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أفغاص ليٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 دضايض عٓ 61442 ثغلُ 22111126 فٝ ليض ، 21222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صاٚص كذبرٗ فٛػٜ عبصي وغؿزيٕب -  1

صاٚص كذبرٗ فٛػٜ عبصي/  ٍِه عجضإٌبهغ جّبي كبعع اهلل عِب وفغ:  ثجٙخ ، ٚثٛيبد  

 رٛعيضاد عٓ 61451 ثغلُ 22111126 فٝ ليض ، 25222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عجضاٌٛ٘بة وّبي كفيك ِذّض -  2

ِذّض اٌعؼ اثٛ ِبجضٖ/  ٍِه غٕيُ عؼة وفغ:  ثجٙخ ، االٔزغٔذ عضا فيّب عبِٗ  

 ، ِبعوذ ؿٛثغ عٓ 61443 ثغلُ 22111111 فٝ ليض ، 22222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض هبٌخ ِذّض اؿالَ -  3

ٕ٘ضٜ عجضاٌعؼيؼ ؿعيض كيغيٓ/  ٍِه كىغ وفغ اؿٕيذ:  ثجٙخ  

 ػعاعيٗ ِشوجبد عٓ 61446 ثغلُ 22111124 فٝ ليض ، 4222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذغَ ٘بكُ اثغا٘يُ ثٕبء -  4

ٔعّبْ ثلغٜ ِذّض/  ٍِه اٌجمبكيٓ كىغ وفغ ُغيك إٌبديٗ صايغ كبعع:  ثجٙخ ، ٚثظٚع دلغيٗ ِٚجيضاد  

 ِوٕع عٓ 61431 ثغلُ 22111125 فٝ ليض ، 12222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٕوٛع اثٛاٌفزٛح عكبص ؿعيض -  5

 عكبص ايّبْ/  ٍِه هفٛد هيضٌيخ ثجٛاع اٌلعغاٜٚ ادّض كبعع عاًٝ ِيذ:  ثجٙخ ، اٌعـىغيٗ اٌّالثؾ عضا فيّب جب٘ؼح ِالثؾ

ِٕوٛع اثٛاٌفزٛح  

 ِىزت عٓ 61452 ثغلُ 22111125 فٝ ليض ، 5222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عجضاٌوّض اٌـعيض ؿبِٝ اٌـعيض -  6

عجضاٌوّض اٌـعيض ؿبِٝ/  ٍِه اٌلغلٝ اٌجغ:  ثجٙخ ، االٔزغٔذ عضا فيّب عِّٛيٗ رٛعيضاد  

 ِٛاكٝ رغثيخ عٓ 61436 ثغلُ 22111123 فٝ ليض ، 52222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٕ٘ب عٍٝ دـٓ اٌـيض دـٓ -  7

ٕ٘ب عٍٝ دـٓ اٌـيض دـٓ/  ٍِه ثٕٙب كجٍٕجٗ:  ثجٙخ ،  

 ِىزت عٓ 61442 ثغلُ 22111126 فٝ ليض ، 122222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا٘يُ عٌِبْ دجبج هضيك -  8

عجضاٌـّيع فبعٚق كغيف ِذّض/  ٍِه كىغ وفغ اٌوغغٜ إٌّلأح:  ثجٙخ ، االٔزغٔذ عضا فيّب ٚاٌزلغيً ٚاٌويبٔٗ عِّٛيٗ رٛعيضاد  

 وّجيٛرغ عٓ 61436 ثغلُ 22111123 فٝ ليض ، 5222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا٘يُ وبًِ اثغا٘يُ ٚالء -  9

 اٌذوٛي ثعض االٔزغٔذ سضِبد عضا فيّب ٚاٌّوبدف اٌضيٕيٗ ٚاٌىزت ٚاٌّجالد اٌوذف اهضاع عضا فيّب دِـزٕضا ٚروٛيغ ُٚجبعخ

عّبعح ٔجيت ادّض عبصي/  ثٍّه ثٕٙب ثٕضع إٌٛع ِٕليخ ؿعيض كبعع 5:  ثجٙخ ، اٌالػِٗ اٌزغاسين عٍٝ  

 رجبعح عٓ 61446 ثغلُ 22111121 فٝ ليض ، 12222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  يٛؿف ِغبػٜ عجضاٌغدّٓ اٌـيض -  10

ِغبػٜ عجضاٌغدّٓ اٌـيض ِذّض/  ٍِه إٌبديٗ صايغ كبعع اٌغٍِٗ ثٕٙب:  ثجٙخ ، ػعاعيٗ االد  

 ِمبٚالد ِىزت عٓ 61444 ثغلُ 22111116 فٝ ليض ، 12222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ عكبص دـٓ دـٓ -  11

اٌضِغصاف دـٓ ِذّض/  ٍِه اٌِغيك عٍٝ ثِب:  ثجٙخ ، عِّٛيٗ  

 سضِبد عٓ 66221 ثغلُ 22111124 فٝ ليض ، 322222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿٍيّبْ ِذّٛص ِذّٛص ؿٍيّبْ -  12

 إٌٛع ِٕليٗ اٌضيٓ دـبَ كبعع:  ثجٙخ ، اٌغيغ ٌذـبة اٌجّغوٝ ٚاٌزشٍين ٚاٌلذٓ ٌٍٕمً اٌٍٛجـزيٗ ٚاٌشضِبد اٌغيغ ٌذـبة إٌمً

ؿٍيّبْ ِذّٛص ِذّٛص ؿٍيّبْ/  ٍِه  

 سضِبد عٓ 66221 ثغلُ 22111124 فٝ ليض ، 322222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿٍيّبْ ِذّٛص ِذّٛص ؿٍيّبْ -  13

 ِٕليٗ/  ثبٌعٕٛاْ عئيـٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، اٌغيغ ٌذـبة اٌجّغوٝ ٚاٌزشٍين ٚاٌلذٓ ٌٍٕمً اٌٍٛجـزيٗ ٚاٌشضِبد اٌغيغ ٌذـبة إٌمً

 اٌميض علُ// 2213/4/2 اٌّذً افززبح ربعيز ثمبٌٗ/  اٌزجبعٖ ٔٛع ؿٍيّبْ ِذّٛص ِذّٛص ؿٍيّبْ/  ٍِه اٌضيٓ هالح كبعع إٌٛع

لٍيٛثيٗ 66221  
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ، صٚاجٓ ثيع عٓ 61445 ثغلُ 22111116 فٝ ليض ، 12222.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عجضاٌجبعٜ عٍٝ ادّض ٚالء -  14

اهلل عجض ؿعض ؿعيض/  ٍِه اٌثمبفٗ لوغ ثجٛاع عيبى إٌّعُ عجض كبعع 62:  ثجٙخ  

 عٓ 61446 ثغلُ 22111124 فٝ ليض ، 5522.222  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٙضٜ عٍٝ ِذّضٜ اٌىغيُ عجض عالء -  15

عٍٝ ِذّضٜ اٌىغيُ عجض/  ٍِه اٌلّٛد:  ثجٙخ ، ٚثٛيبد دضايض  

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد ليٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ِبٌٙب ،عأؽ  االعاًٝ ٚاؿزؼعاع ٚاٌوذغاٚيٗ اٌؼعاعيٗ االعاًٝ اؿزوالح  ،  كغوخ   ٚكغوبٖ ِجب٘ض عٍٝ ِجب٘ض -  1

 ، االعاًٝ ٚاؿزؼعاع ٚاٌوذغاٚيٗ اٌؼعاعيٗ االعاًٝ اؿزوالح عٓ ، 61441 ثغلُ 22111126 فٝ ،ليضد 2616222.222

اٌعؼة اٌوبصق عجضاهلل غبصح/  ثٍّه كىغ وفغ اٌىجغٜ إٌّلأح:  ثجٙخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفغاص اٌزجبعٜ اٌـجً رعضيالد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلِت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 كِت/ِذٛ رُ   22111123 ربعيز ٚفٝ ،   64251:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  يذٝ دـيٓ ِذّض عٍٝ اكغف   - 1

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111123 ربعيز ٚفٝ ،   65321:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض دـٕيٓ دـٓ ؿّيغٖ   - 2

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  

 رُ   22111124 ربعيز ٚفٝ ،   52345:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌجِخ ِوِفٝ اٌذّيض عجض ادّض عجضاٌذّيض   - 3

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن اٌميض كِت رُ  اٌـجً كِت/ِذٛ  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   61356:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عٍٝ ِذّض عجضاٌغؤف ٌِيفٗ   - 4

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن   

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   56266:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  صاٚص كذبرٗ عػق رغيؼٖ   - 5

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  

 رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   66663:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِٕوٛع عجضاٌغدّٓ اٌزٛاة عجض ِذّض   - 6

ٚاٌزبثع ٌٍغئيـٝ ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً كِت/ِذٛ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   66663:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِٕوٛع اٌغدّٓ عجض اٌزٛاة عجض ِذّض   - 7

ٚاٌزبثع ٌٍغئيـٝ ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً كِت/ِذٛ  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   55161:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عجضاٌضايُ عٍٝ عجضاهلل ِغيُ   - 8

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111111 ربعيز ٚفٝ ،   66243:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـيٓ ِذّض فبعٚق ِذّض   - 9

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111111 ربعيز ٚفٝ ،   62435:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ادّض ؿيض ادّض ادّض جّيٍخ   - 10

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن   

 كِت/ِذٛ رُ   22111111 ربعيز ٚفٝ ،   62266:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا٘يُ هجيخ عبِغ اٌـيض ٘بُٔ   - 11

