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 . ْإٌ٘ٛا 

 . ٍإٌلب 
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 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   أفغاص ليٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ٗٓ 60265 ثغلُ 25105315 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٗجضاٌذبفْ كٛلٝ رذيٗ -  1

 اثٛاٌ٘ؼ ٗجضاٌ٘ؼيؼ رذيٗ/  ٍِه كىغ وفغ أؿٕيذ
 اصٚاد ثيٖ ٗٓ 60221 ثغلُ 25105312 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿيف ِوِفٝ اثغا٘يُ ِذّض -  2

 ِوِفٝ اثغا٘يُ ِذّض ِوِفٝ/  ٍِه اٌٌٛيض ثٓ سبٌض كبعٕ ِٖ ثٛعؿ٘يض كبعٕ رمبُٖ:  ثجٙخ ، وٙغثبئيٗ
 اصٚاد ٗٓ 60223 ثغلُ 25105310 فٝ ليض ، 11555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌوذيٗ ٌالصٚاد ػايض جّبي -  3

 ٗجضاٌغاػق طوغاهلل سبٌض/  ٍِه كىغ وفغ اٌىجيغ اٌلبعٕ روفب:  ثجٙخ ، هذيٗ
 دضايض رجبعٖ ٗٓ 60206 ثغلُ 25105322 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٗجبؽ اِيٓ ٗبصي اِيغٖ -  4

 اٌؼ٘بع سبٌض كغيٓ/  ٍِه اٌىجغٜ إٌّلبٖ إٌبديٗ صايغ كبعٕ:  ثجٙخ ، ٚثٛيبد
 ، ٔجبعح ٚعكخ ٗٓ 60261 ثغلُ 25105315 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٘بكُ ؿيض ٗجضإٌُّ٘ سبٌض -  5

 ِذّض ٗجضاٌجٛاص ٗغفٗ/  ٍِه ثٕٙب ثٕضع اهلل ّٔ٘ذ كبعٕ  12  إٌُٛٝ اٌذغؽ:  ثجٙخ
 عدالد ِىزت ٗٓ 60201 ثغلُ 25105325 فٝ ليض ، 51555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٘الي ٗجبؽ عأفذ ؿّيغ -  6

 ِزٌٛٝ ٗجضٖ ُِٕبٜٚ ِذّض/  ٍِه كىغ وفغ اٌّـزلفٝ كبعٕ 3 روفب:  ثجٙخ ، ّٗبي ٔمً ِٚز٘ٙض
 ِىزت ٗٓ 60263 ثغلُ 25105314 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِغٗٝ ِذّض ِذّض رٛفيك ٗيض -  6

 ِذّض ٗجضاهلل جّ٘ٗ ٗؼيؼ/  ثٍّه اٌوٛاف كبعٕ ِٓ ٗجضاٌ٘ؼيؼ كبعٕ 36 صجٜٛ ؿبدً ثٕٙب:  ثجٙخ ، عدالد
 ِؼعٗٗ ٗٓ 60250 ثغلُ 25105315 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌغٕٝ ٗجض اٌـيض ؿ٘يض دٕبْ -  2

 ثضٜٚ اِيٓ ثبثذ/ٍِه اٌمٍيٛثيٗ-وفغكىغ-غٕيُ وفغغؼة:  ثجٙخ ، صٚاجٓ
 رضعيت ٗٓ 60265 ثغلُ 25105313 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ِذّض ٗجضاٌ٘ؼيؼ ِذّض ِٙب -  0

 ،(  اٌالػِٗ اٌزغاسين ٍٗٝ اٌذوٛي ٚث٘ض االٔزغٔذ ٗضا فيّب أّٗبي ٚأصاعح ثلغيٗ ِٛاعص ٚرّٕيخ ٚوّجيٛرغ ٌغبد)  ٚاؿزلبعاد
 فغاج دـٓ ِٕوٛع ِذّض/  ٍِه هضيك كبعٕ إٌُٛٝ اٌذغؽ ثٕٙب ثٕضع ثٕٙب:  ثجٙخ
 رغثيٗ ٗٓ 60260 ثغلُ 25105312 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِٕوٛع هجبح -  15

 ٗٛاص إٌجٝ ٗجض ٘بٔٝ/ ٍِه صجٜٛ:  ثجٙخ ، االٌجبْ ٚأزبج اٌّٛاكٝ ٚرـّيٓ
 ٗٓ 60262 ثغلُ 25105314 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  أثغا٘يُ ِذّض ِذّض هجذٝ ّٗغٚ -  11

