌجّٙٛع٠ٗ كبعع - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ دج١ت ٔؼ١ُ ١ِٕب -  173

اثغا١ُ٘ دج١ت ٔؼ١ُ/  ثٍّه صٕضفب ِٛلف كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21314    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل فغج صبثغ ادّض ِذّض -  174

ػٍٝ ؿ١ض ػٍٝ ِذّض/  ثٍّه اٌجًّ فإاص عٍؼذ كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21312    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض ؿبِٝ ادّض -  175

رٛف١ك ِذّض ػصبَ/  ثٍّه ٚاالٚلبف ٔبصغ ِـجض ثجٛاع اٌّصغٜ ِٕل١خ ِغبغٗ ثٕضع ،:   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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغغٛس ػجضاٌّـ١خ دٕب ا٠ّبْ -  176

صبٌخ ٠ٛؿف فإاص/ ثٍّه - اٌجغٔٛؽ ص٠غ - ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض عكبص اٌؼضٜٚ جّبي -  177

دـ١ٓ ِذّض وّبي فب٠ؼٖ/ ثٍّه -وبًِ ِصغفٝ: ف -اٌؼضٖٚ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21314    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض دـٓ ِذّٛص كؼجبْ -  178

اٌؼبي ػجض ادّض دـٓ ػٍٝ/  ثٍّه عّجٛ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21316    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ادّضاٌل١ز ادّض ِذّٛص -  179

ِؼزصُ ِذّض ؿبِخ/ ثٍّه - غٍٟفغ دبعح اثٛا١ًٌٍ: ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21313    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ػجبؽ ػٍٝ ٘لبَ -  180

ِذّض ػجبؽ ػٍٝ/ ثٍّه - اٌجؼائغ: ف - اٌّصغٜ ِٕل١خ - ِغبغٗ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 13252    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌؼؼ٠ؼ ػجض اثغا١ُ٘ عجت عجبئٝ -  181

ػٍٝ ا١ِٓ كذبد/ ثٍّه - اهلل فغج ػؼثٗ -دٍفب ِٕلبٖ -اٌؼضٖٚ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21315    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ ِذّض اثغا١ُ٘ ادّض -  182

ِذّض اثغا١ُ٘ ِذّض/  ثٍّه عِضبْ ِٓ اٌؼبكغ كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21312    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عٍت اٌؼغثٟ ِذّض اٌؼغثٟ -  183

ِذّض ِذّٛص ِذّض/ ثٍّه - اٌلٙضاء ١ِضاْ: ف - ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21312    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض وغ٠ّٝ ِذّض -  184

ػجضاهلل جّبي ادّض/ ثٍّه - اٌؼٛص٠ٓ اثٛ وفغ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21315    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ لغت لغت اٌـالَ ػجض -  185

اٌجىغٜ ِذّض سبٌض/  ثٍّه دـب١ٔٓ س١ًٍ كبعع ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21321    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔصغ اؿذك ثغٚد ١ِٕب -  186

ف١ُٙ جغجؾ عِٚبٔٝ/ ثٍّه عكضاْ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21312    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ ٔٛعاٌض٠ٓ ػغٍٛي ِضدذ -  187

اٌض٠ٓ ٔٛع ػغٍٛي/ ثٍّه - اٌؼجٛع - اٌّـزلبع٠ٓ: ف - ِغبغٗ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21311    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ادّض ِذّض كذبرٗ -  188

ػٍٝ ادّض ِذّض ِٕزصغ/ ثٍّه -اٌؼٛص٠ٓ اثٛ وفغ -ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21312    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ادّض اثغا١ُ٘ ػصبَ -  189

ادّض اثغا١ُ٘ ثذ١غٜ/ ثٍّه ثٛعؿؼ١ض:ف -اٌؼضٖٚ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111121 ربع٠ز ٚفٟ 21316    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌغفبع ػجض ادّض فٌٛٝ ؿٍٜٛ -  190

إٌّؼُ ػجض اٌـ١ض ثٕبء/  ثٍّه اٌفبع صٕضفب ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21321    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌٍغ١ف ػجض سؼاػٝ ػٍٝ  ِذّض -  191