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111112 ربعيز ٚفٝ ،   61225:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ثغوبد ادّض اثٛؿغج ايّٓ   - 12

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن   

 كِت/ِذٛ رُ   22111113 ربعيز ٚفٝ ،   66613:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عٍٝ عجضاٌّعِٝ فٛػٜ يبؿغ   - 13

2211/11/13 فٝ 3142 علُ ثبٌزأكيغ اٌميض كِت رُ  اٌـجً  

 رُ   22111114 ربعيز ٚفٝ ،   53166:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  كعالْ ؿفيٛ عجضاٌعؼيؼ عّغ عّغ   - 14

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً كِت/ِذٛ  

 كِت/ِذٛ رُ   22111116 ربعيز ٚفٝ ،   66214:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿالِٗ سّيؾ ِذّٛص سّيؾ   - 15

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً  

 رُ   22111116 ربعيز ٚفٝ ،   54231:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٔويغ دـٕيٓ اؿّبعيً ِـعض ِذّض   - 16

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً كِت/ِذٛ  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111116 ربعيز ٚفٝ ،   66614:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عجضاٌغفبع ِـعض ؿبعٖ   - 17

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  

 كِت/ِذٛ رُ   22111116 ربعيز ٚفٝ ،   52624:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اهلل عٛى اثغا٘يُ ِذغٚؽ سبٌض   - 18

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً  

 كِت/ِذٛ رُ   22111116 ربعيز ٚفٝ ،   66326:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اهلل عجض هالح ِذّض ؿّيغٖ   - 19

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً  

 رُ   22111122 ربعيز ٚفٝ ،   42523:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌوبٜٚ عجضاٌغاػق ِذّٛص عجضاٌغاػق   - 20

ٌٍٛفبح ٚاٌفغع ٌٍغئيـٝ إٌلبٍ رغن  اٌـجً كِت/ِذٛ  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111122 ربعيز ٚفٝ ،   55135:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عجضاهلل هالح ِذّض ؿّيغح   - 21

ٚاٌفغع ٌٍغئيـٝ ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن   

 رُ   22111122 ربعيز ٚفٝ ،   42523:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌعبٜٚ عجضاٌغاػق ِذّٛص عجضاٌغاػق   - 22

ٌٍٛفبح ٚاٌفغع ٌٍغئيـٝ إٌلبٍ رغن  اٌـجً كِت/ِذٛ  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111122 ربعيز ٚفٝ ،   55135:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص جغرب  ،  عجضاهلل هالح ِذّض ؿّيغح   - 23

ٚاٌفغع ٌٍغئيـٝ ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن   
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111121 ربعيز ٚفٝ ،   66611:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـيٕٝ اٌـيض فٛػٜ ِذّض   - 24

ٔٙبئيب إٌلبٍ رغن  

 كِت/ِذٛ رُ   22111124 ربعيز ٚفٝ ،   66261:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  سفبجٝ رٙبِٝ ادّض رٙبِٝ ادّض   - 25

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً  

 رُ  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111124 ربعيز ٚفٝ ،   51663:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا٘يُ عِب ٘ضٜ   - 26

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن اٌميض كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111124 ربعيز ٚفٝ ،   56145:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـيٓ اٌـيض اٌضيٓ دـبَ   - 27

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111125 ربعيز ٚفٝ ،   61261:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـٓ ِذّض ػوغيب سبٌض   - 28

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  

 ربعيز ٚفٝ ،   61261:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٚاٌزوضيغ ٌالؿزيغاص ػوغيب اثٛ/ اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً   - 29

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111125  

 كِت/ِذٛ رُ   22111125 ربعيز ٚفٝ ،   61662:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عٍي عٍيٖٛ أٛع ِذّض فٛليٗ   - 30

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   52162:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِجبعػ عجضاٌـالَ ِليغ   - 31

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  

 كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   53225:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  كغيف ثضٜٚ ِذّض اٌغدّٓ عجض   - 32

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   62623:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌجذيغٜ عِيٗ ِذّض جالي   - 33

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن   

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   65656:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا٘يُ ِذّض دـٕٝ ادّض   - 34

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن اٌميض كِت رُ  

 كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   53616:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  كعجبْ ِذّض اثغا٘يُ ِذّض عبُف   - 35

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   31115:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِـٍُ ِذّض عجضاٌذٍيُ   - 36

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  

 كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   52262:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عٍٝ ادّض ؿيض هالح ُبعق   - 37

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً  

 رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   52262:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٌٍّمبٚالد ُبعق/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً   - 38

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً كِت/ِذٛ  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   41664:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عفيفٝ اٌٙبصٜ ِذّض ػيٕت   - 39

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن   

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   66246:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عٍٝ ِذّض  اثٛاٌفزٛح ِذّض   - 40

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   46224:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـيٓ ِوِفٝ ِوِفٝ اٌـيض   - 41

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   54131:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عٍٝ ؿبٌُ ادّض جّالد   - 42

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  

 كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   36616:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  كبوغ عجضإٌّعُ عجضاٌٍِيف كبصيٗ   - 43

ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي عأؽ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ  22111125 ، ربعيز ٚفي  61116 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض فبعٚق عجضاٌمٜٛ اٌـيض -  1

يٗجٕ  125222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ   

،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ  22111126 ، ربعيز ٚفي  61162 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِغبٚعٜ ِذّض ِغبٚعٜ ِذّض -  2

جٕيٗ  21222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ  22111126 ، ربعيز ٚفي  66562 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌعٕيٓ اثٛ ِذّض ؿعيض ِذّض -  3

جٕيٗ  42222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ   

،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ  22111126 ، ربعيز ٚفي  61165 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌـيض عٍٝ ِذّض عجضاٌغدّٓ عّبص -  4

جٕيٗ  222222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ ٚهف   

،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ  22111111 ، ربعيز ٚفي  66245 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  عِيٗ ِوِفٝ دـيٓ ِذّض اصُ٘ -  5

جٕيٗ  52222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ ٚهف   

،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ  22111111 ، ربعيز ٚفي  51621 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دـيٓ  ِٕوٛع  اٌذّيض عجض ادّض -  6

جٕيٗ  12222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ  22111121 ، ربعيز ٚفي  66212 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِزٌٛٝ ػوٝ عًب ِذّض -  7

جٕيٗ  1222222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ  22111121 ، ربعيز ٚفي  51565 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ِغبٚعٜ عٛاص ِذّض -  8

جٕيٗ  22222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ  22111124 ، ربعيز ٚفي  65561 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اثغا٘يُ ِذّض ِذّٛص عّغٚ -  9

جٕيٗ  52222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ   

،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ  22111125 ، ربعيز ٚفي  61666 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  عّغ يٛؿف ِذّض ِذّض كيّبء -  10

جٕيٗ  6222222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ ٚهف   

 اٌّبي عأؽ رعضيً رُ  22111126 ، ربعيز ٚفي  61361 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  عجضاٌفزبح عجضإٌّعُ عجضاٌفزبح ِذّض -  11

جٕيٗ  12222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،    

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ  22111126 ، ربعيز ٚفي  61215 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اِبَ ِذّض هالح ِذّض -  12

جٕيٗ  222222.222، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌعٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111123 ربعيز ٚفي 61436    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٕ٘ب عٍٝ دـٓ اٌـيض دـٓ -  1

ٕ٘ب عٍٝ دـٓ اٌـيض دـٓ/  ٍِه ثٕٙب كجٍٕجٗ ،:   اٌـزأكيغ  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111123 ربعيز ٚفي 61436    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا٘يُ وبًِ اثغا٘يُ ٚالء -  2

عّبعح ٔجيت ادّض عبصي/  ثٍّه ثٕٙب ثٕضع إٌٛع ِٕليخ ؿعيض كبعع 5 ،:   اٌـزأكيغ  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111124 ربعيز ٚفي 66221    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿٍيّبْ ِذّٛص ِذّٛص ؿٍيّبْ -  3

 اٌجّغوٝ ٚاٌزشٍن ٚاٌلذٓ ٌٍٕمً اٌٍٛجـزيٗ ٚاٌشضِبد اٌغيغ ٌذـبة إٌمً سضِبد/  ٔلبٍ عٓ اسغ عئيـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأكيغ

 ثغلُ ٚليض 2211/11/4 فٝ 3212 ثغلُ اٚصع ٌٍلغوٗ سبم/  ثٍّه إٌٛع ِٕليٗ اٌضيٓ  دـبَ كبعع/  ثبٌعٕٛاْ اٌغيغ ٌذبة

66221ربثع  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111124 ربعيز ٚفي 66221    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿٍيّبْ ِذّٛص ِذّٛص ؿٍيّبْ -  4

 ثمبٌٗ/  اٌزجبعٖ ٔٛع ؿٍيّبْ ِذّٛص ِذّٛص ؿٍيّبْ/  ٍِه اٌضيٓ هالح كبعع إٌٛع ِٕليٗ/  ثبٌعٕٛاْ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأكيغ

لٍيٛثيٗ 66221 اٌميض علُ// 2213/4/2 اٌّذً افززبح ربعيز  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111124 ربعيز ٚفي 66221    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿٍيّبْ ِذّٛص ِذّٛص ؿٍيّبْ -  5

ؿٍيّبْ ِذّٛص ِذّٛص ؿٍيّبْ/  ٍِه إٌٛع ِٕليٗ اٌضيٓ دـبَ كبعع ،:   اٌـزأكيغ  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111124 ربعيز ٚفي 66632    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عؿزُ اٌفزبح عجض اثغا٘يُ عالء -  6