 اثغا٘يُ ِذّض ِذّض هجذٝ ٚائً/  ٍِه اٌزٛديض ِـجض كبعٕ ثِب:  ثجٙخ ، ُجيٗ ِـزٍؼِبد ِىزت
 ٗٓ 60222 ثغلُ 25105310 فٝ ليض ، 25555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌلغيف ٍٗٝ ٘بكُ جّبي ِذّض ٚالء -  12

 اٌـيض ادّض ايّٓ ِذّض/  ٍِه ٔضا فغيض كبعٕ ثٕٙب ثٕضع اٌجضيضح ثٕٙب:  ثجٙخ ، ِذّٛي ٚسضِبد اوــٛاع
 ٚعكٗ ٗٓ 60251 ثغلُ 25105354 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿٍيّبْ فزٛح ٗجضاٌـّيٖ يبؿغ -  13

 ؿيضادّض ٗفيفٝ ٗجضاٌغاػق ؿ٘ض/ ٍِه اٌزجبعح وٍيٗ كبعٕ ِٓ اٌزذغيغ كبع1ٕ ثٕضعثٕٙب ثٕٙب:  ثجٙخ ، إٌِٛيَٛ
 ارٍيٗ ٗٓ 60252 ثغلُ 25105354 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٗجضاٌّجيض ِشزبع ٗجضعثٗ كغيٓ -  14

 ٗجضاٌ٘ٔيُ اثغا٘يُ ادّض/ ثٍّه إٌُٛٝ اٌذغؽ وبًِ ِوِفٝ كبعٕ ثٕٙب ثٕضع ثٕٙب:  ثجٙخ ، جب٘ؼح ِالثؾ
 ِؼعٗخ ٗٓ 60205 ثغلُ 25105324 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثـيٛٔٝ ٍٗٝ ٍٗٝ ِذّض ؿ٘ض -  15

 ثـيٛٔٝ ٍٗٝ ٍٗٝ ِذّض ؿ٘ض/  ٍِه كىغ وفغ - غٕيُ ٗؼة وفغ:  ثجٙخ ، صٚاجٓ
 ٌذبَ ٚعكخ ٗٓ 60260 ثغلُ 25105313 فٝ ليض ، 1555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ّٗغ أثٛ٘بكُ ِذّٛص ِذّض -  16

 ٗجضاٌغدّٓ يّبْؿٍ ِـٍُ/  ٍِه كىغ وفغ عجت وفغ:  ثجٙخ ، وبٚرق
 ِـزٛصٕ ٗٓ 60225 ثغلُ 25105312 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٗيٗ ٗبِغ ٗجضاٌ٘بُٝ ؿبِيٗ -  16
 غيبى ٗيض غيبى ِىغَ/  ٍِه ؿٕضٔٙٛع:  ثجٙخ ، غبػ
 ، ثمبٌٗ ٗٓ 60265 ثغلُ 25105311 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٗيـٝ ِذّض ؿ٘ض ِذّض دٕبْ -  12

 دـٓ دـٓ ٗجضاٌفزبح/  ٍِه - ثٕٙب - ثزّضح:  ثجٙخ
 ٗٓ 60226 ثغلُ 25105321 فٝ ليض ، 21555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌـيـٝ ِذّض ٗجضاٌٍِّت ثضٜٚ ِذّض -  10

 ِوٍيذٝ ٗجضاٌ٘ؼيؼ هفٛد/  ٍِه كىغ وفغ اؿٕيذ:  ثجٙخ ، ِىٛجٝ
 ٗٓ 60261 ثغلُ 25105313 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  غغاة أثغا٘يُ أدّض ٗجضاٌىغيُ ٗوبَ -  25

 غغاة اثغا٘يُ ادّض ٗجضاٌىغيُ ٌٚيض/  ٍِه اٌـجبٕ ِٕيخ اٌفٍفٍٗ رغٗخ كبعٕ ثٕٙب:  ثجٙخ ، اٗالف ٚروٕيٖ دجٛة ِضكٗ
 رضعيت ِغوؼ ٗٓ 60265 ثغلُ 25105316 فٝ ليض ، 155555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ػوٝ اٌـيض اِيغ -  21

 2 كمٗ اٌغاثٖ اٌضٚع 16 علُ ّٗبعٖ االِيغ كبعٕ:  ثجٙخ ، اٌالػِٗ اٌزغاسين ٍٗٝ اٌذوٛي ٚث٘ض االٔزغٔذ ٗضا فيّب ٌغبد ٚرّٕيٗ
 عكيض ؿٍيّبْ اثغا٘يُ جّبي/  ٍِه
 رجبعح ٗٓ 60203 ثغلُ 25105326 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثذيغٜ اثغا٘يُ دـٓ اثغا٘يُ -  22

