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أفؽاظ ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تاٌردؿئٗ تماٌٗ فٓ 5222 تؽلُ 24101442 فٝ ل١ع ، 40444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  زكٓ زك١ٓ فثعاٌالٖ ظ١ٔا -  1

ِسّع زكٓ زك١ٓ فثعاٌالٖ/ٍِه اٌصس١ٗ اٌٛزعٖ تدٛاؼ عا٠ـ ٔدـ:  تدٙح  

 غ١اؼ لغـ ت١ـ فٓ 5231 تؽلُ 24101440 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  تط١د زداؾٜ فٍٝ شساذٗ -  2

ِسّع ِسّع فثعاٌؽٚؤف ١ٌٍٝ/ تٍّه - ض١ٍفٗ ت١د ِكدع تدٛاؼ - اٌٛلعٖ:  تدٙح ، ِٛذٛق١ىالخ  

 ِالتف فٓ 5220 تؽلُ 24101440 فٝ ل١ع ، 55444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  اٌك١ع فثعاٌؽز١ُ اال١ِؽ ا١ِؽٖ -  3

فغ١ٗ ؾا٠ع ققاظ/تٍّه-اٌغٍثٗ ِىرثح تدٛاؼ-اٌمع٠ّٗ اٌّعؼقٗ ل:  تدٙح ، ِٚفؽٚشاخ خا٘ؿٖ  

 ِماٚالخ ِىرة فٓ 5232 تؽلُ 24101414 فٝ ل١ع ، 144444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  شساذٗ ٔاشع شساذٗ تاضَٛ -  4

فثعإٌٛؼ فٛض ٌّقٝ ٔث١ً/ تٍّه - اٌقػؼاء و١ٕكح تدٛاؼ - اٌثغاش:  تدٙح ،  

 ٚفغاؼج فالفٗ ت١ـ فٓ 5263 تؽلُ 24101422 فٝ ل١ع ، 54444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ِسّع ٘الي ازّع ٚائً -  5

زك١ٓ فٍٝ وّاي قّاذ/  ٍِه اٌّكدع تدٛاؼ عا٠ـ ٔدـ:  تدٙح ،  

 ، تاٌردؿئٗ تماٌٗ فٓ 5210 تؽلُ 24101441 فٝ ل١ع ، 14444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  زك١ٓ ِسّع زك١ٓ اٌك١ع -  6

زك١ٓ ِسّع زك١ٓ فاعف/تٍّه-اٌقاظٌٝ اي ثؿِط تدٛاؼ-٘الي تٕٝ:  تدٙح  

 ئعاؼاخ ت١ـ فٓ 5233 تؽلُ 24101413 فٝ ل١ع ، 144444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ذٛف١ك ٔق١ُ خؽـ تٙاء -  7

ظاٚٚظ ِسّٛظ ازّع ٚؼثح/ تٍّه - قٛ٘اج اق١ٛط تشاؼؿ اٌّسغح ص١ع١ٌح تدٛاؼ:  تدٙح ، ٚتغاؼ٠اخ  

 ق١ازٝ ِطثؿ فٓ 5240 تؽلُ 24101412 فٝ ل١ع ، 1444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ٠ٛقف زّٛظٖ ِسّع ٠ٛقف -  8

فؽ٠ع صاظق افؽا٠ُ/  ٍِه ؼ٠اض فثعإٌّقُ شاؼؿ ِىٗ زٍٛأٝ تدٛاؼ:  تدٙح ،(  ِعفُ غ١ؽ زؽ ظل١ك) ضاص  

 ٚت١ـ ذؽت١ٗ زؾ١ؽج فٓ 5255 تؽلُ 24101423 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فٍٝ ِسّع فٍٝ فؿٖ -  9

فثعاٌطاٌك فثعاٌسافؼ عٗ ِسّع/  ٍِه اٌؿؼاف١ٗ اٌدّق١ٗ تدٛاؼ الصاص:  تدٙح ، ِٛاشٝ  

 ، تماٌٗ فٓ 5223 تؽلُ 24101442 فٝ ل١ع ، 14444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فثعاٌقاعٝ ؼشٛاْ ِسّع فاؼف -  10

فثعاٌقاعٝ ؼشٛاْ ِسّع/ تٍّه - اٌمع٠ّح االترعائ١ح اٌسؽ٠ع٠ح ِعؼقح تدٛاؼ - اٌسؽ٠ع٠ح:  تدٙح  

 وٛاف١ؽ فٓ 5254 تؽلُ 24101422 فٝ ل١ع ، 15444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  اٌع٠ٓ وّاي اٌك١ع ضٍف ؼٔعا -  11

خّقٗ فثعاٌقاي ٔد١ة/تٍّه-اٌّعافٓ تدٛاؼ-شثً اٌش١ص:  تدٙح ، ق١عاخ  

 زؾ١ؽج فٓ 5252 تؽلُ 24101424 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ؼٚفائ١ً صثسٝ فاعف اؼ١ِا -  12

شساذٗ ؼٚفائ١ً فثعٖ ؼأفد/ تٍّه - االلثاط ِعافٓ ِٓ تاٌمؽب - اٌدؿاؾؼج:  تدٙح ، ِٛاشٝ ٚت١ـ ذؽت١ح  

 ذؽت١ح زؾ١ؽج فٓ 5234 تؽلُ 24101440 فٝ ل١ع ، 54444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  تغعاظٜ فؽغٍٝ تط١د ؼاِٝ -  13

تغعاظٜ فؽغٍٝ تط١د/  تٍّه - فاِؽ ٔاز١ح - اٌؽزّٓ ِكدع تدٛاؼ - فاِؽ ٔدـ:  تدٙح ، ِٛاشٝ ٚت١ـ  

 ذؽت١ح زؾ١ؽج فٓ 5252 تؽلُ 24101422 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  وس١ً ذقٍة شٛلٝ ا٠ّٓ -  14

ِٛقٝ وس١ً ذقٍة شٛلٝ/ تٍّه - اٌؽق١ٌٛٗ اٌى١ٕكٗ تدٛاؼ - اٌٛلعٖ:  تدٙح ، ِٛاشٝ ٚت١ـ  

 لفٛي ذص١ٍر فٓ 5264 تؽلُ 24101422 فٝ ل١ع ، 12444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ذاٚضؽٚـ فؿ٠ؿ قق١ع ١ِٕا -  15

ق١ٍّاْ ِسّع فىؽٜ ِسّٛظ/ تٍّه - اٌث١غؽ٠ح اٌٛزعج تدٛاؼ - اٌض١اؿ:  تدٙح ، ق١اؼاخ  
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 ، تاٌردؿئٗ تماٌٗ فٓ 5225 تؽلُ 24101443 فٝ ل١ع ، 14444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  تط١د خثؽٖ فٛؾٜ تط١رٗ -  16

ٔطٍٗ زثشٝ ؼفٍٗ ٔقّاخ/تٍّه-اٌمع٠ّٗ االترعائ١ٗ اٌسؽ٠ع٠ٗ ِعؼقح تدٛاؼ-اٌسؽ٠ع٠ٗ:  تدٙح  

 وٝ فٓ 5246 تؽلُ 24101416 فٝ ل١ع ، 12444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  تكغا فثعاٌّك١ر ِسفٛػ ؼ٠ّْٛ -  17

فطؽٜ ٔث١ً و١ؽٌف/تٍّه-اٌدالء ل-ا١ٌّاٖ ٚاتٛؼ تدٛاؼ-اٌشٛٔٗ زاؼج:  تدٙح ، اؼتاٌثط ِالتف  

 ، ازػ٠ٗ ت١ـ فٓ 5250 تؽلُ 24101422 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فثعاهلل واًِ وّاي اتؽا١ُ٘ -  18

تؽ٠مٝ اٌك١ع تؽ٠مٝ/تٍّه-١ِٕا اقرٛظ٠ٛ تدٛاؼ-اٌٛلعٖ:  تدٙح  

 تدٙح ، ازػ٠ح فٓ 5222 تؽلُ 24101442 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ِسّع فّؽاْ فرسٝ فّؽاْ -  19

ازّع ؼِضاْ/  تٍّه - تٙرا تٕؿ٠ّح تدٛاؼ - تٙرا:   

 تماٌٗ فٓ 5232 تؽلُ 24101414 فٝ ل١ع ، 5444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  اقؽائ١ً خثؽٖ صاتؽ خٛؼخ١ٛـ -  20

قّقاْ قق١ع فٕرؽ اال١ِؽٖ/تٍّه-ِؽ٠ُ ص١ع١ٌح تدٛاؼ-اٌكٛالٝ ٔدـ-اٌشٛؼا١ٔٗ:  تدٙح ، تاٌردؿئٗ  

 ذٛؼ٠ع فٓ 5230 تؽلُ 24101414 فٝ ل١ع ، 244444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  اتٛعاٌة فثعاهلل اٌسك١ٕٝ اِاؼٖ -  21

اتٛاٌفرر فثعاٌؽؤف ِصغفٝ/ تٍّه - ا١ٌّاٖ ٚاتٛؼ تدٛاؼ - ٘الي تٕٝ:  تدٙح ، اٌقؽت١ح ِصؽ خّٙٛؼ٠ح ظاضً فّاٌح  

 فٓ 5251 تؽلُ 24101421 فٝ ل١ع ، 14444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  اقىٕعؼ فثعاٌّك١ر ٔك١ُ فثعاٌّك١ر -  22

اقىٕعؼ فثعاٌّك١ر ٔك١ُ ٘أٝ/ ٍِه اٌدالء شاؼؿ ِٓ ِرفؽؿ اٌشٛٔٗ شاؼؿ ا١ٌّاٖ شؽوٗ تدٛاؼ:  تدٙح ، ِالتف ِشغً  