كب٘يٓ ادّض ؿيض اٌجبؿَ عجض/  ٍِه اٌجالء كبعع/  اٌٝ اٌعٕٛاْ رعضيً ،:   اٌـزأكيغ  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111125 ربعيز ٚفي 61431    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٕوٛع اثٛاٌفزٛح عكبص ؿعيض -  7

ِٕوٛع اثٛاٌفزٛح عكبص ايّبْ/  ٍِه هفٛد هيضٌيخ ثجٛاع اٌلعغاٜٚ ادّض كبعع عاًٝ ِيذ ،:   اٌـزأكيغ  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111126 ربعيز ٚفي 61442    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صاٚص كذبرٗ فٛػٜ عبصي وغؿزيٕب -  8

صاٚص كذبرٗ فٛػٜ عبصي/  ٍِه عجضإٌبهغ جّبي كبعع اهلل عِب وفغ ،:   اٌـزأكيغ  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111126 ربعيز ٚفي 61442    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا٘يُ عٌِبْ دجبج هضيك -  9

عجضاٌـّيع فبعٚق كغيف ِذّض/  ٍِه كىغ وفغ اٌوغغٜ إٌّلأح ،:   اٌـزأكيغ  

،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111111 ربعيز ٚفي 66245    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عِيٗ ِوِفٝ دـيٓ ِذّض اصُ٘ -  10

إٌِِبٜٚ عٍٝ اثغا٘يُ ِذّض/  ٍِه اٌضِٕٙٛعٜ كبعع ثٕٙب/  اٌٝ اٌعٕٛاْ رعضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111111 ربعيز ٚفي 61443    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض هبٌخ ِذّض اؿالَ -  11

ٕ٘ضٜ عجضاٌعؼيؼ ؿعيض كيغيٓ/  ٍِه كىغ وفغ اؿٕيذ ،:   اٌـزأكيغ  

 رُ 22111112 ربعيز ٚفي 64166    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عغالٝ اثغا٘يُ اٌجٛاص عجض اٌضيٓ عؼ ِذّض اِغٜ -  12

عغالٝ اثغا٘يُ عجضاٌٛ٘بة ػ٘يغح/ثٍّه اٌعٕبٔٝ رمـيُ/اٌٝ اٌعٕٛاْ رعضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111113 ربعيز ٚفي 66613    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عٍٝ عجضاٌّعِٝ فٛػٜ يبؿغ -  13

 اٌعّغٜ ثغج ثجٙخ اٌىبئٓ ِبعوذ ؿٛثغ ٔلبٍ عٓ 2211/6/3 فٝ 1325 ثغلُ اٌّٛصع االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغبء ،:   اٌـزأكيغ

ثٕٙب ثٕضع وغيُ لبهض عّغٜ/ٍِه اٌجضيضح ثٕٙب 12 رمبُع 4 ف اٌفًٍ ِِٕمخ  



 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

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111116 ربعيز ٚفي 61445    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عجضاٌجبعٜ عٍٝ ادّض ٚالء -  14

اهلل عجض ؿعض ؿعيض/  ٍِه اٌثمبفٗ لوغ ثجٛاع عيبى إٌّعُ عجض كبعع 62 ،:   اٌـزأكيغ  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111116 ربعيز ٚفي 61444    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ عكبص دـٓ دـٓ -  15

اٌضِغصاف دـٓ ِذّض/  ٍِه اٌِغيك عٍٝ ثِب ،:   اٌـزأكيغ  

،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111111 ربعيز ٚفي 51611    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، إٌٛعٜ عفيفٝ ِذّض عجضإٌّعُ عبثض -  16

 ثباليضاع 1242 ثغلُ اٌّميض ِذّض عٍٝ ادّض/ ٍِه ثٛعؿعيض كبعع ُٛر ِغوؼ لٙب ثٕبديخ اٌىبئٓ اٌفغع اٌغبء ،:   اٌـزأكيغ ٚهف

1111/3/13 ثزبعيز 45علُ  

،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111111 ربعيز ٚفي 51611    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، إٌٛعٜ عفيفٝ ِذّض عجضإٌّعُ عبثض -  17

 ثٕٙب ثٕضع اٌجٍض ٚؿَ اٌوبغٗ كبعع ِٓ اٌّزفغع إٌجبع ؿيضٜ كبعع ثٕٙب/  اٌٝ اٌغئيـٝ اٌّذً عٕٛاْ رعضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف

إٌٛعٜ عفيفٝ ِذّض عجضإٌّعُ عبثض/  ٍِه  

،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111111 ربعيز ٚفي 51621    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـيٓ  ِٕوٛع  اٌذّيض عجض ادّض -  18

اثغا٘يُ ادّض عفعذ/ ٍِه اٌمٍيٛثيٗ اٌجضيضٖ ثٕٙب عجضاٌّٛجٛص ادّض كبعع26/اٌٝ اٌعٕٛاْ رعضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف  

،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111121 ربعيز ٚفي 61446    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، يٛؿف ِغبػٜ عجضاٌغدّٓ اٌـيض -  19

ِغبػٜ عجضاٌغدّٓ اٌـيض ِذّض/  ٍِه إٌبديٗ صايغ كبعع اٌغٍِٗ ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ ٚهف  

،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111124 ربعيز ٚفي 61446    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٙضٜ عٍٝ ِذّضٜ اٌىغيُ عجض عالء -  20

عٍٝ ِذّضٜ اٌىغيُ عجض/  ٍِه اٌلّٛد ،:   اٌـزأكيغ ٚهف  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111124 ربعيز ٚفي 61446    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذغَ ٘بكُ اثغا٘يُ ثٕبء -  21

ٔعّبْ ثلغٜ ِذّض/  ٍِه اٌجمبكيٓ كىغ وفغ ُغيك إٌبديٗ صايغ كبعع ،:   اٌـزأكيغ   

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111125 ربعيز ٚفي 61666    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عّغ يٛؿف ِذّض ِذّض كيّبء -  22

ِٕوٛع ادّض عجضاٌفزبح عٍٝ/  ثٍّه ُٛر ِٕوٛع وفغ/  اٌٝ اٌعٕٛاْ رعضيً ،:   اٌـزأكيغ  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111125 ربعيز ٚفي 61452    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عجضاٌوّض اٌـعيض ؿبِٝ اٌـعيض -  23

عجضاٌوّض اٌـعيض ؿبِٝ/  ٍِه اٌلغلٝ اٌجغ ،:   اٌـزأكيغ  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111126 ربعيز ٚفي 61451    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عجضاٌٛ٘بة وّبي كفيك ِذّض -  24

ِذّض اٌعؼ ٛاث ِبجضٖ/  ٍِه غٕيُ عؼة وفغ ،:   اٌـزأكيغ  

،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111126 ربعيز ٚفي 52223    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌٙبصٜ ِذّض اٌغؤٚف عجض دـبَ -  25

/  ثٍّه ثٕٙب ِغوؼ - اٌـجبع ِٕيخ - اٌؼلبػيك ثٕٙب ُغيك كبعع(  21)  علُ اٌعمبع/  اٌٝ اٌعٕٛاْ رعضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف

عيـٝ عٍٝ ِذّض عجضاٌغؤٚف  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌلبٍ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚهف،  إٌلبٍ رعضيً ر22111111ُ ربعيز ٚفي 66245   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عِيٗ ِوِفٝ دـيٓ ِذّض اصُ٘ -  1

ِٚجٛ٘غاد ِوٛغبد/  اٌٝ إٌلبٍ رعضيً:  اٌزأكيغ  

 ٚهف،  إٌلبٍ رعضيً ر22111111ُ ربعيز ٚفي 51621   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـيٓ  ِٕوٛع  اٌذّيض عجض ادّض -  2

ٚعالفٗ دجٛة رجبعٖ/اٌٝ إٌلبٍ رعضيً:  اٌزأكيغ  



 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

: اٌزأكيغ ٚهف،  إٌلبٍ رعضيً ر22111121ُ ربعيز ٚفي 51565   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِغبٚعٜ عٛاص ِذّض -  3

اٌعِّٛيٗ اٌّمبٚالد/  ٔلبٍ دظف   

:  اٌزأكيغ ٚهف،  إٌلبٍ رعضيً ر22111125ُ ربعيز ٚفي 66322   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فزذٝ اثغا٘يُ ادّض -  4

 ثىبفخ اٌجزغٌٚيٗ ٚإٌّزجبد اٌشبَ ٚاٌؼيٛد اٌّيبٖ ٔمً كبدٕبد ٚرٍّه ٚاؿزئجبع ٚرأجيغ ثميٍٗ ِٚعضاد ثٌبئع ٔمً/  إٌلبٍ اٌٝ يٌبف

ٚاٚػأٙب أٛاعٙب  

:  اٌزأكيغ ٚهف،  إٌلبٍ رعضيً ر22111126ُ ربعيز ٚفي 61215   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اِبَ ِذّض هالح ِذّض -  5

االٌجبْ ِٕزجبد هٕع/  اٌٝ إٌلبٍ ِـّٝ رعضيً  

:  يغاٌزأك ٚهف،  إٌلبٍ رعضيً ر22111126ُ ربعيز ٚفي 26211   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِوِفٝ ِذّض ؿّيغ -  6

االػِٗ اٌزغاسين عٍٝ اٌذوٛي ٚثعض اٌزٕميت عضا فيّب اٌِجيعٝ اٌغبػ العّبي ثزغٚويّبٚيبد/  اٌٝ إٌلبٍ رعضيً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلغوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111116ُ ربعيز ٚفي 61445   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عجضاٌجبعٜ عٍٝ ادّض ٚالء -  1