 اٌـمب ٍٗٝ اثغا٘يُ/  ٍِه ِب٘غ ادّض كبعٕ ثٕٙب ثٕضع ثٕٙب:  ثجٙخ ، سغصٚاد
 ِالثؾ رجبعح ٗٓ 60264 ثغلُ 25105316 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِزٌٛٝ ؿبٌُ ِذّض ِذّض -  23

 ٗيـٝ ٗجضاٌذٍيُ ِذّض ٍٗٝ/ ٍِه لٍيٛثيٗ ػغٍٛي ؿ٘ض كبعٕ 33 ثٕضعثٕٙب ثٕٙب:  ثجٙخ ، ٚاوــٛاع ٚ٘ضايب جب٘ؼح
 ِشجؼ ٗٓ 60264 ثغلُ 25105311 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٔٛعاٌضيٓ أثغا٘يُ أدّض ٕٗزغ -  24

 اثٛؿيف ٗجضاٌمبصع ِذّض/  ٍِه ثٕٙب ثٕضع االؿزٙالويٗ اٌجّ٘يٗ كبعٕ 31  اٌجضيضح ثٕٙب:  ثجٙخ ، ؿيبدٝ
 ٗٓ 60206 ثغلُ 25105326 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ٗجضاٌـّيٖ ادّض ٗجضاٌـّيٖ -  25

 دـيٓ ٗجضاهلل ِذّض/  ٍِه ثٕٙب ؿ٘ض وفغ اٌوفٖٛ رمـيُ:  ثجٙخ ، ِّٗٛيٗ ِمبٚالد
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 غيبع لِٖ ٗٓ 60266 ثغلُ 25105312 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  غبُٔ اٌـيض ٚجيٗ اٌـيض -  26
 اٌضيت غبُٔ اٌـيض ٚجيٗ/  ٍِه اٌـجبٕ ِٕيٗ اٌِذيٓ ِبويٕٗ اِبَ اٌّشغُٗ كبعٕ:  ثجٙخ ، ِٛرٛؿيىالد

 اؿزيغاص ٗٓ 60266 ثغلُ 25105316 فٝ ليض ، 555555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٖٗٛ ِزٌٛٝ جّ٘ٗ اثغا٘يُ -  26
 ٗجض كبعٕ 36:  ثجٙخ ، 6 اٌّجّٛٗٗ ِٓ 36 فمغٖ 10 اٌّجّٛٗٗ ٗضا ٚفيّب ٌؼاٌه إٌّّٔٗ ٚاٌٍٛائخ اٌمغاعاد دضٚص فٝ ٚروضيغ

 ادّض اهلل ٗجض جّ٘ٗ ٗؼيؼ/  ٍِه صجٜٛ ؿبدً اٌ٘ؼيؼ
 ٗٓ 60222 ثغلُ 25105321 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌذٌغٜ دـٓ ٗجضاهلل ِٗيٗ ِوِفٝ -  22

 دالٚح دـٓ ٚجيٗ اٌضيٓ هالح/  ٍِه اٌجضيضٖ ثٕٙب ؿٙغايٗ وبفيٗ اِبَ اٌفزخ ِضعؿخ كبعٕ اٌفًٍ:  ثجٙخ ، ِّٗٛيٗ ِمبٚالد ِىزت
 سً روٕيٖ ٗٓ 60263 ثغلُ 25105311 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا٘يُ وّبي فغيض اٌـيض -  20

 ٍٗٝ ٍٗٝ ِغجبْ ِذّض/ٍِه اٌمٍيٛثيٗ كىغ ِغوؼوفغ روفب:  ثجٙخ ، ٚوذٌٛيبد
 ٗٓ 60202 ثغلُ 25105326 فٝ ليض ، 35555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ اٌلبِٝ فٛػٜ ٗوبَ ٔيغح -  35

 اٌغٍجبْ ِذّض اٌضيٓ جّبي ِجضٜ/  ٍِه ثٕٙب ثٕضع اٌزجبعح وٍيخ كبعٕ أرغيت ثٕٙب:  ثجٙخ ، دغيّٝ وٛافيغ
 60226 ثغلُ 25105325 فٝ ليض ، 25555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  غغيت ٗجضاٌغدّٓ ثشبُغٚ ٗجضاٌغدّٓ -  31
 دـٓ رٙبِٝ جٛصح دّضٜ/  ٍِه 3 علُ اٌضيت دٛى اٌذّبَ وفغ ػِبَ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ ٍِ٘ف ٗٓ
 ٗٓ 60256 ثغلُ 25105356 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٗجضاٌغدّٓ ِذّض اثغا٘يُ جيٙبْ -  32