 اٌعل١ك ذٛؾ٠ـ فٓ 5234 تؽلُ 24101413 فٝ ل١ع ، 14444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  زكٓ ازّع فثعاٌقؿ٠ؿ وؽ٠ُ -  23

تط١د زكٓ فثعاهلل فاعف/تٍّه-صاٌر ضٍف فّاؼج تدٛاؼ-ؼ٠اض فثعإٌّقُ ل:  تدٙح ، اٌّعفُ غ١ؽ اٌسؽ اٌف١ٕٛ  

 زؾ١ؽٖ فٓ 5241 تؽلُ 24101414 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ظ١٘ف فثعاٌؽزّٓ ظ١٘ف ِسّع -  24

فثعاٌؽزّٓ ظ١٘ف ازّع/ ٍِه اٌّدّـ غؽب تٕا٠ٚظ:  تدٙح ، ِٛاشٝ ٚت١ـ ذؽت١ٗ  

 تماٌٗ فٓ 5242 تؽلُ 24101412 فٝ ل١ع ، 35444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فثعاٌالٖ ض١ٍفٗ فاعف ٚقاَ -  25

فثعاٌالٖ ض١ٍفٗ فاعف/تٍّه-اٌؽضٛأٗ ِكدع تدٛاؼ-االتقاظ٠ٗ ٔدـ-٘الي تٕٝ:  تدٙح ، تاٌردؿئٗ  

 ذؽؾٜ فٓ 5262 تؽلُ 24101422 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ذاٚضؽٚـ تشاٜ ذٛف١ك صثؽٜ -  26

لث١صٝ اٌك١ع ِإِٓ/ ٍِه اورٛتؽ 6 زاؼٖ_  اٌدالء شاؼؿ:  تدٙح ، فؽتٝ  

 ذؽؾٜ فٓ 5262 تؽلُ 24101422 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ خؽذا ،  ذاٚضؽٚـ تشاٜ ذٛف١ك صثؽٜ -  27

 اٌك١ع ِإِٓ/  ٍِه اورٛتؽ 6 زاؼٖ اٌدالء شاؼؿ ٚفٕٛأٗ فؽتٝ ذؽؾٜ ٚٔشاعٗ اٌّؽاغٗ 4350ٚؼلّٗ ِسً ٌٗ واْ:  تدٙح ، فؽتٝ

2412/11/12 تراؼ٠ص شغثٗ ٚذُ لث١صٝ  

 ذؽت١ٗ زؾ١ؽج فٓ 5266 تؽلُ 24101431 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  زكا١ٔٓ ازّع اٌك١ع اٌرٙاِٝ -  28

فم١ؽ فرسٝ زٕاْ/ ٍِه - اٌّال٠اخ عؽ٠ك - اٌثغاش:  تدٙح ، ِٛاشٝ ٚت١ـ  

 ، زاللٗ صاٌْٛ فٓ 5212 تؽلُ 24101441 فٝ ل١ع ، 54444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ؾلؿٚق ازّع فرٛذ ازّع -  29

ؾٕ٘ٝ ازّع ِسّع/تٍّه-اٌصس١ٗ اٌٛزعٖ تدٛاؼ-تٙرا:  تدٙح  

 زؾ١ؽج فٓ 5212 تؽلُ 24101441 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فثعاٌقاي اٌك١ع اهلل خاب ؾا٠ع -  30

فثعاٌقاي اٌك١ع اهلل خاب/ تٍّه - ا١ٌّاٖ ِسغح تدٛاؼ - االتقاظ٠ح ٔدـ - ٘الي تٕٝ:  تدٙح ، ِٛاشٝ ٚت١ـ ذؽت١ح  

 ِاؼود قٛتؽ فٓ 5264 تؽلُ 24101420 فٝ ل١ع ، 12444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فثّاْ ازّع ِسّع اشؽف -  31

فٍٝ زكٓ ِسّع ؼئ١كٗ/ تٍّه - اٌؿؼاف١ح اٌدّق١ٗ اِاَ - اٌثٍع شٕع٠ًٚ:  تدٙح ،( تماٌٗ)   

 اعاؼاخ ت١ـ فٓ 5265 تؽلُ 24101434 فٝ ل١ع ، 5444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  اٌك١ع فّٙٝ فثعاٌك١ّـ ازكاْ -  32

ِسّع فاؼف ٔٛؼاٌع٠ٓ ِسّٛظ/ تٍّه - قٛ٘اج اق١ٛط شاؼؿ - اٌىٙؽتاء شثىح تدٛاؼ:  تدٙح ، ق١اؼاخ  
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 اظٚاخ فٓ 5222 تؽلُ 24101442 فٝ ل١ع ، 14444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  اٌك١ع ِسّٛظ خاتؽ ِصغفٝ -  33

اقّاف١ً ق١ٍُ خالي صاتؽٖ/تٍّه-اٌدالء ل ِٓ اٌّعؼقٗ ل:  تدٙح ، ٚضؽظٚاخ ِٕؿ١ٌٗ  

:  تدٙح ، تماٌٗ فٓ 5244 تؽلُ 24101414 فٝ ل١ع ، 14444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ٘الي ازّع تٍٙٛي فرس١ٗ -  34

زداؾٜ ازّع فثعإٌق١ُ ٠ٛقف/ ٍِه اٌثسؽ٠ٗ اٌٛلعٖ اٌطث١ؽ ِسالخ تدٛاؼ اٌٛلعٖ  

 اوككٛاؼ فٓ 5242 تؽلُ 24101414 فٝ ل١ع ، 64444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ِسّٛظ فثعاهلل قالِٗ خٙاظ -  35

ِٙؽاْ ِسّٛظ زك١ٓ ق١ّؽ/ تٍّه - خٛؼج قاْ ص١ع١ٌح تدٛاؼ اٌثٍع تشٕع٠ًٚ اٌدكؽ شاؼؿ - اٌثٍع شٕع٠ًٚ:  تدٙح ، ِسّٛي  

 ، ضؽظٚاخ ت١ـ فٓ 5242 تؽلُ 24101412 فٝ ل١ع ، 40444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ِسّع فٍٝ وّاي ق١ٙؽ -  36

فثعاٌؽزّٓ تط١د ِسّع/ٍِه ص١عٔاٜٚ لثٍٝ اٌدالء شاؼؿ:  تدٙح  

:  تدٙح ، ِغقُ فٓ 5256 تؽلُ 24101424 فٝ ل١ع ، 14444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  زك١ٓ ق١ع فاؼٚق صالذ -  37

فٍٝ فثعاٌماظؼ ِٛقٝ ٔاصؽ/تٍّه-االفعاظ٠ٗ اٌدؿاؾؼٖ ِعؼقح تدٛاؼ-اٌدؿاؾؼٖ  

:  تدٙح ، ِغقُ فٓ 5256 تؽلُ 24101424 فٝ ل١ع ، 14444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  زك١ٓ ق١ع فاؼٚق صالذ -  38

2412-3-12 تراؼ٠ص غٍمٗ ٚذُ ٚفاوٙٗ ضضاؼ ِسً/ٔشاط فٓ ِسً ٌٗ واْ  

 فٓ 5226 تؽلُ 24101443 فٝ ل١ع ، 144444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فثعاٌؽزّٓ ِسؽٚص ِسّع ِسّٛظ -  39

فثعاٌؽزّٓ ِسّع ِساقٓ/  تٍّه - اٌسى١ُ ص١ع١ٌح تدٛاؼ - ؼ٠اض فثعإٌّقُ شاؼؿ:  تدٙح ، ِٕؿ١ٌح اظٚاخ ذداؼج  

 ، ِٛت١ٍا ت١ـ فٓ 5232 تؽلُ 24101414 فٝ ل١ع ، 144444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  زكاْ فثعٖ اٌك١ع فث١ؽ -  40

فثعاٌالٖ تط١د ِسّع ازّع/ تٍّه - اٌثٛقغح اِاَ - اٌطغاب تٓ فّؽ شاؼؿ 45 ؼلُ فماؼ:  تدٙح  

 ، ِٛت١ٍا ت١ـ فٓ 5232 تؽلُ 24101414 فٝ ل١ع ، 144444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  زكاْ فثعٖ اٌك١ع فث١ؽ -  41

 فدٛؼفٓ ِسّع ازّع فٍٝ/تٍّه-اٌمع٠ّح االفعاظ٠ح اٌّعؼقح تدٛاؼ/فٕٛأٗ-خا٘ؿج ِالتف ت١ـ/ٔشاعٗ ِسً ٌٙا واْ:  تدٙح

2410-2-22/تراؼ٠ص شغثٗ ٚذُ اٌّؽاغح قدً 4351/تؽلُ ِٚم١ع-فدٛؼ ِسّع ازّع/ٚؼثح  

 زؾ١ؽج فٓ 5244 تؽلُ 24101415 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ِؽقٝ فثعاٌق١ٍُ فرسٝ زكاَ -  42

ِؽقٝ فثعاٌق١ٍُ فرسٝ/تٍّه-اٌشؽلٝ اٌسؽ٠ع٠ٗ ٍِقة اِاَ-اٌسؽ٠ع٠ٗ:  تدٙح ، ِٛاشٝ ٚت١ـ ذؽت١ح  

 فٍف فٓ 5224 تؽلُ 24101422 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فٍراؤٚـ اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ تٙاء -  43

فٍراؤٚـ اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ/  تٍّه - االؾ٘ؽٜ اٌّقٙع تدٛاؼ - اٌدؿ٠ؽج تٙا١ًٌ:  تدٙح ، ٚؼظٖ  

 فٍف فٓ 5224 تؽلُ 24101422 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فٍراؤٚـ اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ تٙاء -  44