سبم: اٌزأكيغ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111126ُ ربعيز ٚفي 61442   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا٘يُ عٌِبْ دجبج هضيك -  2

سبم: اٌزأكيغ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111126ُ ربعيز ٚفي 61442   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صاٚص كذبرٗ فٛػٜ عبصي وغؿزيٕب -  3

سبم: اٌزأكيغ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111116ُ ربعيز ٚفي 61444   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ عكبص دـٓ دـٓ -  4

سبم: اٌزأكيغ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111123ُ ربعيز ٚفي 61436   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٕ٘ب عٍٝ دـٓ اٌـيض دـٓ -  5

سبم: اٌزأكيغ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111123ُ ربعيز ٚفي 61436   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا٘يُ وبًِ اثغا٘يُ ٚالء -  6

سبم: اٌزأكيغ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111124ُ ربعيز ٚفي 61446   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٙضٜ عٍٝ ِذّضٜ اٌىغيُ عجض عالء -  7

سبم: اٌزأكيغ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111121ُ ربعيز ٚفي 61446   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، يٛؿف ِغبػٜ عجضاٌغدّٓ اٌـيض -  8

سبم: اٌزأكيغ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111111ُ ربعيز ٚفي 61443   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض هبٌخ ِذّض اؿالَ -  9

سبم: اٌزأكيغ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111124ُ ربعيز ٚفي 61446   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذغَ ٘بكُ اثغا٘يُ ثٕبء -  10

سبم: اٌزأكيغ  



 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

،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111126ُ ربعيز ٚفي 61451   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عجضاٌٛ٘بة وّبي كفيك ِذّض -  11

سبم: اٌزأكيغ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111124ُ ربعيز ٚفي 66221   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿٍيّبْ ِذّٛص ِذّٛص ؿٍيّبْ -  12

سبم: اٌزأكيغ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رعضيً ر22111125ُ ربعيز ٚفي 61431   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٕوٛع اثٛاٌفزٛح عكبص ؿعيض -  13

سبم: اٌزأكيغ ٚهف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّخ االؿُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌغدّٗ ّ٘ـبد/  اٌزجبعيٗ اٌـّٗ اًبفخ: اٌٝ 66626 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزعضيً اٌزأكيغ ر22111123ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  1

   ٌٍّٛثيٍيب

 ػوغيب يذٝ/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً: اٌٝ 53322 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزعضيً اٌزأكيغ ر22111123ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  2

كذبرٗ ؿٍيّبْ    

 ِذّض فٛػٜ/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً: اٌٝ 52165 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزعضيً اٌزأكيغ ر22111124ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  3

عِٖٛ ِغبٚعٜ    

 ٌزجبعح االسبء/  اٌزجبعيٗ اٌـّٗ اًبفخ: اٌٝ 66613 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزعضيً اٌزأكيغ ر22111114ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  4

   اٌجمبٌخ

االيّبْ ثمبٌخ/  اٌزجبعيٗ اٌـّٗ اًبفخ: اٌٝ 64432 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزعضيً اٌزأكيغ ر22111121ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  5    

 اٌّوغيٗ/  اٌٝ اٌزجبعيٗ اٌـّٗ رعضيً: اٌٝ 26211 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثزعضيً اٌزأكيغ ر22111126ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  6

اٌِجيعٝ اٌغبػ العّبي    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األكشبم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌعمٛص  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد اٌزجبعٜ اٌـجً رعضيالد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلِت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   41261:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغوبح عِٖٛ اٌذّيض عجض سبٌض   - 1

ٚجٛص أٜ ٌٙب يعض ٌُٚ اٌلغوٗ في  اٌـجً  

 رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   63616:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ثـيِخ رٛهيخ ،  ٚكغيىزٗ دـٓ عٍٝ اٌلذبد ِذّض عجضاٌجبؿَ   - 2

 اٌلذبد ِذّض عجضاٌجبؿَ/  ثأؿُ فغصيب إٌلبٍ ٚاهجخ ربعيشٗ ِٓ اعزجبعا اٌلغوٗ ِٓ اٌثبٔٝ اٌِغف رشبعج  اٌـجً كِت/ِذٛ

اٌزجبعٜ اٌـجً ِٓ اٌميض ٚيّذٝ اٌلغوٗ روفيخ يزُ ٚثظٌه  

 رُ   22111111 ربعيز ٚفٝ ،   56632:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ثـيِخ رٛهيخ ،  ٚكغيىخ االولغ ؿبٌُ اٌـعيض ِذّض   - 3

ٔٙبئيب ٚروفيزٙب اٌلغوٗ في  اٌـجً كِت/ِذٛ  

 ربعيز ٚفٝ ،   56632:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ثـيِخ رٛهيخ ،  ٚكغيىخ عّغ ِذّٛص عجضاٌّجيض ؿبِخ/ اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً   - 4

ٔٙبئيب ٚروفيزٙب اٌلغوٗ في  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111111  

 كِت/ِذٛ رُ   22111125 ربعيز ٚفٝ ،   32626:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  اثٛاٌّجض عٍي ِٚذّض دـيٓ   - 5

ٔٙبئيب ٚروفيزٙب اٌلغوٗ دً رُ اٌشيّٗ كجغا اٚي 2211 ٌـٕخ 3242 ثغلُ رٛليعبرٗ عٍٝ ِوضق كغوٗ دً عمض ثّٛجت  اٌـجً  

 ربعيز ٚفٝ ،   45236:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغيىٙب اثغا٘يُ عجضاٌـالَ ٘بُٔ/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً   - 6

 رُ ثٕٙب ثٕضع رٛثيك جٝ 1123 علُ روضيك ِذٌغ رٌبِٓ كغوخ ٚأٙبء فـز عمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111125

اٌلغوٗ ِبي عاؽ فٝ دوزٗ ُغف وً اؿزالَ ثّثبثخ اٌعمض ٘ظا عٍٝ اٌزٛليع ٚيعزجغ االُغاف ثّعغفخ اٌلغوٗ روفيخ  

 ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111125 ربعيز ٚفٝ ،   45236:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغوبٖ عّغٚ   - 7

 اٌزٛليع ٚيعزجغ االُغاف ثّعغفخ اٌلغوٗ روفيخ رُ ثٕٙب ثٕضع رٛثيك جٝ 1123 علُ روضيك ِذٌغ رٌبِٓ كغوخ ٚأٙبء فـز عمض

اٌلغوٗ ِبي عاؽ فٝ دوزٗ ُغف وً اؿزالَ ثّثبثخ اٌعمض ٘ظا عٍٝ  



 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

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   35423:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغيىٗ ؿالَ ِذّٛص/  َ   - 8

 ثغلُ اٌزجبعٜ ثبٌـجً ٚاٌّميض اليٛجض/ اهجخ ٚثظٌه اٌلغوبء ٍِه اٌجٙيٕٝ اعى ثبهلل اٌّعزؼ كبعع لٍيٛة ثٕبديخ اٌىبئٓ اٌفغع اٌغبء

اٌّغفك 2211/11/26 فٝ 5124 علُ ثباليضاع أوزٛثغ 6 ِىزت ِٓ اٌوبصع اٌزأكيغ ٍُت عٍٝ ثٕبء ٚطٌه ثٕٙب 35423  

   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   35423:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغوبٖ ؿالَ ِذّٛص2َ/ اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً   - 9

 ٚاٌّميض اليٛجض/ اهجخ ٚثظٌه اٌلغوبء ٍِه اٌجٙيٕٝ اعى ثبهلل اٌّعزؼ كبعع لٍيٛة ثٕبديخ ىبئٓاٌ اٌفغع اٌغبء  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ

 فٝ 5124 علُ ثباليضاع أوزٛثغ 6 ِىزت ِٓ اٌوبصع اٌزأكيغ ٍُت عٍٝ ثٕبء ٚطٌه ثٕٙب 35423 ثغلُ اٌزجبعٜ ثبٌـجً

اٌّغفك 2211/11/26  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   22111126 ربعيز ٚفٝ ،   35423:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغيىٗ ؿالَ ِذّٛص/  َ   - 10

 ثغلُ اٌزجبعٜ ثبٌـجً ٚاٌّميض اليٛجض/ اهجخ ٚثظٌه اٌلغوبء ٍِه اٌجٙيٕٝ اعى ثبهلل اٌّعزؼ كبعع لٍيٛة ثٕبديخ اٌىبئٓ اٌفغع اٌغبء 

اٌّغفك 2211/11/26 فٝ 5124 علُ ثباليضاع أوزٛثغ 6 ِىزت ِٓ اٌوبصع اٌزأكيغ ٍُت عٍٝ ثٕبء ٚطٌه ثٕٙب 35423  

  22111126 ربعيز ٚفٝ ،   35423:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغوبٖ ؿالَ ِذّٛص2َ/ اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً   - 11

 اليٛجض/ اهجخ ٚثظٌه اٌلغوبء ٍِه اٌجٙيٕٝ اعى ثبهلل اٌّعزؼ كبعع لٍيٛة ثٕبديخ اٌىبئٓ اٌفغع اٌغبء  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ 

 فٝ 5124 علُ ثباليضاع أوزٛثغ 6 ِىزت ِٓ اٌوبصع اٌزأكيغ ٍُت عٍٝ ثٕبء ٚطٌه ثٕٙب 35423 ثغلُ اٌزجبعٜ ثبٌـجً ٚاٌّميض

اٌّغفك 2211/11/26  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي عأؽ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ 22111125،   ربعيز ٚفي 16416، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  ثـيِخ رٛهيخ ٚكغوبٖ صٚؽ ٘بٔٝ -  1