 الكيٓ ٗٛى ٗجضاٌِّ٘ٝ ٗٛى/  ٍِه إٌجبع ِـجض ثجٛاع اٌزغٗٗ كبعٕ ثٕٙب صٍِٛ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ ٚرـّيٓ رغثيخ ِؼعٗخ
 ِؼعٗخ ٗٓ 60205 ثغلُ 25105326 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ججً اثغا٘يُ ِذّض ٗجضٖ -  33

 ججً ٍٗٝ اثغا٘يُ اٌـ٘يض ِذّض/  ٍِه يٌٛيٛ 23 كبعٕ كىغ وفغ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ
 ٗٓ 60255 ثغلُ 25105353 فٝ ليض ، 555555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌذٍجٝ اٌـيض هّيضٖ اٌـيض صٗبء -  34

 وفغ:  ثجٙخ ، 6 اٌّجّٛٗٗ ِٓ 36 فمغٖ 10 اٌجّٛٗٗ ٗضا ٚفيّب ٌؼاٌه إٌّّٔٗ ٚاٌٍٛائخ اٌمغاعاد دضٚص فٝ ٚروضيغ اؿزيغاص ِىزت
 فبيض اهلل ٗجض ٗجضاٌفزبح اٌذّيض ٗجض/  ٍِه ؿ٘ض
 ِالثؾ ارٍيٗ ٗٓ 60255 ثغلُ 25105356 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٗيٗ ٗجضٖ دـٕٝ ؿّبح -  35

 كٕضٜ اٌغٕٝ ٗجض هبثغ ِذّض/ ٍِه ثٕٙب ثٕضع إٌُٛٝ اٌذغؽ اٌغًٚٗ كبعٕ 25:  ثجٙخ ، اٌ٘ـىغيٗ اٌّالثؾ ٗضا فيّب ؿٛاعيٗ
 ِٛاص ثيٖ ٗٓ 60224 ثغلُ 25105310 فٝ ليض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  غبٌٝ ِزٌٛٝ طوٝ عًب صّٗب -  36
 ٗجضاٌجبؿَ ٗغفبد ٘جٗ/  ٍِه كىغ وفغ اٌىجغٜ إٌّلأٖ:  ثجٙخ ، ثٕبء
 رجبعح ٗٓ 60252 ثغلُ 25105315 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٗجضاٌٍِّت جٛصح ٗجضاهلل ٚائً -  36

 ٗجضاٌٍِّت جٛصح ٗجضاهلل ِذّض/  ٍِه اٌجضيض اٌىٛثغٜ كبعٕ اٌلغلٝ اٌجغ أؿٕيذ:  ثجٙخ ، ٚسبِبرٙب اٗالف
 ثمبٌٗ ٗٓ 60262 ثغلُ 25105312 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٗٛى ِذّض اٌلذبد ٚعصح -  32

 اٌوبثغ ِذّض ٗبيضح ٚعثخ/  ٍِه كىغ وفغ ثغلِب:  ثجٙخ ، رّٛيٕيٗ
 ٗٓ 60253 ثغلُ 25105354 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ّٗغ ادّض ٗجضاٌذّيض ٗؼاٌضيٓ عيٙبَ -  30

 ٗجضاٌ٘ؼيؼ اثغا٘يُ ٗيضح/ ٍِه لٍيٛثيٗ إٌٛع ِٕليخ اٌذٍٛ رغٗٗ كبعٕ ثٕٙب ثٕضع ثٕٙب:  ثجٙخ ، ٗبِٗ هيضٌيٗ
 ِىزت ٗٓ 60266 ثغلُ 25105312 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِٙضٜ ٗجضإٌُّ٘ ؿٍيُ اٌـيض -  45

 ٗجضاٌّموٛص ِذّض ٗجضاٌـزبع أٌفذ/  ثٍّه كىغ وفغ اٌجمبكيٓ:  ثجٙخ ، االٔزغٔذ ٗضا فيّب ِّٗٛيٗ ِمبٚالد
 ؿٛثغ ٗٓ 60220 ثغلُ 25105321 فٝ ليض ، 12555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثٛدليق ِذّض أدّض ثضع ئؿالَ -  41