 -فٍراؤٚـ ٔدـ- اٌثٍع ِعضً تدٛاؼ اٌدؿ٠ؽج تٙا١ًٌ/ ٚفٕٛأٗ -ِٛاشٝ ٚت١ـ ذؽت١ح زؾ١ؽج/ٔشاعٗ ؼئ١كٝ ِسً ٌٗ:  تدٙح ، ٚؼظٖ

اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ  ذ١رٛا/تٍّه  

 فٓ 5224 تؽلُ 24101442 فٝ ل١ع ، 144444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فٍراؤٚـ اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ تٙاء -  45

اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ ذ١رٛا/تٍّه-فٍراؤٚـ ٔدـ-اٌثٍع ِعضً تدٛاؼ-اٌدؿ٠ؽٖ تٙا١ًٌ:  تدٙح ، ِٛاشٝ ٚت١ـ ذؽت١ح زؾ١ؽج  

 تماٌٗ ت١ـ فٓ 5224 تؽلُ 24101443 فٝ ل١ع ، 4444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  خثؽائ١ً زى١ُ ٔك١ُ قق١عٖ -  46

زى١ُ ٔك١ُ قق١عٖ/ تٍّه - اٌقؽالٝ زٝ - اٌثغاش:  تدٙح ، تاٌردؿئح  

 ذؽت١ٗ زؾ١ؽج فٓ 5236 تؽلُ 24101413 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فٍٝ فؽاتٝ فٍٝ شؽ٠ٙاْ -  47

ِسّع اتٛؾ٠ع فثعاهلل ِٕٝ/ٍِه اٌقّعٖ ِٕؿي تدٛاؼ فاِؽ ٔاز١ٗ_  فاِؽ ٔدـ:  تدٙح ، ِٛاشٝ ٚت١ـ  

:  تدٙح ، ازػ٠ح ت١ـ فٓ 5252 تؽلُ 24101422 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  خاظ فّٙٝ اٌك١ع ضاٌع -  48

اٌك١ع فثعاٌالٖ ِسّع/تٍّه - تثٙرا ا١ٌٌٛع تٓ ضاٌع ِكدع تدٛاؼ خ١ٕٙٗ قٛ٘اج عؽ٠ك - تٙرٗ  

 ، تاٌردؿئح تماٌٗ فٓ 5243 تؽلُ 24101415 فٝ ل١ع ، 14444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ِالن ؼاغة واًِ ٕ٘اء -  49

اهلل ؼؾق تشاؼٖ ٍِه تط١رٗ/  تٍّه - اٚؼأح شثىح تدٛاؼ - اٌدؿاؾؼج:  تدٙح  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  تدٙح ، تماٌٗ فٓ 5254 تؽلُ 24101424 فٝ ل١ع ، 14444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فثعاٌقاي فٍٝ ِسّع ٔدالء -  50

2412-11-5 تراؼ٠ص غٍمٗ ٚذُ عّا قدً 4324تؽلُ ِٚم١ع - ِٕؿ١ٌح ٚاظٚاخ ضؽظٚاخ/ٔشاعٗ ِسً ٌٙا واْ  

:  تدٙح ، تماٌٗ فٓ 5254 تؽلُ 24101424 فٝ ل١ع ، 14444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فثعاٌقاي فٍٝ ِسّع ٔدالء -  51

ِٙعٜ ِسّع اتٛض١ف ِٙعٜ/تٍّه-اٌكٛالٝ ٔدـ-فرسٝ اٌسح ِطثؿ اِاَ-اٌشٛؼا١ٔٗ  

 تٕاء ِٛاظ ت١ـ فٓ 5245 تؽلُ 24101415 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  ِسّع فثّاْ ققع اٌسك١ٕٝ -  52

فثّاْ ٘اشُ فثّاْ ٘اشُ/ تٍّه - ٘اشُ ٔدـ - اٌشٛؼا١ٔح:  تدٙح ،  

 ذؽت١ٗ زؾ١ؽج فٓ 5261 تؽلُ 24101422 فٝ ل١ع ، 51444.444  ، ِاٌٗ ؼأـ ، فؽظ ذاخؽ ،  فثعاهلل فٍٝ ِسّع اٌك١ع -  53

فثعاهلل فٍٝ ِسّع ٚازّع اِاَ فثعاهلل ِسّٛظ/ ٍِه ظ٠اب ٔدـ تٕا٠ٚظ:  تدٙح ، ِٛاشٝ ٚت١ـ  

   ــــــــــــــــــــــ  

شؽواخ ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ل١عخ 5444.444   ِاٌٙا ،ؼأـ  اٌٝ ٔصف تٍعٜ ِطثؿ ٚذشغ١ً اظاؼج  ،  شؽوح   ٚشؽواٖ ازّع فثعإٌق١ُ ِسّع شؽوح -  1

فثعإٌق١ُ ازّع فثعاٌك١ّـ/تٍّه-اٌثاؼٚظ ٔدـ:  تدٙح ، اٌٝ ٔصف تٍعٜ ِطثؿ ٚذشغ١ً اظاؼج فٓ ، 5221 تؽلُ 24101442  

 ،ل١عخ 144444.444   ِاٌٙا ،ؼأـ  اٌّصافع ٚذٛؼ٠عاخ اٌق١ِّٛٗ اٌّماٚالخ  ،  شؽوح   ٚشؽ٠ىٗ زك١ٓ فٍٝ ِسّع شؽوح -  2

ازّع زك١ٓ فٍٝ/تٍّه-اٌثٍع شٕع٠ًٚ:  تدٙح ، اٌّصافع ٚذٛؼ٠عاخ اٌق١ِّٛٗ اٌّماٚالخ فٓ ، 5235 تؽلُ 24101413 فٝ  

 24101422 فٝ ،ل١عخ 5444.444   ِاٌٙا ،ؼأـ  تماٌٗ ِسً ٚذشغ١ً اظاؼج  ،  شؽوح   ٚشؽ٠ىٗ ٔاخٝ صالذ ا١ِؽ شؽوح -  3

خثؽائ١ً ٔاخٝ صالذ/تٍّه-اٌدالء ل:  تدٙح ، تماٌٗ ِسً ٚذشغ١ً اظاؼج فٓ ، 5253 تؽلُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفؽاظ اٌرداؼٜ اٌكدً ذقع٠الخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغة - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101441 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   3044:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ازّع زكٓ ِسّع فّؽٚ   - 1

ٔٙائ١ا اٌرداؼٖ ٌرؽوٗ ٚغٌه2410-14-1تراؼ٠ص 1434ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101443 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   1042:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  قا٠ٚؽـ زٍّٝ ِا٘ؽ   - 2

ٔٙائ١ا اٌرداؼٖ ٌرؽوٗ ٚغٌه2410-14-3تراؼ٠ص1435ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101442 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   1223:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ١ٔٚف فؽ٠ع ٚظ٠ـ فٛؾٜ   - 3

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-2 تراؼ٠ص 1436 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101442 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   3422:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ِسّع اٌك١ّـ فثع زكٓ تط١رح   - 4

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٙا ٚغٌه 2410-14-2 تراؼ٠ص 1432 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة ذُ   

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101440 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   3652:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ازّع ِسّع ازّع ٚصاي   - 5

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٙا ٚغٌه 2410-14-0 تراؼ٠ص 1432 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة  

  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101414 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   3210:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  فٍٝ فثعاهلل ِسّع ازّع ضاٌع   - 6

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-14 تراؼ٠ص 1430 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة ذُ  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101414 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   531:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  زكٓ اٌصغ١ؽ اٌك١ع زّعٜ   - 7

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-14 تراؼ٠ص 1444 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101414 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   5452:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  فٍٝ فثعاٌق١ٍُ فٍٝ ِسّٛظ   - 8

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-14 تراؼ٠ص 1442 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101414 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   104:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ت١ِٛٝ ا١ٌؿ٠ع اتٛ ِع٠سحفٍٝ   - 9

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٙا ٚغٌه 2410-14-14 تراؼ٠ص 1441 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة  

  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101413 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   126:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ِؽخاْ قٛـ اتؽا١ُ٘ ٠ٛقف   - 10

ٔٙائ١ا داؼٖاٌر ٌرؽن ٚغٌه 2410-14-13 تراؼ٠ص 1443 ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة ذُ  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101415 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   4002:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  فٍٝ ِسّع ؼشاظ ش١ّاء   - 11

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽن ٚغٌه 2410-14- 15تراؼ٠ص 1445 ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة  

 شغة/ِسٛ ذُ   24101415 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   622:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ِسّٛظ اقّاف١ً ِسّع اقّاف١ً   - 12

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-15 تراؼ٠ص 1440 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة ذُ  اٌكدً  

 شغة/ِسٛ ذُ   24101415 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   2232:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ض١ًٍ ذاٚضؽٚـ ض١ؽٜ ض١ًٍ   - 13

ٔٙائ١ا اٌرداؼٖ ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-15تراؼ٠ص1446ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة ذُ  اٌكدً  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101415 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   1520:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  خؽخف ؽؽ٠ف ١ٔشاْ   - 14

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-15 تراؼ٠ص 1442 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة  

 شغة/ِسٛ ذُ   24101415 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   3225:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،.  فثعاٌؽز١ُ ِسّع شّف خالي   - 15

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽن ٚغٌه 2410-14-15 تراؼ٠ص 1442 ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة ذُ  اٌكدً  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101416 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   236:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ِسّع ِٙعٜ ِسّع فاعف   - 16

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽن غٌه 2410-14-16 تراؼ٠ص 1454 ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة  

 ذُ   24101412 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   4222:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،.  ِغؽتٝ فثعاهلل فثعإٌق١ُ اٌك١ع فثعاهلل زّاظٖ   - 17