جٕيٗ  1222222.222، ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ   

،  اٌّبي عأؽ رعضيً رُ 22111126،   ربعيز ٚفي 66666، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  ثـيِخ رٛهيخ ٚكغيىٗ ِذّض يٛؿف ِذّض -  2

جٕيٗ  252222.222، ِبٌٙب ؽعأ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ رعضيً:   اٌزأكيغ ٚهف   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌعٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111116 ربعيز ٚفي 35423    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، ٚكغيىٗ ؿالَ ِذّٛص/  َ -  1

 ِضيٕٗ اٌـبثع اٌذٝ االٌٚٝ اٌّجبٚعٖ اٌوذبثٗ ِـجض اِبَ 222 علُ لِعٗ ثبٌعٕٛاْ اٌىبئٓ اٌفغع اٌٝ/  اٌلغوٗ ِمغ ٔمً ،:   اٌـزأكيغ

23462//  اوزٛثغ ؿجً ليض ػايض اٌليز // 

 رُ 22111116 ربعيز ٚفي 35423    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، ٚكغوبٖ ؿالَ ِذّٛص2َ/ اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً -  2

 اٌّجبٚعٖ اٌوذبثٗ ِـجض اِبَ 222 علُ لِعٗ ثبٌعٕٛاْ اٌىبئٓ اٌفغع اٌٝ/  اٌلغوٗ ِمغ ٔمً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً

23462//  اوزٛثغ ؿجً ليض ػايض اٌليز ِضيٕٗ اٌـبثع اٌذٝ االٌٚٝ // 

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111116 ربعيز ٚفي 35423    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، ٚكغيىٗ ؿالَ ِذّٛص/  َ -  3

 35423 ثغلُ ِميض اٌفغع اٌلغوبء/  ثٍّه اٌجٙيٕٝ اعى ثبهلل اٌّعزؼ كبعع لٍيٛة/  ثبٌعٕٛاْ اٌلغوٗ ِمغ ٚيوجخ ،:   اٌـزأكيغ

 لٍيٛثيٗ



 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

 رُ 22111116 ربعيز ٚفي 35423    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، ٚكغوبٖ ؿالَ ِذّٛص2َ/ اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً -  4

 اٌفغع اٌلغوبء/  ثٍّه اٌجٙيٕٝ اعى ثبهلل اٌّعزؼ كبعع لٍيٛة/  ثبٌعٕٛاْ اٌلغوٗ ِمغ ٚيوجخ ،:   أكيغاٌـز ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً

لٍيٛثيٗ 35423 ثغلُ ِميض  

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111116 ربعيز ٚفي 35423    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، ٚكغيىٗ ؿالَ ِذّٛص/  َ -  5

 ِضيٕٗ اٌـبثع اٌذٝ االٌٚٝ اٌّجبٚعٖ اٌوذبثٗ ِـجض اِبَ 222 علُ لِعٗ ثبٌعٕٛاْ اٌىبئٓ اٌفغع اٌٝ/  اٌلغوٗ ِمغ ٔمً ،:   اٌـزأكيغ

23462//  اوزٛثغ ؿجً ليض ػايض اٌليز // 

 رُ 22111116 ربعيز ٚفي 35423    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، ٚكغوبٖ ؿالَ ِذّٛص2َ/ اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً -  6

 اٌّجبٚعٖ اٌوذبثٗ ِـجض اِبَ 222 علُ لِعٗ ثبٌعٕٛاْ اٌىبئٓ اٌفغع اٌٝ/  اٌلغوٗ ِمغ ٔمً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً

23462//  اوزٛثغ ؿجً ليض ػايض اٌليز ِضيٕٗ اٌـبثع اٌذٝ االٌٚٝ // 

 ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111116 ربعيز ٚفي 35423    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، ٚكغيىٗ ؿالَ ِذّٛص/  َ -  7

 35423 ثغلُ ِميض اٌفغع اٌلغوبء/  ثٍّه اٌجٙيٕٝ اعى ثبهلل اٌّعزؼ كبعع لٍيٛة/  ثبٌعٕٛاْ اٌلغوٗ ِمغ ٚيوجخ ،:   اٌـزأكيغ

 لٍيٛثيٗ

 رُ 22111116 ربعيز ٚفي 35423    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، ٚكغوبٖ ؿالَ ِذّٛص2َ/ اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً -  8

 اٌفغع اٌلغوبء/  ثٍّه اٌجٙيٕٝ اعى ثبهلل اٌّعزؼ كبعع لٍيٛة/  ثبٌعٕٛاْ اٌلغوٗ ِمغ ٚيوجخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً

لٍيٛثيٗ 35423 ثغلُ ِميض  

 رُ 22111111 ربعيز ٚفي 32644    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، إٌبيٍْٛ االويبؽ ٚ اٌلَٕ ٌوٕبعخ ِشٍٛف اثٕبء -  9

 دٛى اٌؼعاعٝ اؿىٕضعيٗ ِوغ كبعع 56 علُ/  اٌٝ ٌٍلغوٗ اٌعبَ اٌّغوؼ عٕٛاْ رًٛيخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌعٕٛاْ ضيًرع

اٌمٍيٛثيٗ - لٍيٛة اؿىٕضع  

 كغوخ ، ٚكغوبٖ ِشٍٛف دـٕٝ ِذّض/ إٌبيٍْٛ ٚاالويبؽ اٌلَٕ ٌوٕبعخ ِشٍٛف اثٕبء كغوخ/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً -  10

 اٌّغوؼ عٕٛاْ رًٛيخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111111 ربعيز ٚفي 32644    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ

اٌمٍيٛثيٗ - لٍيٛة اؿىٕضع دٛى اٌؼعاعٝ اؿىٕضعيٗ ِوغ كبعع 56 علُ/  اٌٝ ٌٍلغوٗ اٌعبَ  

  ، رٌبِٓ كغوخ ، ٚكغوبٖ ِذّض ِشٍٛف دـٕٝ/إٌبيٍْٛ ٚاالويبؽ اٌلَٕ ٌوٕبعخ ِشٍٛف اثٕبء/ اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً -  11

 ٌٍلغوٗ اٌعبَ اٌّغوؼ عٕٛاْ رًٛيخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111111 ربعيز ٚفي 32644    ثغلُ ليض٘ب ؿجك

اٌمٍيٛثيٗ - لٍيٛة اؿىٕضع دٛى اٌؼعاعٝ اؿىٕضعيٗ ِوغ كبعع 56 علُ/  اٌٝ  

 رُ 22111111 ربعيز ٚفي 32644    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، ثـيِخ رٛهيخ ، إٌبيٍْٛ االويبؽ ٚ اٌلَٕ ٌوٕبعخ ِشٍٛف اثٕبء -  12

 دٛى اٌؼعاعٝ اؿىٕضعيٗ ِوغ كبعع 56 علُ/  اٌٝ ٌٍلغوٗ اٌعبَ اٌّغوؼ عٕٛاْ رًٛيخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً

اٌمٍيٛثيٗ - لٍيٛة اؿىٕضع  

 رٛهيخ ، ٚكغوبٖ ِشٍٛف دـٕٝ ِذّض/ إٌبيٍْٛ ٚاالويبؽ اٌلَٕ ٌوٕبعخ ِشٍٛف اثٕبء كغوخ/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً -  13

 اٌعبَ اٌّغوؼ عٕٛاْ رًٛيخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111111 ربعيز ٚفي 32644    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، ثـيِخ

اٌمٍيٛثيٗ - لٍيٛة اؿىٕضع دٛى اٌؼعاعٝ اؿىٕضعيٗ ِوغ كبعع 56 علُ/  اٌٝ ٌٍلغوٗ  

  ، ثـيِخ رٛهيخ ، ٚكغوبٖ ِذّض ِشٍٛف دـٕٝ/إٌبيٍْٛ ٚاالويبؽ اٌلَٕ ٌوٕبعخ ِشٍٛف اثٕبء/ اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً -  14

 ٌٍلغوٗ اٌعبَ اٌّغوؼ عٕٛاْ رًٛيخ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111111 ربعيز ٚفي 32644    ثغلُ ليض٘ب ؿجك

اٌمٍيٛثيٗ - لٍيٛة اؿىٕضع دٛى اٌؼعاعٝ اؿىٕضعيٗ ِوغ كبعع 56 علُ/  اٌٝ  

،  اٌعٕٛاْ رعضيً رُ 22111126 ربعيز ٚفي 66666    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، ثـيِخ رٛهيخ ، ٚكغيىٗ ِذّض يٛؿف ِذّض -  15

 اٌضٚع اٌمٍيٛثيٗ ثٕٙب ِغوؼ - ُذٍٗ - اٌؼعاعٝ اٌجٕه ثجٛاع ِٚٛؿٝ عٍٝ ؿيضٜ كبعع 6/  اٌٝ اٌعٕٛاْ رعضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف

 اٌشبهٗ اٌّغاؿالد جّيع عٍيٗ ٚرزُ ٌٍٕلبٍ اٌغئيـٝ اٌّغوؼ ٘ٛ اٌّمغ ٘ظا ٚيعزجغ ؿٍيّبْ يٛؿف ِذّض يٛؿف/ ٍِه االعًٝ

 ثبٌلغوٗ

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

    إٌلبٍ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 66666   ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، ٌٍٕلبٍ اٌالػِٗ اٌزجبعيٗ اٌزٛويالد/  ٔلبٍ اًبفخ  ثـيِخ رٛهيخ ، ٚكغيىٗ ِذّض يٛؿف ِذّض -  1