اٌٍغ١ف ػجض سؼاػٝ ػٍٝ ثٍّه ثغعجبط ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21321    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ اٌٛ٘بة ػجض لبؿُ ِذّض -  192

اٌٛ٘بة ػجض لبؿُ/  ثٍّه اٌـٍذضاع ػؼثخ ػبِغ ثٕٝ اٌؼضٚح ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  



 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

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21324    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل ػجض ٔٛع ػبعف ِٙغاْ -  193

اهلل ػجض ٔٛع ػبعف/  ثٍّه ٌٍَّٛ اهلل ػجض ِٕلبح اٌؼضٚح ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21325    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌجبلٝ ػجض فّٙٝ ادّض ادّض -  194

ػ١ض ص٠ٚضاع ِذّض/  ثٍّه إٌبصغ٠خ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21323    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌّـ١خ ػجض كبوغ س١ّؾ عػق -  195

اٌل١ٙض ػجض دٕب ا١ِغٖ/  ثٍّه إٌبصغ٠خ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21326    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اثغا١ُ٘ صبٌخ دـٓ -  196

ِذّض جّؼٗ س١ًٍ/  ثٍّه جغج اثٛ صفظ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21251    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذ١ّض ػجض ادّض اهلل ػجض ِٙب -  197

اثغا١ُ٘ ِذّض ا١ِٓ اٌـ١ض/ ثٍّه -ٚاٌٍّؾ ثٕٝ -ِغبغخ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21331    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً اهلل جبة ٌّؼٝ صّٛئ١ً -  198

دٕب اهلل عػق اؿذك ػب٠ضٖ/  ثٍّه كبعٚٔخ جؼ٠غح ِغبغٗ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21322    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٛض جٕضٜ عِؼٜ ػّبص -  199

ارالص٠ٛؽ ثٌٛؾ ا٠ؼ٠ؾ/  اٌجّٙٛع٠ٗ بععك ِغبغٗ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21322    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دّبص ِذّض دّضٜ ػّبص -  200

ِذّض ؿ١ّغ ادّض/ ثٍّه -عِضبْ ِٓ اٌؼبكغ: ف -ِؼاع ثٕٝ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21322    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌٛ٘بة ػجض ػثّبْ دـ١ٓ عا١ٔب -  201

اٌٛ٘بة ػجض ػثّبْ دـ١ٓ/  ثٍّه ِـؼٛص اٌل١ز اٌؼضٚح ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21331    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غبٌٝ كٕٛصٖ ٍِه عِٚبٔٝ -  202

غبٌٝ كٕٛصٖ ٍِه/  ثٍّه اٌـٕبع٠خ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21334    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌج١ض صالح دـٓ ػٍٝ -  203

ػجضاٌذ١ّض ِذّض عث١غ/ ثٍّه - اٌشغبة ثٓ ػّغ: ف - ِغبغٗ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 1151    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض إٌّؼُ ػجض ِصغفٝ -  204

ػغب صبٌخ صالح/  ثٍّه اٌشغبة ثٓ ػّغ كبعع ِغبغٗ ثٕضع/  ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٍغ١ف دبِض دٕبْ -  205

ِؼزٛق ؿ١ض ِؼزٛق/ ثٍّه -ػغٍٛي ؿؼض ١ِضاْ -ِغبغخ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21336    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اهلل ػجض اٌؼظ١ُ ػجض اهلل ػجض صفبء -  206

اٌؼظ١ُ ػجض اهلل ػجض ثٍّه ِغبغخ ِغوؼ ِالع١خ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21335    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـزبع ػ١ض اٌغغثبٜٚ ِذّض اؿّبء -  207

ِغػٝ فٛػٜ ١٘ثُ/  ثٍّه اٌغغثبٜٚ وفغ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21332    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔج١ت ػؼِٝ اؿذك ع٠ّْٛ -  208

ٔج١ت ػؼِٝ اؿذك/  ثٍّه اٌـٕبع٠خ ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 21111131 ربع٠ز ٚفٟ 21333    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغؿَٛ رٛف١ك ػ١بص اكغف -  209