ٔٙائ١ا اٌرداؼٖ ٌرؽوٗ ٚغٌه2410-14-12تراؼ٠ص1451ؼلُ ِٛس تاِؽ اٌم١ع شغة ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101412 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   4422:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اتؽا١ُ٘ ٚزشٝ ازّع فٍٝ   - 18

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-12 تراؼ٠ص 1452 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101422 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   222:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ازّع زكا١ٔٓ ؼِضاْ   - 19

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-22 تراؼ٠ص 1453 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة  

  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101422 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   2245:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اهلل ٌغف فؿ٠ؿ ٌغفٝ ٔاظ٠ٗ   - 20

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽن ٚغٌه 2410-14-22 تراؼ٠ص 1454ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة ذُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101422 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   5443:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ازّع ِسّع فّؽ فثعٖ   - 21

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-22 تراؼ٠ص 1455 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101423 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   224:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ِسّع ازّع اقّاف١ً فٍٝ   - 22

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-23 تراؼ٠ص 1456 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة  

 ذُ   24101422 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   3654:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،.  زك١ٓ اٌؽزّٓ فثع ِسّع اٌقاي فثع افرّاظ   - 23

ٔٙائ١ا اٌرداؼٖ ٌرؽن غٌه 2410-14-22 تراؼ٠ص 1452 ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101422 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   2564:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ١ٔٚف فؽ٠ع فاعف فؽ٠ع   - 24

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-22 تراؼ٠ص 1452 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة  

 شغة/ِسٛ ذُ   24101422 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   2230:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اٌك١ع ِسّٛظ فثعاٌؽااؾق ِٕاي   - 25

ٔٙائ١ا رداؼجاٌ ٌرؽوٙا ٚغٌه 2410-14-22 تراؼ٠ص 1450 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة ذُ  اٌكدً  

 تأِؽ اٌم١ع شغة ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101422 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   2230:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ٠ٛخع ال   - 26

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٙا ٚغٌه 2410-14-22 تراؼ٠ص 1450 ؼلُ ِسٛ  

  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101422 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   1226:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  فغ١ٗ ذٛف١ك شىؽٜ واؼذؽ   - 27

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽن ٚغٌه 2410-14-22 تراؼ٠ص 1461 ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة ذُ  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101422 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   5456:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ؼاشع ؼش١ع فإاظ ٘اشُ   - 28

ٔٙائ١ا اٌرداؼٖ ٌرؽوٗ ٚغٌه2410-14-22تراؼ٠ص1464ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة  

 شغة/ِسٛ ذُ   24101434 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   3520:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،.  اتؽا١ُ٘ ِسّع فاعف اٌقاي فثع   - 29

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-34 تراؼ٠ص 1462 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة ذُ  اٌكدً  

 ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101434 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   642:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  اهلل فثع ازّع ِٙعٜ ِسّع   - 30

ٔٙائ١ا اٌرداؼٖ ٌرؽوٗ ٚغٌه2410-14-34تراؼ٠ص 1463ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة  

 اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101434 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   423:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ِسّع فاؼف ٔٛؼاٌع٠ٓ ِسّٛظ   - 31

ٔٙائ١ا اٌرداؼٖ ٌرؽوٗ ٚغٌه2410-14-34تراؼ٠ص1464ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة ذُ   

 شغة/ِسٛ ذُ   24101434 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   541:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  ض١ًٍ اتؽا١ُ٘ اٌمف زٍّٝ ِؽفد   - 32

ٔٙائ١ا اٌرداؼج رؽوٙاٌ ٚغٌه 2410-14-34 تراؼ٠ص 1465 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة ذُ  اٌكدً  

  اٌكدً شغة/ِسٛ ذُ   24101431 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   2221:  تؽلُ ل١عٖ قثك  ،  فؽظ ذاخؽ  ،  فثعاٌٍغ١ف فٍٝ ا١ِٓ فٍٝ   - 33

ٔٙائ١ا اٌرداؼج ٌرؽوٗ ٚغٌه 2410-14-31 تراؼ٠ص 1466 ؼلُ ِسٛ تأِؽ اٌم١ع شغة ذُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي ؼأـ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً ذُ  24101442 ، ذاؼ٠ص ٚفٟ  4626 تؽلُ ل١عٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  ض١ًٍ ِؽلف صثؽٜ ِدعٜ -  1

خ١ٕٗ  45444.444، ِاٌٗ ؼأـ ١ٌصثر اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً:   اٌرأش١ؽ   

،  اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً ذُ  24101414 ، ذاؼ٠ص ٚفٟ  2143 تؽلُ ل١عٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  اٌطاٌك فثع فث١ع شاِٗ اتٛ صاتؽ -  2

خ١ٕٗ  144444.444، ِاٌٗ ؼأـ ١ٌصثر اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً:   اٌرأش١ؽ ٚصف   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚصف،  اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً ذُ  24101413 ، ذاؼ٠ص ٚفٟ  5125 تؽلُ ل١عٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  اٌك١ع فثعؼتٗ ِسّع زكٕٗ -  3

خ١ٕٗ  25444.444، ِاٌٗ ؼأـ ١ٌصثر اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً:   اٌرأش١ؽ   

 ٚصف،  اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً ذُ  24101414 ، ذاؼ٠ص ٚفٟ  2530 تؽلُ ل١عٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  ازّع ِسّع ِسّع فّؽٚ -  4

خ١ٕٗ  52444.444، ِاٌٗ ؼأـ ١ٌصثر اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً:   اٌرأش١ؽ   

 ٚصف،  اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً ذُ  24101421 ، ذاؼ٠ص ٚفٟ  3446 تؽلُ ل١عٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ.   فٍٝ ِسّٛظ ا١ِٓ ض١ٍفح -  5

خ١ٕٗ  44444.444، ِاٌٗ ؼأـ ١ٌصثر اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً:   اٌرأش١ؽ   

 ٚصف،  اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً ذُ  24101422 ، ذاؼ٠ص ٚفٟ  3262 تؽلُ ل١عٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ.  فثعاٌطاٌك اٌك١ع ٔث١ٗ ٠ٛ٘عا -  6

خ١ٕٗ  51444.444، ِاٌٗ ؼأـ ١ٌصثر اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً:   اٌرأش١ؽ   

 ٚصف،  اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً ذُ  24101431 ، ذاؼ٠ص ٚفٟ  2152 تؽلُ ل١عٖ قثك ،، فؽظ ذاخؽ  تط١د ِسّع ِسّع ِسّع -  7

خ١ٕٗ  51444.444، ِاٌٗ ؼأـ ١ٌصثر اٌّاي ؼأـ ذقع٠ً:   اٌرأش١ؽ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101441 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5210    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زك١ٓ ِسّع زك١ٓ اٌك١ع -  1

زك١ٓ ِسّع زك١ٓ فاعف/تٍّه-اٌقاظٌٝ اي ِطثؿ تدٛاؼ-٘الي تٕٝ ،    

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101441 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5212    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ؾلؿٚق ازّع فرٛذ ازّع -  2

ؾٕ٘ٝ ازّع ِسّع/تٍّه-اٌصس١ٗ اٌٛزعٖ تدٛاؼ-تٙرا ،    

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101441 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5212    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاٌقاي اٌك١ع اهلل خاب ؾا٠ع -  3

فثعاٌقاي اٌك١ع اهلل خاب/ تٍّه - ا١ٌّاٖ ِسغح تدٛاؼ - االتقاظ٠ح ٔدـ - ٘الي تٕٝ ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101442 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5224    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فٍراؤٚـ اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ تٙاء -  4

اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ ذ١رٛا/تٍّه-فٍراؤٚـ ٔدـ-اٌثٍع ِعضً تدٛاؼ-اٌدؿ٠ؽٖ تٙا١ًٌ ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101442 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5223    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاٌقاعٝ ؼشٛاْ ِسّع فاؼف -  5

فثعاٌقاعٝ ؼشٛاْ ِسّع/ تٍّه - اٌمع٠ّح االترعائ١ح اٌسؽ٠ع٠ح ِعؼقح تدٛاؼ - اٌسؽ٠ع٠ح ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101442 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5222    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌك١ع ِسّٛظ خاتؽ ِصغفٝ -  6

اقّاف١ً ق١ٍُ خالي صاتؽٖ/تٍّه-اٌدالء ل ِٓ اٌّعؼقٗ ل ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101442 ذاؼ٠ص ٚفٟ 4503    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ،. فف١فٝ ِسّٛظ ِسّع ضاٌع -  7

ٚؾ٠ؽٜ ِسّع ازّع ٚؾ٠ؽٜ/ٍِه تدقٍٗ اٌٍّه ذقع٠ً ،:   اٌـرأش١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101443 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5226    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاٌؽزّٓ ِسؽٚص ِسّع ِسّٛظ -  8

فثعاٌؽزّٓ ِسّع ِساقٓ/  تٍّه - اٌسى١ُ ص١ع١ٌح تدٛاؼ - ؼ٠اض فثعإٌّقُ شاؼؿ ،:   اٌـرأش١ؽ ٚصف  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101443 ذاؼ٠ص ٚفٟ 4065    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ٘ؽ٠عٜ ِسّع ِسّع فث١ؽٖ -  9

اٌٍّه تػاخ)تاٌشٛؼا١ٔٗ-االقالَ ٔٛؼ ِكدع تدٛاؼ- فٛض اتؽا١ُ٘ ٔدـ/تدقٍٗ اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ،:   اٌـرأش١ؽ ) 

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101443 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5225    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تط١د خثؽٖ فٛؾٜ تط١رٗ -  10