ثـيِخ رٛهيخ:  اٌزأكيغ ٚهف،  إٌلبٍ رعضيً ر22111126ُ ربعيز ٚفي  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلغوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأكيغ ٚهف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رعضيً ر22111116ُ ربعيز ٚفي 35423   ثغلُ ليض٘ب ؿجك ، ٚكغيىٗ ؿالَ ِذّٛص/  َ -  1

رٌبِٓ كغوخ  

 اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رعضيً ر22111116ُ ربعيز ٚفي 35423   ثغلُ ليض٘ب ؿجك ، ٚكغوبٖ ؿالَ ِذّٛص2َ/ اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً -  2

رٌبِٓ كغوخ: اٌزأكيغ ٚهف،    

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّخ االؿُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األكشبم   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    22111125:  ربعيز ، دمٛلٗ وبفخ ٚاؿزالِٗ اٌلغوٗ ِٓ سغٚج  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  صٚؽ عؼيؼ ِب٘غ ٚجيٗ -  1

16416   ثغلُ  

:  ربعيز ، دمٛلٗ وبفخ ٚاؿزالِٗ اٌلغوٗ ِٓ سغٚج  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ِٕفغصيٓ أٚ ِجزّعيٓ ِب٘غ ٘بٔٝ ٚديض -  2

16416   ثغلُ    22111125  



 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

:  ربعيز ، دمٛلٗ وبفخ ٚاؿزالِٗ اٌلغوٗ ِٓ سغٚج  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  عؼيؼ ِب٘غ ٘بٔٝ ٚديض/  اٌلغيه صسٛي -  3

16416   ثغلُ    22111125  

 ٚاؿزالِٗ اٌلغوٗ ِٓ سغٚج  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  صٚؽ عؼيؼ ِب٘غ ٘بٔٝ/ ٌٍلغيىيٓ ٚاٌزٛليع االصاعح دك رعضيً -  4

16416   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، دمٛلٗ وبفخ  

 اٌثبٔٝ اٌِغفيٓ اٚ  كغيه ٚ ِضيغ  رٌبِٓ كغوخ  اثغا٘يُ دـيٓ ِذّٛص/  االٚي اٌِغف دك ِٓ ٌيوجخ ٚاٌزٛليع االصاعٖ رعضيً -  5

 جّيع فٝ اٌلغوٗ عٓ ٔيبثٗ ٚاٌزٛلجع االصاعٖ دك ِجزّعيٓ دـيٓ ِذّٛص عالء - ؿالَ اثغا٘يُ دـيٓ ِذّٛص اٌضيٓ عّبص/  ٚاٌثبٌث

35423   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، اعّبٌٙب  

 اٌثبٔٝ اٌِغفيٓ اٚ  كغيه ٚ ِضيغ  رٌبِٓ كغوخ  اثغا٘يُ دـيٓ ِذّٛص/  االٚي اٌِغف دك ِٓ ٌيوجخ ٚاٌزٛليع االصاعٖ رعضيً -  6

 جّيع فٝ اٌلغوٗ عٓ ٔيبثٗ ٚاٌزٛلجع االصاعٖ دك ِجزّعيٓ دـيٓ ِذّٛص عالء - ؿالَ اثغا٘يُ دـيٓ ِذّٛص اٌضيٓ عّبص/  ٚاٌثبٌث

35423   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، اعّبٌٙب  

 اٌثبٔٝ اٌِغفيٓ اٚ  كغيه ٚ ِضيغ  رٌبِٓ كغوخ  اثغا٘يُ دـيٓ ِذّٛص/  االٚي اٌِغف دك ِٓ ٌيوجخ ٚاٌزٛليع االصاعٖ ًرعضي -  7

 جّيع فٝ اٌلغوٗ عٓ ٔيبثٗ ٚاٌزٛلجع االصاعٖ دك ِجزّعيٓ دـيٓ ِذّٛص عالء - ؿالَ اثغا٘يُ دـيٓ ِذّٛص اٌضيٓ عّبص/  ٚاٌثبٌث

35423   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، اعّبٌٙب  

 اٌثبٔٝ اٌِغفيٓ اٚ  كغيه ٚ ِضيغ  رٌبِٓ كغوخ  اثغا٘يُ دـيٓ ِذّٛص/  االٚي اٌِغف دك ِٓ ٌيوجخ ٚاٌزٛليع االصاعٖ رعضيً -  8

 جّيع فٝ اٌلغوٗ عٓ ٔيبثٗ ٚاٌزٛلجع االصاعٖ دك ِجزّعيٓ دـيٓ ِذّٛص عالء - ؿالَ اثغا٘يُ دـيٓ ِذّٛص اٌضيٓ عّبص/  ٚاٌثبٌث

35423   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، اعّبٌٙب  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌعمٛص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص رجضيضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

53322   ثغلُ    22111123:  ربعيز ، 3266  2224/6/26 دزٝ ؿبعٜ  كذبرٗ اهلل عجض ؿٍيّبْ بػوغي يذيٝ -  1  

   ثغلُ    22111123:  ربعيز ، 3266  2224/6/26 دزٝ ؿبعٜ  كذبرٗ ؿٍيّبْ ػوغيب يذٝ/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً -  2

53322 

24656   ثغلُ    22111123:  ربعيز ، 3266  2222/5/22 دزٝ ؿبعٜ  ؿٍيّبْ عجضاٌجويغ ؿٍيّبْ -  3  



 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

52161   ثغلُ    22111123:  ربعيز ، 3264  2216/12/12 دزٝ ؿبعٜ  يٛؿف اثغا٘يُ ِب٘غ -  4  

52161   ثغلُ    22111123:  ربعيز ، 3265  2221/12/12 دزٝ ؿبعٜ  يٛؿف اثغا٘يُ ِب٘غ -  5  

65321   ثغلُ    22111123:  ربعيز ، 3263    ِذّض دـٕيٓ دـٓ ؿّيغٖ -  6  

52345   ثغلُ    22111124:  ربعيز ، 3266  2221/11/13 دزٝ ؿبعٜ  اٌجِخ ِوِفٝ اٌذّيض عجض ادّض عجضاٌذّيض -  7  

66221   ثغلُ    22111124:  ربعيز ، 3266  2223/4/2 دزٝ ؿبعٜ  ؿٍيّبْ ِذّٛص ِذّٛص ؿٍيّبْ -  8  

35361   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3214  2224/11/6 دزٝ ؿبعٜ  غؼاي عجضاٌشبٌك  عجضاٌغدّٓ ادّض -  9  

46214   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3216  2224/6/24 دزٝ ؿبعٜ  اٌعبهّٝ عجضاٌغدّٓ عجضاٌفزبح هالح -  10  

64335   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3212  2216/5/24 دزٝ ؿبعٜ  عجضاٌفزبح ِذّٛص عبيضٖ -  11  

64335   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3213  2222/5/24 دزٝ ؿبعٜ  عجضاٌفزبح ِذّٛص عبيضٖ -  12  

55161   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3111  2212/12/21 دزٝ ؿبعٜ  عجضاٌضايُ عٍٝ عجضاهلل ِغيُ -  13  

55161   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3122  2215/12/21 دزٝ ؿبعٜ  عجضاٌضايُ عٍٝ عجضاهلل ِغيُ -  14  

55161   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3121    عجضاٌضايُ عٍٝ عجضاهلل ِغيُ -  15  

66562   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3122  2222/3/25 دزٝ ؿبعٜ  اٌعٕيٓ اثٛ ِذّض ؿعيض ِذّض -  16  

55436   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3115  2221/1/6 دزٝ ؿبعٜ  كٙبة ِٕوٛع ِذّض فزذٝ اؿّبء -  17  

43426   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3116  2224/6/13 دزٝ ؿبعٜ  دجبج ؿعيض اٌـيض ؿعيض -  18  

43426   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3116  2224/6/26 دزٝ ؿبعٜ  دجبج ؿعيض اٌـيض ؿعيض -  19  

62521   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3131  2224/12/31 دزٝ ؿبعٜ  االثويغٜ عٍٝ اٌضؿٛلٝ اكغف -  20  

62266   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3126  2214/6/16 دزٝ ؿبعٜ  اثغا٘يُ هجيخ عبِغ اٌـيض ٘بُٔ -  21  

62266   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3126  2211/6/16 دزٝ ؿبعٜ  اثغا٘يُ هجيخ عبِغ اٌـيض ٘بُٔ -  22  

62266   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3126    اثغا٘يُ هجيخ عبِغ اٌـيض ٘بُٔ -  23  

62435   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3131  2216/3/16 دزٝ ؿبعٜ  ادّض ؿيض ادّض ادّض جّيٍخ -  24  

62435   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3132    ادّض ؿيض ادّض ادّض جّيٍخ -  25  

36624   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ؿٍيّبْ  عٛى ِٕيغ ؿّيغ -  26  

51163   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3133  2213/11/2/ؿبعٜ  ؿٍيّبْ اٌـيض ٚديض -  27  

51163   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3134  2216/11/2/ؿبعٜ  ؿٍيّبْ اٌـيض ٚديض -  28  

51163   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3135  2223/11/2/ٜؿبع  ؿٍيّبْ اٌـيض ٚديض -  29  

65463   ثغلُ    22111114:  ربعيز ، 3144  2224/1/2 دزٝ ؿبعٜ  ادّض ؿيض عجت اٌعغالٝ ِذّض ُٗ -  30  



 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

26315   ثغلُ    22111114:  ربعيز ، 3146  2224/4/24 دزٝ ؿبعٜ  عجضاٌمبصع ٘بكُ عجضاٌٛ٘بة -  31  