 ٗجضاٌّجيض ٗجضاٌفزبح ٗوبَ/  ٍِه ثٕٙب ثٕضع إٌٛع ِٕليخ اٌؼلبػيك ُغيك 6 ثٕٙب:  ثجٙخ ، ِبعوذ
 ، ثمبٌٗ ٗٓ 60200 ثغلُ 25105331 فٝ ليض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كغاعح ثيِٛٝ ٗجضاٌغدّٓ ٗجٍٗ -  42

 اٌـيض جّ٘ٗ ِـ٘ض/  ثٍّه ثٕٙب ٗبهُ ِيذ:  ثجٙخ
 دضايض ثيٖ ٗٓ 60256 ثغلُ 25105356 فٝ ليض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌـيض ٗجضاٌٙبصٜ أدّض ئيّبْ -  43

 وّبي ِذّض هجذٝ/  ٍِه اٌفذن وٛثغٜ لجً ؿ٘ض وفغ ُغيك ثٕٙب:  ثجٙخ ، ٚثٛيبد
   ــــــــــــــــــــــ  
   كغوبد ليٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ثغلُ 25105326 فٝ ،ليضد 15555.555   ِبٌٙب ،عأؽ  رّٛيٕيٗ ثمبٌٗ ِذً  ،  كغوخ   ٚكغيىٙب ٘الي ٘الي دّضٜ ٚصاص -  1

 ٗجضاٌجٛاصاٌضؿٛلٝ اثغا٘يُ عفيك/  ٍِه طوغٜ اثٛ وفغ ثٕٙب:  ثجٙخ ، رّٛيٕيٗ ثمبٌٗ ِذً ٗٓ ، 60204
 فٝ ،ليضد 155555.555   ِبٌٙب ،عأؽ  إٌلبٍ يٍؼَ ِب ٚرٛعيضاد ٗبِٗ ِمبٚالد  ،  كغوخ   ٚكغوبٖ يـٓ اٌـيض ِذّض -  2

 غغيت دـٓ اٌـيض ٗؼح/  ثٍّه - ثٕٙب - ثزّضح:  ثجٙخ ، إٌلبٍ يٍؼَ ِب ٚرٛعيضاد ٗبِٗ ِمبٚالد ٗٓ ، 60266 ثغلُ 25105311
  ؿيبعاد غيبعاد لِٖ ٚروضيغ اؿزيغاص  ،  كغوخ   اثٛدٍيّٗ ٗجضاهلل ؿ٘يض هبثغ ٚكغيىٗ ؿٍيّبْ ِذّٛص ٍٗٝ ِوِفٝ ٗبصي -  3

 ثٕٙب:  ثجٙخ ، ؿيبعاد غيبعاد لِٖ ٚروضيغ اؿزيغاص ٗٓ ، 60225 ثغلُ 25105325 فٝ ،ليضد 2555555.555   ِبٌٙب ،عأؽ
 عاكض ِذّض ِذفّٛ أدّض/  ٍِه ثٕٙب ّٗغ اٌفبعٚق كبعٕ اٌجضيضح

   ِبٌٙب ،عأؽ  اٌغظائيٗ ٚاٌّىّالد اٌغظائيٗ اٌّٛاص ٚر٘جئٗ سٍَ كغوٗ  ،  كغوخ   ٚكغوبٖ اٌلٕبٜٚ ِذّض ٗٛى ٔوغ ادّض -  4
:  ثجٙخ ، اٌغظائيٗ ٚاٌّىّالد اٌغظائيٗ اٌّٛاص ٚر٘جئٗ سٍَ كغوٗ ٗٓ ، 60262 ثغلُ 25105310 فٝ ،ليضد 255555.555

 اٌلٕبٜٚ ِذّض ٗٛى ٔوغ ادّض/  ٍِه سٍيً اثٛ ٗؼثٗ كغيف اثٛ ِـجض كبع6ٕ
 فٝ ،ليضد 55555.555   ِبٌٙب ،عأؽ  االٔزغٔذ ٗضا فيّب اٌِّ٘ٛيٗ اٌزٛعيضاد  ،  كغوخ   ٚكغيىٗ اٌـ٘يض أدّض ِذّض كغوخ -  5