ٔطٍٗ زثشٝ ؼفٍٗ ٔقّاخ/تٍّه-اٌمع٠ّٗ االترعائ١ٗ اٌسؽ٠ع٠ٗ ِعؼقح تدٛاؼ-اٌسؽ٠ع٠ٗ ،:   اٌـرأش١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101443 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5224    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، خثؽائ١ً زى١ُ ٔك١ُ قق١عٖ -  11

زى١ُ ٔك١ُ قق١عٖ/ تٍّه - اٌقؽالٝ زٝ - اٌثغاش ،:   اٌـرأش١ؽ  

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101443 ذاؼ٠ص ٚفٟ 3625    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ق١ٍُ ِسّع ق١ع ض١ّف -  12

اٌؿ٘ؽٜ ق١ٍُ ِسّع ق١ع/ٍِه تدقٍٗ اٌٍّه ذقع٠ً ،    

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101442 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5222    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكٓ زك١ٓ فثعاٌالٖ ظ١ٔا -  13

ِسّع زكٓ زك١ٓ فثعاٌالٖ/ٍِه اٌصس١ٗ اٌٛزعٖ تدٛاؼ عا٠ـ ٔدـ ،:   اٌـرأش١ؽ   

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101442 ذاؼ٠ص ٚفٟ 143    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اظَ ٘ؽ٠عٜ ٔاخٝ اشؽف -  14

-11تٛاتح اِاَ-اٌّدؿؼ ل/تقٕٛاْ-أٛافٙا تد١ّـ اٌطشثٝ االثاز ٚذداؼج أراج ٔشاط فٓ اضؽٜ ِسافؾٗ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افرراذ ،  

 اٌف ٚفشؽْٚ ضّكح25444ِاي تؽاـ-اظَ ٘ؽ٠عٜ ٔاخٝ اٌع٠ٓ فالء/تٍّه تٍث١ف-اٌؽًِ أشاص-اٌّكرثّؽْٚ إٌّٙعقْٛ خّق١ح

 خ١ٕٗ

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ٠ًذقع ذُ 24101442 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5222    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِسّع فّؽاْ فرسٝ فّؽاْ -  15

ازّع ؼِضاْ/  تٍّه - تٙرا تٕؿ٠ّح تدٛاؼ - تٙرا ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101442 ذاؼ٠ص ٚفٟ 4533    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فؽج تط١د غوٝ فرٛذ تط١د -  16

اٌقٕٛاْ تٕفف ازّع فثعاٌؽزّٓ فثع ازكاْ/  ٍِه تدقٍٗ اٌٍّه ذقع٠ً ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101440 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5234    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تغعاظٜ فؽغٍٝ تط١د ؼاِٝ -  17

تغعاظٜ فؽغٍٝ تط١د/  تٍّه - فاِؽ ٔاز١ح - اٌؽزّٓ ِكدع تدٛاؼ - فاِؽ ٔدـ ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101440 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5220    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌك١ع فثعاٌؽز١ُ اال١ِؽ ا١ِؽٖ -  18

فغ١ٗ ؾا٠ع ققاظ/تٍّه-اٌغٍثٗ ِىرثح تدٛاؼ-اٌمع٠ّٗ اٌّعؼقٗ ل ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101440 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5231    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تط١د زداؾٜ فٍٝ شساذٗ -  19

ِسّع ِسّع فثعاٌؽٚؤف ١ٌٍٝ/ تٍّه - ض١ٍفٗ ت١د ِكدع تدٛاؼ - اٌٛلعٖ ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101414 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5232    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اقؽائ١ً خثؽٖ صاتؽ خٛؼخ١ٛـ -  20

قّقاْ قق١ع فٕرؽ اال١ِؽٖ/تٍّه-ِؽ٠ُ ص١ع١ٌح تدٛاؼ-اٌكٛالٝ ٔدـ-اٌشٛؼا١ٔٗ ،:   اٌـرأش١ؽ  

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101413 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5233    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ذٛف١ك ٔق١ُ خؽـ تٙاء -  21

ظاٚٚظ ِسّٛظ ازّع ٚؼثح/ تٍّه - قٛ٘اج اق١ٛط تشاؼؿ اٌّسغح ص١ع١ٌح تدٛاؼ ،    

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101413 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5234    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكٓ ازّع فثعاٌقؿ٠ؿ وؽ٠ُ -  22

تط١د زكٓ فثعاهلل فاعف/تٍّه-صاٌر ضٍف فّاؼج تدٛاؼ-ؼ٠اض فثعإٌّقُ ل ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101413 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5236    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فٍٝ فؽاتٝ فٍٝ شؽ٠ٙاْ -  23

ِسّع اتٛؾ٠ع فثعاهلل ِٕٝ/ٍِه اٌقّعٖ ِٕؿي تدٛاؼ فاِؽ ٔاز١ٗ_  فاِؽ ٔدـ ،:   اٌـرأش١ؽ   

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101414 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5241    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ظ١٘ف فثعاٌؽزّٓ ظ١٘ف ِسّع -  24

فثعاٌؽزّٓ ظ١٘ف ازّع/ ٍِه اٌّدّـ غؽب تٕا٠ٚظ ،:   اٌـرأش١ؽ   

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101414 ذاؼ٠ص ٚفٟ 2530    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ازّع ِسّع ِسّع فّؽٚ -  25

ق١ٍُ خالي فثعاٌقؾ١ُ/ٍِه تدقٍٗ اٌٍّه ٚذقع٠ً-اٌؿؼاف١ٗ اٌدّق١ٗ تدٛاؼ-اٌدالء ل/تدقٍٗ اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101414 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5232    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، شساذٗ ٔاشع شساذٗ تاضَٛ -  26

فثعإٌٛؼ فٛض ٌّقٝ ٔث١ً/ تٍّه - اٌقػؼاء و١ٕكح تدٛاؼ - اٌثغاش ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101414 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5242    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِسّٛظ فثعاهلل قالِٗ خٙاظ -  27

ِٙؽاْ ِسّٛظ زك١ٓ ق١ّؽ/ تٍّه - خٛؼج قاْ ص١ع١ٌح تدٛاؼ اٌثٍع تشٕع٠ًٚ اٌدكؽ شاؼؿ - اٌثٍع شٕع٠ًٚ ،:   اٌـرأش١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101414 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5244    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ٘الي ازّع تٍٙٛي فرس١ٗ -  28

زداؾٜ ازّع فثعإٌق١ُ ٠ٛقف/ ٍِه اٌثسؽ٠ٗ اٌٛلعٖ اٌطث١ؽ ِسالخ تدٛاؼ اٌٛلعٖ ،:   اٌـرأش١ؽ   

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101414 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5232    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكاْ فثعٖ اٌك١ع فث١ؽ -  29

فثعاٌالٖ تط١د ِسّع ازّع/ تٍّه - اٌثٛقغح اِاَ - اٌطغاب تٓ فّؽ شاؼؿ 45 ؼلُ فماؼ ،    

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101414 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5232    لُتؽ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكاْ فثعٖ اٌك١ع فث١ؽ -  30

 ازّع/ٚؼثح فدٛؼفٓ ِسّع ازّع فٍٝ/تٍّه-اٌمع٠ّح االفعاظ٠ح اٌّعؼقح تدٛاؼ/فٕٛأٗ-خا٘ؿج ِالتف ت١ـ/ٔشاعٗ ِسً ٌٙا واْ ،  

2410-2-22/تراؼ٠ص شغثٗ ٚذُ اٌّؽاغح قدً 4351/تؽلُ ِٚم١ع-فدٛؼ ِسّع   

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101414 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5230    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اتٛعاٌة فثعاهلل اٌسك١ٕٝ اِاؼٖ -  31

اتٛاٌفرر فثعاٌؽؤف ِصغفٝ/ تٍّه - ا١ٌّاٖ ٚاتٛؼ تدٛاؼ - ٘الي تٕٝ ،:   اٌـرأش١ؽ  

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101415 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5243    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِالن ؼاغة واًِ ٕ٘اء -  32

اهلل ؼؾق تشاؼٖ ٍِه تط١رٗ/  تٍّه - اٚؼأح شثىح تدٛاؼ - اٌدؿاؾؼج ،    

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101415 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5245    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِسّع فثّاْ ققع اٌسك١ٕٝ -  33

فثّاْ ٘اشُ فثّاْ ٘اشُ/ تٍّه - ٘اشُ ٔدـ - اٌشٛؼا١ٔح ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101415 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5244    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِؽقٝ فثعاٌق١ٍُ فرسٝ زكاَ -  34

ِؽقٝ فثعاٌق١ٍُ فرسٝ/تٍّه-اٌشؽلٝ اٌسؽ٠ع٠ٗ ٍِقة اِاَ-اٌسؽ٠ع٠ٗ ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101416 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5246    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تكغا فثعاٌّك١ر ِسفٛػ ؼ٠ّْٛ -  35

فطؽٜ ٔث١ً و١ؽٌف/تٍّه-اٌدالء ل-ا١ٌّاٖ ٚاتٛؼ تدٛاؼ-اٌشٛٔٗ زاؼج ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101412 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5240    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ٠ٛقف زّٛظٖ ِسّع ٠ٛقف -  36

فؽ٠ع صاظق افؽا٠ُ/  ٍِه ؼ٠اض فثعإٌّقُ شاؼؿ ِىٗ زٍٛأٝ تدٛاؼ ،  : اٌـرأش١ؽ   

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101412 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5242    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِسّع فٍٝ وّاي ق١ٙؽ -  37

فثعاٌؽزّٓ تط١د ِسّع/ٍِه ص١عٔاٜٚ لثٍٝ اٌدالء شاؼؿ ،     

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101412 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5242    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاٌالٖ ض١ٍفٗ فاعف ٚقاَ -  38