35212   ثغلُ    22111114:  ربعيز ، 3146  2224/12/15 دزٝ ؿبعٜ  ِذّض اٌّٛجٛص عجض ِشزبع -  32  

65364   ثغلُ    22111114:  ربعيز ، 3145  2224/6/14 دزٝ ؿبعٜ  اٌـيض اثغ٘يُ ؿٍيُ ٔجٜٛ -  33  

66532   ثغلُ    22111114:  ربعيز ، 3146  2224/11/16 دزٝ ؿبعٜ  لبثيً ادّض دبِض فٛػٜ ثـبَ -  34  

53166   ثغلُ    22111114:  ربعيز ، 3143    كعالْ يٛؿف عجضاٌعؼيؼ عّغ عّغ -  35  

66216   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 3153  2223/6/14 دزٝ ؿبعٜ  ِذّض عجضاٌغديُ ِـعض -  36  

52161   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 3154  2224/5/21 دزٝ ؿبعٜ  عجّٝ عٍٝ عجضاهلل ِجضٜ -  37  

66326   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 3151    اهلل عجض هالح ِذّض ؿّيغٖ -  38  

36611   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 3156  2222/1/16 دزٝ ؿبعٜ  ٔوبع اٌضيٓ ؿيف ِذّض ِذّض -  39  

51611   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3166  2223/5/1 دزٝ ؿبعٜ  إٌٛعٜ عفيفٝ ِذّض عجضإٌّعُ عبثض -  40  

51521   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3161  2211/2/11 دزٝ ؿبعٜ  اٌؼٜ٘ٛ عٍٝ كذزٗ ٔبهغ -  41  

51521   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3162  2224/2/11 دزٝ ؿبعٜ  اٌؼٜ٘ٛ عٍٝ كذزٗ ٔبهغ -  42  

51621   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3161  2226/4/4/ؿبعٜ  دـيٓ  ِٕوٛع  اٌذّيض عجض ادّض -  43  

51621   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3162  2213/4/4/ؿبعٜ  دـيٓ  ِٕوٛع  اٌذّيض عجض ادّض -  44  

51621   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3163  2216/4/4/ؿبعٜ  دـيٓ  ِٕوٛع  اٌذّيض عجض ادّض -  45  

51621   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3164  2223/4/4/ؿبعٜ  دـيٓ  ِٕوٛع  اٌذّيض عجض ادّض -  46  

51641   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3161  2224/3/6 دزٝ ؿبعٜ  ؿيف ؿٍيّبْ ادّض ؿيض جٛصح ٔب٘ض -  47  

42523   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3163  2216/3/23 دزٝ ؿبعٜ  اٌوبٜٚ عجضاٌغاػق ِذّٛص عجضاٌغاػق -  48  

42523   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3164    اٌوبٜٚ عجضاٌغاػق ِذّٛص اٌغاػقعجض -  49  

55135   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3164  2212/12/6 دزٝ ؿبعٜ  عجضاهلل هالح ِذّض ؿّيغح -  50  

55135   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3165  2215/12/6 دزٝ ؿبعٜ  عجضاهلل هالح ِذّض ؿّيغح -  51  

55135   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3166    عجضاهلل هالح ِذّض ؿّيغح -  52  

63356   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3162  2216/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ِذّض اٌـيض اٌغٕٝ عجض عالء -  53  

63356   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3161  2221/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ِذّض اٌـيض اٌغٕٝ عجض عالء -  54  

61231   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3162  2215/4/5 دزٝ ؿبعٜ  ِذّض اٌـيض ِذّض جيٙبْ -  55  

61231   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3163  2222/4/5 دزٝ ؿبعٜ  ِذّض اٌـيض ِذّض جيٙبْ -  56  

55135   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3166  2212/6/4 دزٝ ؿبعٜ  عجضاهلل هالح ِذّض ؿّيغح -  57  



 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

55135   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3166  2216/6/4 دزٝ ؿبعٜ  عجضاهلل هالح ِذّض ؿّيغح -  58  

55135   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3161    عجضاهلل هالح ِذّض ؿّيغح -  59  

42523   ثغلُ    22111122:  ربعيز ، 3162    اٌعبٜٚ عجضاٌغاػق ِذّٛص عجضاٌغاػق -  60  

43163   ثغلُ    22111121:  ربعيز ، 3161  2224/11/21ؿبعٜ  دجبج ادّض ؿيض ِذّض هالح ِذّض -  61  

43163   ثغلُ    22111121:  ربعيز ، 3112  2221/11/21ؿبعٜ  دجبج ادّض ؿيض ِذّض هالح ِذّض -  62  

43163   ثغلُ    22111121:  ربعيز ، 3111  2214/11/21/ؿبعٜ  دجبج ادّض ؿيض ِذّض هالح ِذّض -  63  

43163   ثغلُ    22111121:  ربعيز ، 3112  2211/11/21/ؿبعٜ  دجبج ادّض ؿيض ِذّض هالح ِذّض -  64  

43163   ثغلُ    22111121:  ربعيز ، 3113  2224/11/21/ؿبعٜ  دجبج ادّض ؿيض ِذّض هالح ِذّض -  65  

65561   ثغلُ    22111124:  ربعيز ، 3116  2224/11/22 دزٝ ؿبعٜ  اثغا٘يُ ِذّض ِذّٛص عّغٚ -  66  

56162   ثغلُ    22111124:  ربعيز ، 3111  2216/1/13 دزٝ ؿبعٜ  ثذجخ اٌغدّٓ عجض اٌـّيع عجض اٌـّيع عجض -  67  

56162   ثغلُ    22111124:  ربعيز ، 3222  2223/1/14 دزٝ ؿبعٜ  ثذجخ اٌغدّٓ عجض اٌـّيع عجض اٌـّيع عجض -  68  

66261   ثغلُ    22111124:  ربعيز ، 2114    سفبجٝ رٙبِٝ ادّض رٙبِٝ ادّض -  69  

61666   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3224  2215/1/12 دزٝ ؿبعٜ  عّغ يٛؿف ِذّض ِذّض كيّبء -  70  

61666   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3225  2222/1/12 دزٝ ؿبعٜ  عّغ يٛؿف ِذّض ِذّض كيّبء -  71  

52346   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3226  2223/11/16 دزٝ ؿبعٜ  هبٌخ اٌّجض اثٛ اٌـالَ عجض اٌّجض اثٛ -  72  

61662   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3222  2215/12/6 دزٝ ؿبعٜ  عٍي عٍيٖٛ أٛع ِذّض فٛليٗ -  73  

61662   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3223    عٍي عٍيٖٛ أٛع ِذّض فٛليٗ -  74  

23666   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3221  2216/6/16 دزٝ ؿبعٜ  جّعٗ ِذّض ؿيض دـيٓ -  75  

23666   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3212  2221/6/16 دزٝ ؿبعٜ  جّعٗ ِذّض ؿيض دـيٓ -  76  

66466   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3226  2224/6/26 دزٝ ؿبعٜ  اثغا٘يُ اٌـيض اٌفزبح عجض أيّٓ -  77  

52162   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3226  2216/5/21 دزٝ ؿبعٜ  ِجبعػ عجضاٌـالَ ِليغ -  78  

52162   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3221    ِجبعػ عجضاٌـالَ ِليغ -  79  

65656   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3222  2222/6/24 دزٝ ؿبعٜ  اثغا٘يُ ِذّض دـٕٝ ادّض -  80  

62623   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3224  2216/4/16 دزٝ ؿبعٜ  اٌجذيغٜ عِيٗ ِذّض جالي -  81  

62623   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3225    اٌجذيغٜ عِيٗ ِذّض جالي -  82  

53225   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3221  2211/6/12 دزٝ ؿبعٜ  كغيف ثضٜٚ ِذّض اٌغدّٓ عجض -  83  

53225   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3222    كغيف ثضٜٚ ِذّض اٌغدّٓ عجض -  84  



 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

31115   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3216  2216/12/6 دزٝ ؿبعٜ  ِـٍُ ِذّض عجضاٌذٍيُ -  85  

31115   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3211    ِـٍُ ِذّض عجضاٌذٍيُ -  86  

52412   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3231  2221/11/26 دزٝ ؿبعٜ  ِذّض عجضاٌغدّٓ عّغٚ -  87  

41664   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3232  2226/5/26 دزٝ ؿبعٜ  عفيفٝ اٌٙبصٜ ِذّض ػيٕت -  88  

41664   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3233  2211/5/26 دزٝ ؿبعٜ  عفيفٝ اٌٙبصٜ ِذّض ػيٕت -  89  

41664   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3234  2216/526 دزٝ ؿبعٜ  عفيفٝ اٌٙبصٜ ِذّض ػيٕت -  90  

41664   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3235    عفيفٝ اٌٙبصٜ ِذّض ػيٕت -  91  

26211   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3253  2223/6/25 دزٝ ؿبعٜ  ِوِفٝ ِذّض ؿّيغ -  92  

46224   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3241    دـيٓ ِوِفٝ ِوِفٝ اٌـيض -  93  

36523   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3251  2216/6/11 دزٝ ؿبعٜ  اٌـيض اٌعٍيُ عجض ِغػٚق -  94  

36523   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3252  2222/6/16 دزٝ ؿبعٜ  اٌـيض اٌعٍيُ عجض ِغػٚق -  95  

26162   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3236  2224/11/13 دزٝ ؿبعٜ  ٚاٌزوٕيع ٌٍزجبعح عّغاْ ِوٕع -  96  

36523   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3246  2216/3/11 دزٝ ؿبعٜ  ُجً  اٌـيض  اٌعٍيُ  عجض ِغػٚق -  97  