ثغؿَٛ رٛف١ك ػ١بص/  ثٍّه دجبج ِؼصغح ِؼاع ثٕٝ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ  

   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

   إٌلبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌزأك١غ ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر21111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 16221   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ادّض ِذّض فزذٝ -  1

إٌمً ؿ١بعاد وجبئٓ ٚرغو١ت ثبٌىٙغثبء اٌّؼبصْ ٌذبَ رلى١ً ٚعكخ  

 ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر21111111ُ ربع٠ز ٚفٟ 11114   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌفزبح ػجض ِذّض عضب ادّض -  2

ِٚٛرٛؿ١ىالد صعاجبد غ١بع لغغ رجبعح:  اٌزأك١غ  

 رُ:  اٌزأك١غ ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر21111113ُ ربع٠ز ٚفٟ 21121   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اِبْ ِذّض اِبْ كغ٠ٓ -  3

 اٌّىزجٝ االثبس ٚج١ّغ ٌالوــٛاعاد اٌّشزٍفخ ٚاٌّـزٍؼِبد ٚاٌىٙغثبئ١ٗ اٌّىزج١ٗ االصٚاد ج١ّغ)  ػ١ِّٛٗ رٛع٠ضاد ٔلبط اضزفخ

 اٌجٛف١ٗ ِٚـزٍؼِبد اٌغظائ١ٗ ٚاٌّٛاص اٌثم١ٍخ ٚاٌّّٙبد ٚاٌّؼضاد اٌجٕبء ِٚٛاص صذ١خ ٚاصٚاد ٌٍٕظبفخ اٌالػِخ ٚاٌّٛاص ٚاٌشلجٝ

اٌؼعاػٗ رشص اٌزٝ ٚاٌّؼضاد ٚاالصٚاد أٛاػٙب ثّشزٍف اٌؼعاػ١ٗ اٌّذبص١ًٚ ٌٍلغوبد  ) 

 ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 16612   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض اثغا١ُ٘ اٌؼظ١ُ ػجض -  4

ِٛاكٝ رجبعٖ:  اٌزأك١غ  

:  اٌزأك١غ ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر21111121ُ ربع٠ز ٚفٟ 15512   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٘غ١ِٕب ٚعص اثغا١ُ٘ ١ِٕب -  5

ؿغا١ِه ِؼغض  

 ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر21111123ُ ربع٠ز ٚفٟ 21153   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٛؿٝ إٌٛع اثٛ اٌذ١ّض ػجض س١غٜ -  6

ِٛاكٝ رجبعح ثجؼٍٗ إٌلبط رؼضٞ:  اٌزأك١غ  

:  اٌزأك١غ ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 4532   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّض اثغا١ُ٘ اًِ -  7

ِىزج١ٗ اصٚاد  

 ٚصف،  إٌلبط رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 21215   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغؿٝ اٌذـٓ اثٛ سٍف ١ٌٚض -  8

ثٕبء ِٛاص رجبعح:  اٌزأك١غ  

،  إٌلبط رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 21151   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربٚضغٚؽ غجغ٠بي ربٚضغٚؽ ِٕٝ -  9

ِٛاكٝ دظ١غح:  اٌزأك١غ ٚصف  

،  إٌلبط رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 12623   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض اثغا١ُ٘ اٌجبة فزخ اٌؼؼا٠ُ اثٛ -  10

ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت) ثجؼٍٗ إٌلبط رؼض٠ً رُ:  اٌزأك١غ ٚصف  ) 

،  إٌلبط رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 12623   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض اثغا١ُ٘ اٌجبة فزخ اٌؼؼا٠ُ اثٛ -  11

ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت) ثجؼٍٗ إٌلبط رؼض٠ً رُ:  اٌزأك١غ ٚصف  ) 

،  إٌلبط رؼض٠ً ر21111131ُ ربع٠ز ٚفٟ 12623   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض اثغا١ُ٘ اٌجبة فزخ اٌؼؼائُ اثٛ -  12

ػبِٗ ِمبٚالد ِىزت) ثجؼٍٗ إٌلبط رؼض٠ً رُ:  اٌزأك١غ ٚصف  )  