/  ٍِه ِغهفب - اٌّضافٓ ثجٛاع لضٚؿٗ ٗؼثخ:  ثجٙخ ، االٔزغٔذ ٗضا فيّب اٌِّ٘ٛيٗ اٌزٛعيضاد ٗٓ ، 60254 ثغلُ 25105355
 أدّض اٌـ٘يض أدّض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٚاٌٍٛائخ اٌمغاعاد دضٚص فٝ ٚاٌزوضيغ ٚاالؿزيغاص اٌّ٘ـالد ٌزجبعح كغوٗ  ،  كغوخ   ٚكغوبٖ ؿ٘ض ضِذّ ؿيض ؿٍيّبْ -  6
 ثغلُ 25105315 فٝ ،ليضد 1555555.555   ِبٌٙب ،عأؽ  6 اٌّجّٛٗٗ ِٓ 36 فمغح 10 اٌّجّٛٗٗ ٗضا فيّب ٌظٌه إٌّّٔٗ
 10 اٌّجّٛٗٗ ٗضا فيّب ٌظٌه إٌّّٔٗ ٚاٌٍٛائخ اٌمغاعاد دضٚص فٝ ٚاٌزوضيغ ٚاالؿزيغاص اٌّ٘ـالد ٌزجبعح كغوٗ ٗٓ ، 60262

 ثٕٙب ثٕضع يٛؿف دـٓ كبعٕ 26 ثٕٙب:  ثجٙخ ، 6 اٌّجّٛٗٗ ِٓ 36 فمغح
   ــــــــــــــــــــــ  
   أفغاص اٌزجبعٜ اٌـجً ر٘ضيالد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌلِت - اٌّذٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105353 ربعيز ٚفٝ ،   60105:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٘الي ٗجبؽ عافذ ِذّض   - 1

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن
 رغن  جًاٌـ كِت/ِذٛ رُ   25105354 ربعيز ٚفٝ ،   65522:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٗؼة فبئك ادّض ؿ٘بص   - 2

 ٔٙبئيب إٌلبٍ
 رُ  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105355 ربعيز ٚفٝ ،   45221:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٍٗٝ ٗجضاٌ٘ؼيؼ اٗزّبص   - 3

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن اٌميض  كِت
 كِت/ِذٛ رُ   25105355 ربعيز ٚفٝ ،   22266:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـٓ ٗجضاٌغٕٝ ادّض اٌمٍٛة لٛد   - 4

 ٌٍٛفبح إٌلبٍ رغن  اٌـجً
 كِت/ِذٛ رُ   25105356 ربعيز ٚفٝ ،   66650:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌفزبح ٗجض ِٗيٗ اثغا٘يُ ػيٕت   - 5

 ٔٙبئيب إٌلبٍ رغن  اٌـجً
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105356 ربعيز ٚفٝ ،   66402:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِٗيٗ دـٓ هجذٝ أجٝ   - 6
 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن اٌميض كِت رُ
 كِت/ِذٛ رُ   25105356 ربعيز ٚفٝ ،   63252:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌجالص ٗجضاٌّموٛص وبًِ ٌيٍٝ   - 6

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105356 ربعيز ٚفٝ ،   64512:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌـيض ٗجضاٌ٘ؼيؼ وّبي ِذّض   - 2

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105315 ربعيز ٚفٝ ،   56654:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض ٗجضاٌ٘ٔيُ ؿِٛيخ   - 0

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن
 كِت/ِذٛ رُ   25105315 ربعيز ٚفٝ ،   42256:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌلغلبٜٚ ِذّض كجغاٜٚ ٗبئلٗ   - 15

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105315 ربعيز ٚفٝ ،   50202:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿبٌُ ِذّض ٗجضٖ اٌوضيك   - 11

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن
 كِت/ِذٛ رُ   25105311 ربعيز ٚفٝ ،   61345:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـيٓ ادّض ٗجضاٌ٘ؼيؼ ٘ضٜ   - 12

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن اٌميض كِت رُ  اٌـجً
 كِت/ِذٛ رُ   25105311 ربعيز ٚفٝ ،   61261:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٗثّبْ ٗجضاٌذٍيُ ِذّض ِٕبي   - 13

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105312 ربعيز ٚفٝ ،   53466:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  غٕيُ دـيٓ ِٗؿال ػيٕبد   - 14

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن
 كِت/ِذٛ رُ   25105312 ربعيز ٚفٝ ،   56453:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٗجضاٌذٍيُ ٗجضاٌذىيُ أٔوبف   - 15

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً
 كِت/ِذٛ رُ   25105314 ربعيز ٚفٝ ،   51162:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٗبفيٗ دـٓ دـٓ ٗجضاٌفزبح   - 16

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105314 ربعيز ٚفٝ ،   65626:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٔوبع ٗفيفٝ اٌـيض ِذّض   - 16

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105314 ربعيز ٚفٝ ،   52020:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ّٗغ اثٛ٘بكُ ِذّٛص   - 12

 ٌٍٛفبح إٌلبٍ رغن
 كِت/ِذٛ رُ   25105316 ربعيز ٚفٝ ،   53236:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِٖٗٛ ِذّٛص ِٖٗٛ ٗجضاٌفزبح   - 10