فثعاٌالٖ ض١ٍفٗ فاعف/تٍّه-اٌؽضٛأٗ ِكدع تدٛاؼ-االتقاظ٠ٗ ٔدـ-٘الي تٕٝ ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101424 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5254    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاٌقاي فٍٝ ِسّع ٔدالء -  39

2412-11-5 تراؼ٠ص غٍمٗ ٚذُ عّا قدً 4324تؽلُ ِٚم١ع - ِٕؿ١ٌح ٚاظٚاخ ضؽظٚاخ/ٔشاعٗ ِسً ٌٙا واْ ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101424 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5254    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاٌقاي فٍٝ ِسّع ٔدالء -  40

ِٙعٜ ِسّع اتٛض١ف ِٙعٜ/تٍّه-اٌكٛالٝ ٔدـ-فرسٝ اٌسح ِطثؿ اِاَ-اٌشٛؼا١ٔٗ ،:   اٌـرأش١ؽ  

،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101421 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5251    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اقىٕعؼ فثعاٌّك١ر ٔك١ُ فثعاٌّك١ر -  41

اقىٕعؼ فثعاٌّك١ر ٔك١ُ ٘أٝ/ ٍِه اٌدالء شاؼؿ ِٓ ِرفؽؿ اٌشٛٔٗ شاؼؿ ا١ٌّاٖ شؽوٗ تدٛاؼ ،:   اٌـرأش١ؽ ٚصف   

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101422 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5252    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، وس١ً ذقٍة شٛلٝ ا٠ّٓ -  42

ِٛقٝ وس١ً ذقٍة شٛلٝ/ تٍّه - اٌؽق١ٌٛٗ اٌى١ٕكٗ تدٛاؼ - اٌٛلعٖ ،    

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101422 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5254    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌع٠ٓ وّاي اٌك١ع ضٍف ؼٔعا -  43

خّقٗ فثعاٌقاي ٔد١ة/تٍّه-اٌّعافٓ تدٛاؼ-شثً اٌش١ص ،:   اٌـرأش١ؽ  

:   اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101423 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5255    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فٍٝ ِسّع فٍٝ فؿٖ -  44

فثعاٌطاٌك فثعاٌسافؼ عٗ ِسّع/  ٍِه اٌؿؼاف١ٗ اٌدّق١ٗ تدٛاؼ الصاص ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101424 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5252    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ؼٚفائ١ً صثسٝ فاعف اؼ١ِا -  45

شساذٗ ؼٚفائ١ً فثعٖ ؼأفد/ تٍّه - االلثاط ِعافٓ ِٓ تاٌمؽب - اٌدؿاؾؼج ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101424 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5256    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زك١ٓ ق١ع فاؼٚق صالذ -  46

فٍٝ فثعاٌماظؼ ِٛقٝ ٔاصؽ/تٍّه-االفعاظ٠ٗ اٌدؿاؾؼٖ ِعؼقح تدٛاؼ-اٌدؿاؾؼٖ ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101424 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5256    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زك١ٓ ق١ع فاؼٚق صالذ -  47

2412-3-12 تراؼ٠ص غٍمٗ ٚذُ ٚفاوٙٗ ضضاؼ ِسً/ٔشاط فٓ ِسً ٌٗ واْ ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101424 ذاؼ٠ص ٚفٟ 4503    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ،. فف١فٝ ِسّٛظ ِسّع ضاٌع -  48

اٌٍّه تػاخ) تاٌثغاش اٌّشرؽوٗ االترعائ١ٗ اٌثغاش ِعؼقٗ تدٛاؼ/  تدقٍٗ اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ،:   اٌـرأش١ؽ ) 

:   اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101422 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5252    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، خاظ فّٙٝ اٌك١ع ضاٌع -  49

اٌك١ع فثعاٌالٖ ِسّع/تٍّه - تثٙرا ا١ٌٌٛع تٓ ضاٌع ِكدع تدٛاؼ خ١ٕٙٗ قٛ٘اج عؽ٠ك - تٙرٗ ،  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101422 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5250    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاهلل واًِ وّاي اتؽا١ُ٘ -  50

تؽ٠مٝ اٌك١ع تؽ٠مٝ/تٍّه-١ِٕا اقرٛظ٠ٛ تدٛاؼ-اٌٛلعٖ ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101422 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5224    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فٍراؤٚـ اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ تٙاء -  51

 تٙا١ًٌ/ٚفٕٛأٗ غ١ؽ ال خ١ٕٗ اٌف ٚضّكْٛ ٚازع51444/ِاي تؽاـ ٚؼظٖ فٍف/ٔشاط فٓ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افرراذ ،:   اٌـرأش١ؽ

فٍراؤٚـ اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ/تٍّه-االؾ٘ؽٜ اٌّقٙع تدٛاؼ-اٌدؿ٠ؽج  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101422 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5224    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فٍراؤٚـ اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ تٙاء -  52

فٍراؤٚـ اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ/  تٍّه - االؾ٘ؽٜ اٌّقٙع تدٛاؼ - اٌدؿ٠ؽج تٙا١ًٌ ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101422 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5224    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فٍراؤٚـ اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ تٙاء -  53

 -فٍراؤٚـ ٔدـ- اٌثٍع ِعضً تدٛاؼ اٌدؿ٠ؽج تٙا١ًٌ/ ٚفٕٛأٗ -ِٛاشٝ ٚت١ـ ذؽت١ح زؾ١ؽج/ٔشاعٗ ؼئ١كٝ ِسً ٌٗ ،:   اٌـرأش١ؽ

اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ  ذ١رٛا/تٍّه    

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101422 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5264    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ذاٚضؽٚـ فؿ٠ؿ قق١ع ١ِٕا -  54

ق١ٍّاْ ِسّع فىؽٜ ِسّٛظ/ تٍّه - اٌث١غؽ٠ح اٌٛزعج تدٛاؼ - اٌض١اؿ ،:   اٌـرأش١ؽ  

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101422 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5261    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاهلل فٍٝ ِسّع اٌك١ع -  55

فثعاهلل فٍٝ ِسّع ٚازّع اِاَ فثعاهلل ِسّٛظ/ ٍِه ظ٠اب ٔدـ تٕا٠ٚظ ،    

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101422 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5262    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ذاٚضؽٚـ تشاٜ ذٛف١ك صثؽٜ -  56

لث١صٝ اٌك١ع ِإِٓ/ ٍِه اورٛتؽ 6 زاؼٖ_  اٌدالء شاؼؿ ،:   اٌـرأش١ؽ   

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101422 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5262    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ذاٚضؽٚـ تشاٜ ذٛف١ك صثؽٜ -  57

 اٌك١ع ِإِٓ/  ٍِه اورٛتؽ 6 زاؼٖ اٌدالء شاؼؿ ٚفٕٛأٗ فؽتٝ ذؽؾٜ ٚٔشاعٗ اٌّؽاغٗ 4350ٚؼلّٗ ِسً ٌٗ واْ ،:   اٌـرأش١ؽ

2412/11/12 تراؼ٠ص شغثٗ ٚذُ لث١صٝ  

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101422 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5263    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِسّع ٘الي ازّع ٚائً -  58

زك١ٓ فٍٝ وّاي قّاذ/  ٍِه اٌّكدع تدٛاؼ عا٠ـ ٔدـ ،     

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101420 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5264    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثّاْ ازّع ِسّع اشؽف -  59

فٍٝ زكٓ ِسّع ؼئ١كٗ/ تٍّه - اٌؿؼاف١ح اٌدّق١ٗ اِاَ - اٌثٍع شٕع٠ًٚ ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101434 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5265    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌك١ع فّٙٝ فثعاٌك١ّـ ازكاْ -  60

ِسّع فاؼف ٔٛؼاٌع٠ٓ ِسّٛظ/ تٍّه - قٛ٘اج اق١ٛط شاؼؿ - اٌىٙؽتاء شثىح تدٛاؼ ،:   اٌـرأش١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101431 ذاؼ٠ص ٚفٟ 2152    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تط١د ِسّع ِسّع ِسّع -  61

تط١د ِسّع ِسّع فالء/ٍِه تدقٍٗ اٌٍّه ذقع٠ً ،:   اٌـرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101431 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5266    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكا١ٔٓ ازّع اٌك١ع اٌرٙاِٝ -  62

فم١ؽ فرسٝ زٕاْ/ ٍِه - اٌّال٠اخ عؽ٠ك - اٌثغاش ،:   اٌـرأش١ؽ   

: اٌـرأش١ؽ ٚصف،  اٌقٕٛاْ ذقع٠ً ذُ 24101431 ذاؼ٠ص ٚفٟ 5261    تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاهلل فٍٝ ِسّع اٌك١ع -  63

اٌقٕٛاْ تٕفف)  اِاَ فثعاهلل ِسّٛظ/  تدقٍٗ اٌٍّه ذقع٠ً ،    ) 

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌرأش١ؽ ٚصف،  إٌشاط ذقع٠ً ذ24101414ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 2530   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ازّع ِسّع ِسّع فّؽٚ -  1

غػائ١ٗ ِٛاظ ذداؼج/تدقٍٗ إٌشاط ذقع٠ً  

،  إٌشاط ذقع٠ً ذ24101434ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 4462   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ،. زداؾٞ فثعاٌؽزّٓ ازّع ِسّع فاظي -  2

ز٠ٍٛاخ ٚت١ـ ذص١ٕـ/تدقٍٗ إٌشاط ذقع٠ً:  اٌرأش١ؽ ٚصف  

:  اٌرأش١ؽ ٚصف،  إٌشاط ذقع٠ً ذ24101431ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 2152   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تط١د ِسّع ِسّع ِسّع -  3