36523   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3246  2223/3/11 دزٝ ؿبعٜ  ُجً  اٌـيض  اٌعٍيُ  عجض ِغػٚق -  98  

62346   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3244  2224/1/6 دزٝ ؿبعٜ  ؿيف ِذّض عبِغ صعٚيق كبوغ -  99  

54131   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3236  2212/3/5 دزٝ ؿبعٜ  عٍٝ ؿبٌُ ادّض جّالد -  100  

54131   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3231  2215/3/5 دزٝ ؿبعٜ  عٍٝ ؿبٌُ ادّض جّالد -  101  

54131   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3242    عٍٝ ؿبٌُ ادّض جّالد -  102  

36523   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3241  2216/11/26 دزٝ ؿبعٜ  ُجً اٌـيض اٌعٍيُ عجض ِغػٚق -  103  

36523   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3252  2221/11/25 دزٝ ؿبعٜ  ُجً اٌـيض اٌعٍيُ عجض ِغػٚق -  104  

65452   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3246  2224/6/22 دزٝ ؿبعٜ  دـٓ دـيٓ كبوغ ربِغ -  105  

36616   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3255  2212/1/11 دزٝ ؿبعٜ  كبوغ عجضإٌّعُ عجضاٌٍِيف كبصيٗ -  106  

36616   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3256  2216/1/11 دزٝ ؿبعٜ  كبوغ عجضإٌّعُ عجضاٌٍِيف كبصيٗ -  107  

36616   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3256    كبوغ عجضإٌّعُ عجضاٌٍِيف كبصيٗ -  108  

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد رجضيضاد       

ــــــــــــــــــــــ      

 



 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

44262   ثغلُ    22111123:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغيىٙب اٌمبصع عجض ِذّض ؿّيخ -  1  

44262   ثغلُ    22111123:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبٖ ادّض ِذّض ادّض دـبَ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً -  2  

16611   ثغلُ    22111124:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغيىٗ فغدبْ عٍٝ ِذّض -  3  

41261   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3211  2212/11/1 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبح عِٖٛ اٌذّيض عجض سبٌض -  4  

41261   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3122  2215/11/1 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبح عِٖٛ اٌذّيض عجض سبٌض -  5  

41261   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3121    ٚكغوبح ِٖٛع اٌذّيض عجض سبٌض -  6  

    22111126:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ؿبثمب اٌذغث262ٝ ِوٕع/ٚاٌّضٔيخ اٌذغثيخ اٌىيّبٚيخ ٌٍوٕبعبد لٙب كغوخ -  7

13264   ثغلُ  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2226/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبؤ٘ب عٍٝ ِذّض عفبعٝ فبصيٗ -  8  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2226/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىزٗ ادّض ِذّض ِذّضٜ -  9  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2226/6/26 دزٝ ؿبعٜ  كغوبؤٖ ٚ ادّض  ِذّض  ِذّضٜ -  10  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2226/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبؤ٘ب عٍٝ ِذّض عفبعٝ فبصيٗ -  11  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2226/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىزٗ ادّض ِذّض ِذّضٜ -  12  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2226/6/26 دزٝ ؿبعٜ  كغوبؤٖ ٚ ادّض  ِذّض  ِذّضٜ -  13  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2213/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبؤ٘ب عٍٝ ِذّض عفبعٝ فبصيٗ -  14  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2213/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىزٗ ادّض ِذّض ِذّضٜ -  15  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2213/6/26 دزٝ ؿبعٜ  كغوبؤٖ ٚ ادّض  ِذّض  ِذّضٜ -  16  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2213/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبؤ٘ب عٍٝ ِذّض عفبعٝ فبصيٗ -  17  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2213/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىزٗ ادّض ِذّض ِذّضٜ -  18  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2213/6/26 دزٝ ؿبعٜ  كغوبؤٖ ٚ ادّض  ِذّض  ِذّضٜ -  19  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2216/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبؤ٘ب عٍٝ ِذّض عفبعٝ فبصيٗ -  20  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2216/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىزٗ ادّض ِذّض ِذّضٜ -  21  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2216/6/26 دزٝ ؿبعٜ  كغوبؤٖ ٚ ادّض  ضِذّ  ِذّضٜ -  22  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2216/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبؤ٘ب عٍٝ ِذّض عفبعٝ فبصيٗ -  23  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2216/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىزٗ ادّض ِذّض ِذّضٜ -  24  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3126  2216/6/26 دزٝ ؿبعٜ  كغوبؤٖ ٚ ادّض  ِذّض  ِذّضٜ -  25  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3121  2223/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبؤ٘ب عٍٝ ِذّض عفبعٝ فبصيٗ -  26  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3121  2223/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىزٗ ادّض ِذّض ِذّضٜ -  27  



 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

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3121  2223/6/26 دزٝ ؿبعٜ  كغوبؤٖ ٚ ادّض  ِذّض  ِذّضٜ -  28  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3121  2223/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبؤ٘ب عٍٝ ِذّض عفبعٝ فبصيٗ -  29  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3121  2223/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىزٗ ادّض ذّضِ ِذّضٜ -  30  

52221   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3121  2223/6/26 دزٝ ؿبعٜ  كغوبؤٖ ٚ ادّض  ِذّض  ِذّضٜ -  31  

61366   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3112  2215/6/25 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىٗ اثغا٘يُ رٛفيك ػوٝ ِذّض كغوٗ -  32  

61366   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3111  2222/6/25 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىٗ اثغا٘يُ رٛفيك ػوٝ ِذّض كغوٗ -  33  

44133   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3123  2212/6/22 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىٗ عجضٖ كذبرٗ ؿعض -  34  

44133   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3124  2215/6/22 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىٗ عجضٖ كذبرٗ ؿعض -  35  

44133   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3125  2222/6/22 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىٗ عجضٖ كذبرٗ ؿعض -  36  

55622   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبح اٌذـيٕٝ اثغا٘يُ اٌـيض -  37  

55622   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  اٌذلغيخ ٚاٌّجيضاد اٌؼعاعيخ ٌٍجظٚع اٌّوغيخ اٌلغوخ -  38  

55622   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبح اثغا٘يُ اٌـيض ِذّض/ اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً -  39  

56632   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3136    ٚكغيىخ االولغ ؿبٌُ اٌـعيض ِذّض -  40  

56632   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3136    ٚكغيىخ عّغ ِذّٛص عجضاٌّجيض ؿبِخ/ اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً -  41  

46336   ثغلُ    22111111:  ربعيز ، 3132  2224/6/16 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبٖ كبِٗ ادّض ُٗ اٌٛ٘بة عجض -  42  

35423   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 3152  2224/11/11 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىٗ ؿالَ ِذّٛص/  َ -  43  

   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 3152  2224/11/11 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبٖ ؿالَ ِذّٛص2َ/ اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً -  44

35423 

35423   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 3152  2224/11/11 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىٗ ؿالَ ِذّٛص/  َ -  45  

   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 3152  2224/11/11 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبٖ ؿالَ ِذّٛص2َ/ اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً -  46

35423 

34335   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغيىخ عثٗ عجض ِذّضٜ ِىزجخ -  47  

34335   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبٖ ِغاص عثخ عجض ِذّضٜ/ اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً -  48  

34335   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبٖ عثخ عجض ِذّضٜ عبصي/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً -  49  

   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبُ٘ عثخ عجض ِذّضٜ ٚاكغف اؿالَ/اٌٝ اٌلغوخ اَ رعضيً -  50

34335 

34335   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبٖ عثٗ عجض ِذّضٜ أكغف/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ رعضيً -  51  

51624   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 3155  2214/3/14 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىٙب اثغا٘يُ اثغا٘يُ اٌعغة عؼ ٚاًذخ -  52  

51624   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 3156  2211/3/14 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىٙب اثغا٘يُ اثغا٘يُ اٌعغة عؼ ٚاًذخ -  53  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

51624   ثغلُ    22111116:  ربعيز ، 3156  2224/3/14 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىٙب اثغا٘يُ اثغا٘يُ اٌعغة عؼ ٚاًذخ -  54  

32626   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3211    اثٛاٌّجض عٍي ِٚذّض دـيٓ -  55  

    22111125:  ربعيز ، 3213  2212/6/32 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىٙب اثغا٘يُ عجضاٌـالَ ٘بُٔ/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً -  56

45236   ثغلُ  

45236   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3213  2212/6/32 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبٖ عّغٚ -  57  

    22111125:  ربعيز ، 3214  2215/6/32 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغيىٙب اثغا٘يُ عجضاٌـالَ ٘بُٔ/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً -  58

45236   ثغلُ  

45236   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3214  2215/6/32 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبٖ عّغٚ -  59  

45236   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3215    ٚكغيىٙب اثغا٘يُ عجضاٌـالَ ٘بُٔ/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً -  60  

45236   ثغلُ    22111125:  ربعيز ، 3215    ٚكغوبٖ عّغٚ -  61  

42266   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 2  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبٖ االُغٚٔٝ ِذّض ِذّض ِذّض -  62  

51461   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3236  2224/1/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبح ادّض اِيٓ ِذّض -  63  

   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3236  2224/1/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبح ادّض اِيٓ ادّض/ اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً -  64

51461 

51461   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3236  2224/1/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبح ادّض اِيٓ ِذّض -  65  

   ثغلُ    22111126:  ربعيز ، 3236  2224/1/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبح ادّض اِيٓ ادّض/ اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رعضيً -  66

51461 

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص ع٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افغاص ثيع   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

كغوبد ع٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

كغوبد ثيع    

    ــــــــــــــــــــــ  