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105316 ربعيز ٚفٝ ،   66522:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٗٛصح ٗجضاٌ٘ؼيؼ جّالد   - 25
 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن اٌميض كِت رُ

 كِت/ِذٛ رُ   25105312 ربعيز ٚفٝ ،   65660:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػغٍٗ غيبى ٗيض غيبى ِىغَ   - 21
 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن اٌميض كِت رُ  اٌـجً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105312 ربعيز ٚفٝ ،   62456:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌـيض ِذّض ٗجضاٌغٕٝ دٕبْ   - 22
 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن اٌميض كِت رُ

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105310 ربعيز ٚفٝ ،   62301:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٗبِغ ِذّٛص ٍٗٝ ِٕوٛع   - 23
 ٕٗٗ ٌالؿزغٕبء اٌفغٕ اٌغبء
 كِت/ِذٛ رُ   25105310 ربعيز ٚفٝ ،   20052:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٔوبع ِذّض  ٗجضاٌزٛاة جّالد   - 24

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً
 رغن  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105310 ربعيز ٚفٝ ،   23305:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٍٗٝ ِذّض اٌذّض اثٛ   - 25

 ٌٍٛفبح إٌلبٍ
 ٌزغن  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105325 ربعيز ٚفٝ ،   43446:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  جٕضٜ ؿيف غِبؽ   - 26

 ٔٙبئيب إٌلبٍ
 كِت/ِذٛ رُ   25105325 ربعيز ٚفٝ ،   52251:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿبٌُ اٌـيض اثغا٘يُ اثغا٘يُ ٚجيٗ   - 26

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105325 ربعيز ٚفٝ ،   32155:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  إٌـبج ِذّٛص ِذّض ادّض   - 22

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن
 كِت/ِذٛ رُ   25105324 ربعيز ٚفٝ ،   56226:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٗجضاٌفزبح يـٓ ٗجضاٌفٌيً ِذّٛص   - 20

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌٕغن  اٌـجً
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105324 ربعيز ٚفٝ ،   65042:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اٌـزبع ٗجض اٌـيض ِذّض   - 35

 االسغ اٌغئيـٝ اٌغبء
 كِت/ِذٛ رُ   25105326 ربعيز ٚفٝ ،   55510:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  جغجؾ يٛؿف هجذٝ ؿٕيٗ   - 31

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً
 كِت/ِذٛ رُ   25105326 ربعيز ٚفٝ ،   43026:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا٘يُ ِوِفٝ ِزٌٛٝ ِجضٜ   - 32

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105326 ربعيز ٚفٝ ،   62561:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض إٌبصٜ ِذّض ِذّٛص   - 33

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن
 كِت/ِذٛ رُ   25105326 ربعيز ٚفٝ ،   62531:  ثغلُ ليضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٗجضاٌ٘بي اٌـيض اثغا٘يُ ٗبصي   - 34

 ٔٙبئيب إٌلبٍ ٌزغن  اٌـجً
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي عأؽ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105353 ، ربعيز ٚفي  62566 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ثالي غغيت فزذٝ ِذّض -  1

  جٕيٗ  1555555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ
،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105354 ، ربعيز ٚفي  56221 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٔويغ غبُٔ دـٓ ٗجضاٌغؤف ّٗغٚ -  2

  جٕيٗ  255555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ ٚهف
،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105355 ، ربعيز ٚفي  61151 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ٗجضاٌوبصق ٗجضاٌىغيُ صاٌيب -  3

  جٕيٗ  25555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ ٚهف
 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105356 ، ربعيز ٚفي  64655 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٗجضإٌجٝ ٗفيفٝ عػق ؿٕبء -  4

  جٕيٗ  15555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ
 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105311 ، ربعيز ٚفي  65215 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٍٗٝ ؿبٌُ ِجضٜ ُب٘غ -  5

  جٕيٗ  555555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ
 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105312 ، ربعيز ٚفي  52555 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٘بكُ أٛع ٕٗزغ اِبي -  6

  جٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ
 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105310 ، ربعيز ٚفي  42213 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِـ٘ٛص ادّض ِـ٘ٛص اِبٔٝ -  6

  جٕيٗ  255555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ
 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105310 ، ربعيز ٚفي  65245 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ثـيٛٔٝ ك٘جبْ ادّض ٘بٔٝ -  2

  جٕيٗ  12555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ
 ٚهف ، اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105325 ، ربعيز ٚفي  62525 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ِزٌٛٝ ِٕيغ ِذّض -  0