ِٛاشٝ ٚت١ـ ذؽت١ح زؾ١ؽج/تدقٍٗ إٌشاط ذقع٠ً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشؽوح ٔٛؿ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101442ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5224   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فٍراؤٚـ اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ تٙاء -  1

ضاص: اٌرأش١ؽ ٚصف  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101415ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5244   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِؽقٝ فثعاٌق١ٍُ فرسٝ زكاَ -  2

ضاص: اٌرأش١ؽ  

: اٌرأش١ؽ ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101422ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5263   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِسّع ٘الي ازّع ٚائً -  3

 ضاص

،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101422ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5224   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فٍراؤٚـ اهلل ؼؾق فٍراؤٚـ تٙاء -  4

ضاص: اٌرأش١ؽ ٚصف  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101442ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5222   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِسّع فّؽاْ فرسٝ فّؽاْ -  5

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101441ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5210   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زك١ٓ ِسّع زك١ٓ اٌك١ع -  6

ضاص: اٌرأش١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101420ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5264   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثّاْ ازّع ِسّع اشؽف -  7

ضاص: اٌرأش١ؽ  

،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101414ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5232   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اقؽائ١ً خثؽٖ صاتؽ خٛؼخ١ٛـ -  8

ضاص: اٌرأش١ؽ ٚصف  

،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101422ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5262   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ذاٚضؽٚـ تشاٜ ذٛف١ك صثؽٜ -  9

ضاص: اٌرأش١ؽ ٚصف  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101442ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5222   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكٓ زك١ٓ فثعاٌالٖ ظ١ٔا -  10

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101443ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5225   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تط١د خثؽٖ فٛؾٜ تط١رٗ -  11

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101422ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5250   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاهلل واًِ وّاي اتؽا١ُ٘ -  12

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101414ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5242   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِسّٛظ فثعاهلل قالِٗ خٙاظ -  13

ضاص: اٌرأش١ؽ  

،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101414ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5241   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ظ١٘ف فثعاٌؽزّٓ ظ١٘ف ِسّع -  14

ضاص: اٌرأش١ؽ ٚصف  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101424ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5256   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زك١ٓ ق١ع فاؼٚق صالذ -  15

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101415ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5243   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِالن ؼاغة واًِ ٕ٘اء -  16

ضاص: اٌرأش١ؽ  

،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101443ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5226   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاٌؽزّٓ ِسؽٚص ِسّع ِسّٛظ -  17

ضاص: اٌرأش١ؽ ٚصف  

: اٌرأش١ؽ ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101422ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5252   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، خاظ فّٙٝ اٌك١ع ضاٌع -  18

 ضاص

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101422ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5264   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ذاٚضؽٚـ فؿ٠ؿ قق١ع ١ِٕا -  19

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101443ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5224   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، خثؽائ١ً زى١ُ ٔك١ُ قق١عٖ -  20

ضاص: اٌرأش١ؽ  

،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101416ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5246   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تكغا فثعاٌّك١ر ِسفٛػ ؼ٠ّْٛ -  21

ضاص: اٌرأش١ؽ ٚصف  

: اٌرأش١ؽ ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101423ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5255   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فٍٝ ِسّع فٍٝ فؿٖ -  22

 ضاص

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101442ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5222   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌك١ع ِسّٛظ خاتؽ ِصغفٝ -  23

ضاص: اٌرأش١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101412ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5240   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ٠ٛقف زّٛظٖ ِسّع ٠ٛقف -  24

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 فٚص،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101413ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5234   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكٓ ازّع فثعاٌقؿ٠ؿ وؽ٠ُ -  25

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101412ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5242   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاٌالٖ ض١ٍفٗ فاعف ٚقاَ -  26

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101441ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5212   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ؾلؿٚق ازّع فرٛذ ازّع -  27

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101441ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5212   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاٌقاي اٌك١ع اهلل خاب ؾا٠ع -  28

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101431ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5266   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكا١ٔٓ ازّع اٌك١ع اٌرٙاِٝ -  29

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101440ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5231   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تط١د زداؾٜ فٍٝ شساذٗ -  30

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101434ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5265   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌك١ع فّٙٝ فثعاٌك١ّـ ازكاْ -  31

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101440ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5234   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، تغعاظٜ فؽغٍٝ تط١د ؼاِٝ -  32

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101414ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5232   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، شساذٗ ٔاشع شساذٗ تاضَٛ -  33

ضاص: اٌرأش١ؽ  

،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101414ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5230   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اتٛعاٌة فثعاهلل اٌسك١ٕٝ اِاؼٖ -  34

ضاص: اٌرأش١ؽ ٚصف  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101440ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5220   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌك١ع فثعاٌؽز١ُ اال١ِؽ ا١ِؽٖ -  35

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101422ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5254   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اٌع٠ٓ وّاي اٌك١ع ضٍف ؼٔعا -  36

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101412ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5242   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِسّع فٍٝ وّاي ق١ٙؽ -  37

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101413ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5236   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، ظفؽ ذاخؽ ، فٍٝ فؽاتٝ فٍٝ شؽ٠ٙاْ -  38

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101422ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5261   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاهلل فٍٝ ِسّع اٌك١ع -  39

ضاص: اٌرأش١ؽ  

،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101442ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5223   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاٌقاعٝ ؼشٛاْ ِسّع فاؼف -  40

ضاص: اٌرأش١ؽ ٚصف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101421ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5251   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، اقىٕعؼ فثعاٌّك١ر ٔك١ُ فثعاٌّك١ر -  41

ضاص: اٌرأش١ؽ ٚصف  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101413ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5233   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ذٛف١ك ٔق١ُ خؽـ تٙاء -  42

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101424ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5254   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، فثعاٌقاي فٍٝ ِسّع ٔدالء -  43

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101414ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5244   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ٘الي ازّع تٍٙٛي فرس١ٗ -  44

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101424ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5252   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ؼٚفائ١ً صثسٝ فاعف اؼ١ِا -  45

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101422ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5252   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، وس١ً ذقٍة شٛلٝ ا٠ّٓ -  46

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101414ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5232   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، زكاْ فثعٖ اٌك١ع فث١ؽ -  47

ضاص: اٌرأش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوح ٔٛؿ ذقع٠ً ذ24101415ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 5245   تؽلُ ل١عٖ قثك  ، فؽظ ذاخؽ ، ِسّع فثّاْ ققع اٌسك١ٕٝ -  48

ضاص: اٌرأش١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٟٛٔ اٌى١اْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّح االقُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشطاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   اٌقمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىاَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شؽواخ اٌرداؼٜ اٌكدً ذقع٠الخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشغة - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ذُ   24101413 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   206:  تؽلُ ل١ع٘ا قثك  تك١غح ذٛص١ح ،  ٚشؽواٖ ؼٚفائ١ً صاٌر خٛٔٝ/  شؽوح   - 1

ٔٙائ١ا ٚذصف١رٙا اٌشؽوٗ ٌسً ٚغٌه 2410-0-13تراؼ٠ص1444ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ  

 ذُ   24101413 ذاؼ٠ص ٚفٝ ،   206:  تؽلُ ل١ع٘ا قثك  تك١غح ذٛص١ح ،  ٚشؽواٖ ؼٚفائ١ً صاٌر خٛٔٝ/  شؽوح   - 2

ٔٙائ١ا ٚذصف١رٙا اٌشؽوٗ ٌسً ٚغٌه 2410-0-13تراؼ٠ص1444ؼلُ ِسٛ تاِؽ اٌم١ع شغة ذُ  اٌكدً شغة/ِسٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي ؼأـ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌقٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشؽوح ٔٛؿ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٟٛٔ اٌى١اْ       

ــــــــــــــــــــــ      

 

 ٚصف،   اٌمأٛٔٝ اٌى١اْ ذقع٠ً ذ24101413ُ ذاؼ٠ص ٚفٟ 206   تؽلُ ل١ع٘ا قثك ، ٚشؽواٖ ؼٚفائ١ً صاٌر خٛٔٝ/  شؽوح -  1

تك١غح ذٛص١ح: اٌرأش١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّح االقُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشطاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقمٛظ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تؽلُ    24101413:  ذاؼ٠ص ، تك١غح ذٛص١ح ذٛل١ـ فٍٝ ِصعق  تك١غح ذٛص١ح  ٚشؽواٖ ؼٚفائ١ً صاٌر خٛٔٝ/  شؽوح -  1

206 

   تؽلُ    24101413:  ذاؼ٠ص ، تك١غح ذٛص١ح ذٛل١ـ فٍٝ ِصعق  تك١غح ذٛص١ح  ٚشؽواٖ ؼٚفائ١ً صاٌر خٛٔٝ/  شؽوح -  2

206 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىاَ   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ذدع٠عاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1524   تؽلُ    24101441:  ذاؼ٠ص ، 222  2412-5-25/ج  ازّع زكا١ٔٓ اٌساِعٜ ٔقّاخ -  1  

2426   تؽلُ    24101441:  ذاؼ٠ص ، 222  2413-14-14/ج  ازّع فّؽ زكٓ فثّاْ -  2  

2426   تؽلُ    24101441:  ذاؼ٠ص ، 220  2412-14-14/ج  ازّع فّؽ زكٓ فثّاْ -  3  

143   تؽلُ    24101442:  ذاؼ٠ص ، 236  2413-14-12/ج  اظَ ٘ؽ٠عٜ ٔاخٝ اشؽف -  4  

143   تؽلُ    24101442:  ذاؼ٠ص ، 232  2412-14-12/ج  اظَ ٘ؽ٠عٜ ٔاخٝ اشؽف -  5  

2503   تؽلُ    24101442:  ذاؼ٠ص ، 232  2414-0-5/ج  ؾ٠ع اتٛ ِسّع اٌك١ع ذٙأٝ -  6  

2503   تؽلُ    24101442:  ذاؼ٠ص ، 230  2410-0-4/ج  ؾ٠ع اتٛ ِسّع اٌك١ع ذٙأٝ -  7  

1223   تؽلُ    24101442:  ذاؼ٠ص ، 245  2411-11-34/  ج  ١ٔٚف فؽ٠ع ٚظ٠ـ فٛؾٜ -  8  

1223   تؽلُ    24101442:  ذاؼ٠ص ، 246  2416-11-34/  ج  ١ٔٚف فؽ٠ع ٚظ٠ـ فٛؾٜ -  9  

1402   تؽلُ    24101440:  ذاؼ٠ص ، 253  2416-5-25/  ج  فثعاهلل ؼشاظ ازّع -  10  

104   تؽلُ    24101414:  ذاؼ٠ص ، 256  2444-2-10/  ج  ت١ِٛٝ ا١ٌؿ٠ع اتٛ ِع٠سحفٍٝ -  11  

104   تؽلُ    24101414:  ذاؼ٠ص ، 252  2440-2-10/ ج  ت١ِٛٝ ا١ٌؿ٠ع اتٛ ِع٠سحفٍٝ -  12  

104   تؽلُ    24101414:  ذاؼ٠ص ، 252  2414-2-10/ ج  ت١ِٛٝ ا١ٌؿ٠ع اتٛ ِع٠سحفٍٝ -  13  

104   تؽلُ    24101414:  ذاؼ٠ص ، 250  2410-2-10/ج  ت١ِٛٝ ا١ٌؿ٠ع اتٛ ِع٠سحفٍٝ -  14  

042   تؽلُ    24101414:  ذاؼ٠ص ، 261  2445-12-11/  ج  ِسّع فثعاٌسف١ؼ اٌك١ع -  15  

042   تؽلُ    24101414:  ذاؼ٠ص ، 262  2414-12-11/  ج  ِسّع فثعاٌسف١ؼ اٌك١ع -  16  

042   تؽلُ    24101414:  ذاؼ٠ص ، 263  2415-12-11/  ج  ِسّع فثعاٌسف١ؼ اٌك١ع -  17  

2231   تؽلُ    24101413:  ذاؼ٠ص ، 266  2415-2-23/ج.  إٌصؽ اتٛ اهلل فثع ِٕصٛؼ ِٕ٘ٛٗ -  18  

3164   تؽلُ    24101413:  ذاؼ٠ص ، 265  2412-3-10/ج  ِسّع ٠ٛقف اٌك١ع ٠ٛقف -  19  

126   تؽلُ    24101413:  ذاؼ٠ص ، 262  2443-11-22/ج  ِؽخاْ قٛـ اتؽا١ُ٘ ٠ٛقف -  20  

126   تؽلُ    24101413:  ذاؼ٠ص ، 262  2442-11-22/ج  ِؽخاْ قٛـ اتؽا١ُ٘ ٠ٛقف -  21  

126   تؽلُ    24101413:  ذاؼ٠ص ، 260  2413-11-22/ج  ِؽخاْ قٛـ اتؽا١ُ٘ ٠ٛقف -  22  

126   تؽلُ    24101413:  ذاؼ٠ص ، 224  2412-11-22/ج  ِؽخاْ قٛـ اتؽا١ُ٘ ٠ٛقف -  23  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

224   تؽلُ    24101413:  ذاؼ٠ص ، 222  2415-14-24/ج  ِٙؽاْ اٌك١ع لث١صٝ قاٌُ -  24  

2530   تؽلُ    24101414:  ذاؼ٠ص ، 224  2414-3-14/ج  ازّع ِسّع ِسّع فّؽٚ -  25  

2530   تؽلُ    24101414:  ذاؼ٠ص ، 221  2410-3-14/ج  ازّع ِسّع ِسّع فّؽٚ -  26  

1520   تؽلُ    24101415:  ذاؼ٠ص ، 202  2412-6-15/ج  خؽخف ؽؽ٠ف ١ٔشاْ -  27  

2002   تؽلُ    24101415:  ذاؼ٠ص ، 220  2412-4-23/  ج  ِدا٘ع ِسّٛظ ِسّع صاتؽ٠ٓ -  28  

2003   تؽلُ    24101421:  ذاؼ٠ص ، 202  2412-4-2/ج  ِدٍـ فثعاٌّك١ر ق١ّؽ قّاذ -  29  

3446   تؽلُ    24101421:  ذاؼ٠ص ، 200  2412-5-21/ج.   فٍٝ ِسّٛظ ا١ِٓ ض١ٍفح -  30  

2245   تؽلُ    24101422:  ذاؼ٠ص ، 044  2412-4-0/ج  اهلل ٌغف فؿ٠ؿ ٌغفٝ ٔاظ٠ٗ -  31  

2245   تؽلُ    24101422:  ذاؼ٠ص ، 045  2412-4-0/ج  اهلل ٌغف فؿ٠ؿ ٌغفٝ ٔاظ٠ٗ -  32  

3430   تؽلُ    24101422:  ذاؼ٠ص ، 042  2412-2-12/ج.  ذاظؼٚـ تط١د ؼشعٜ اشؽف -  33  

2230   تؽلُ    24101422:  ذاؼ٠ص ، 021  2415-0-22/ج  ٠ٛخع ال -  34  

2230   تؽلُ    24101422:  ذاؼ٠ص ، 021  2415-0-22/ج  اٌك١ع ِسّٛظ فثعاٌؽااؾق ِٕاي -  35  

2564   تؽلُ    24101422:  ذاؼ٠ص ، 015  2414-5-24/ج  ١ٔٚف فؽ٠ع فاعف فؽ٠ع -  36  

2564   تؽلُ    24101422:  ذاؼ٠ص ، 016  2410-5-24/ج  ١ٔٚف فؽ٠ع فاعف فؽ٠ع -  37  

1226   تؽلُ    24101422:  ذاؼ٠ص ، 023  2446-12-14/ ج  فغ١ٗ ذٛف١ك شىؽٜ واؼذؽ -  38  

1226   تؽلُ    24101422:  ذاؼ٠ص ، 024  2411-12-14/ج  فغ١ٗ ذٛف١ك شىؽٜ واؼذؽ -  39  

1226   تؽلُ    24101422:  ذاؼ٠ص ، 025  2416-12-14/ج  فغ١ٗ ذٛف١ك شىؽٜ واؼذؽ -  40  

3222   تؽلُ    24101422:  ذاؼ٠ص ، 026  2410-2-2/  ج.  ازّع غأُ اٌصثٛؼ فثع ِٕصٛؼ -  41  

541   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 041  2444-11-2/  ج  ض١ًٍ اتؽا١ُ٘ اٌمف زٍّٝ ِؽفد -  42  

541   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 042  2440-11-2/ ج  ض١ًٍ اتؽا١ُ٘ اٌمف زٍّٝ ِؽفد -  43  

541   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 043  2414-11-2/ج  ض١ًٍ اتؽا١ُ٘ اٌمف زٍّٝ ِؽفد -  44  

423   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 044  2410-14-23/ج  ِسّع فاؼف ٔٛؼاٌع٠ٓ ِسّٛظ -  45  

1220   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 031  2440-2-0/ج  فثعاٌغٕٝ اٌك١ع ِسّع ققاظ -  46  

1220   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 032  2414-2-0/ج  فثعاٌغٕٝ اٌك١ع ِسّع ققاظ -  47  

1220   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 033  2410-2-0/ج  فثعاٌغٕٝ اٌك١ع ِسّع ققاظ -  48  

642   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 032  2445-3-12/ج  اهلل فثع ازّع ِٙعٜ ِسّع -  49  

642   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 032  2414-3-12/ج  اهلل فثع ازّع ِٙعٜ ِسّع -  50  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

642   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 030  2415-3-12/ج  اهلل فثع ازّع ِٙعٜ ِسّع -  51  

1232   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 034  2440-3-21/  ج  اقّاف١ً اهلل زّع زّاظٖ -  52  

1232   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 035  2414-3-21/  ج  اقّاف١ً اهلل زّع زّاظٖ -  53  

1232   تؽلُ    24101434:  ذاؼ٠ص ، 036  2410-3-21/  ج  اقّاف١ً اهلل زّع زّاظٖ -  54  

2152   تؽلُ    24101431:  ذاؼ٠ص ، 044  2411-2-24/ج  تط١د ِسّع ِسّع ِسّع -  55  

2152   تؽلُ    24101431:  ذاؼ٠ص ، 045  2416-2-24/ج  تط١د ِسّع ِسّع ِسّع -  56  

2221   تؽلُ    24101431:  ذاؼ٠ص ، 042  2416-4-24/  ج  فثعاٌٍغ١ف فٍٝ ا١ِٓ فٍٝ -  57  

   ــــــــــــــــــــــ  

شؽواخ ذدع٠عاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

206   تؽلُ    24101413:  ذاؼ٠ص ، 223  2414-11-24/  ج  ٚشؽواٖ ؼٚفائ١ً صاٌر خٛٔٝ/  شؽوح -  1  

206   ُتؽل    24101413:  ذاؼ٠ص ، 224  2415-11-24/  ج  ٚشؽواٖ ؼٚفائ١ً صاٌر خٛٔٝ/  شؽوح -  2  

206   تؽلُ    24101413:  ذاؼ٠ص ، 223  2414-11-24/  ج  ٚشؽواٖ ؼٚفائ١ً صاٌر خٛٔٝ/  شؽوح -  3  

206   تؽلُ    24101413:  ذاؼ٠ص ، 224  2415-11-24/  ج  ٚشؽواٖ ؼٚفائ١ً صاٌر خٛٔٝ/  شؽوح -  4  

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ؼ٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افؽاظ ت١ـ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شؽواخ ؼ٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

شؽواخ ت١ـ    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