  جٕيٗ  35555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ
 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105324 ، ربعيز ٚفي  65545 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  سبُغ ِزٌٛٝ ثيِٛٝ ٚائً -  15

  جٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ
 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105324 ، ربعيز ٚفي  16611 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌغدّٓ ٗجض ِذّض اثغا٘يُ -  11

  جٕيٗ  25555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ
 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105325 ، ربعيز ٚفي  63045 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دبج ادّض دـٓ ادّض -  12

  جٕيٗ  15555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105326 ، ربعيز ٚفي  60252 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٗجضاٌٍِّت جٛصح ٗجضاهلل ٚائً -  13
  جٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105326 ، ربعيز ٚفي  62213 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٘بكُ اٌـيض ػوغيب ِذّض -  14
  جٕيٗ  255555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ

،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105326 ، ربعيز ٚفي  43616 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  هجيخ ٌِفٝ ٗيض ادّض اكغف -  15
  جٕيٗ  35555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105322 ، ربعيز ٚفي  65354 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  فّٙٝ ِذّض ِذّض ٌٚيض -  16
  جٕيٗ  155555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ

،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ  25105331 ، ربعيز ٚفي  60206 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض ٗجضاٌـّيٖ ادّض ٗجضاٌـّيٖ -  16
  جٕيٗ  2555555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ضيًر٘ رُ  25105331 ، ربعيز ٚفي  65505 ثغلُ ليضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٗجضاهلل ادّض ٗجضاهلل فغيض -  12
  جٕيٗ  155555.555، ِبٌٗ عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ

   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌ٘ٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105353 ربعيز ٚفي 60255    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذٍجٝ اٌـيض هّيضٖ اٌـيض صٗبء -  1

 فبيض اهلل ٗجض ٗجضاٌفزبح اٌذّيض ٗجض/  ٍِه ؿ٘ض وفغ ،:   اٌـزأكيغ
،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105354 ربعيز ٚفي 66424    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌغجبكٝ ؿٍيّبْ اٌ٘ؼيؼ ٗجض عًب ِٝ -  2

 ِذّض ِذّض/ٍِه اٌمٍيٛثيٗ_ ثٕٙب_اٌجضيضٖ ثٕٙب اٌضٌٚٗ آِ سٍف اٌلغٗيٗ اٌجّ٘يٗ اكبعٕ 2/اٌٝ إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف
 ِذّض ٗؼيؼاٌضيٓ ٚسبٌض ِذّض ٗجضاٌغدّٓ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105354 ربعيز ٚفي 60252    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضاٌّجيض ِشزبع ٗجضعثٗ كغيٓ -  3
 ٗجضاٌ٘ٔيُ اثغا٘يُ ادّض/ ثٍّه إٌُٛٝ اٌذغؽ وبًِ ِوِفٝ كبعٕ ثٕٙب ثٕضع ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ

،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105354 ربعيز ٚفي 60253    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ّٗغ ادّض ٗجضاٌذّيض ٗؼاٌضيٓ عيٙبَ -  4
 ٗجضاٌ٘ؼيؼ اثغا٘يُ ٗيضح/ ٍِه لٍيٛثيٗ إٌٛع ِٕليخ اٌذٍٛ رغٗٗ كبعٕ ثٕٙب ثٕضع ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ ٚهف

:   اٌـزأكيغ ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105354 ربعيز ٚفي 61623    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ضاٌغدّٓٗج ِذّض سبٌض -  5
 فٝ 544 ثغلُ اٚصٕ ٍٗٝ ِذّض هبثغ/ ثٍّه لٍيٛثيٗ جـغاٌزغٗٗ كبعٕ ِٓ ثٕٙب ِغوؼ اٌلّٛد/  ثٕبديٗ وبئٓ فغٕ افززبح ،

 ثٕٙب 61623 ربثٖ ثغلُ ٚليض 2510/3/4
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105354 ربعيز ٚفي 60251    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿٍيّبْ فزٛح ٗجضاٌـّيٖ يبؿغ -  6

 ؿيضادّض ٗفيفٝ ٗجضاٌغاػق ؿ٘ض/ ٍِه اٌزجبعح وٍيٗ كبعٕ ِٓ اٌزذغيغ كبع1ٕ ثٕضعثٕٙب ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105354 ربعيز ٚفي 61623    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٘بكُ ٗجضاٌغدّٓ ِذّض سبٌض -  6

 ٍٗٝ ِذّض هبثغ/ ثٍّه اٌزغٗٗ جـغ كبعٕ ثٕٙب ِغوؼ اٌلّٛد ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105354 ربعيز ٚفي 61623    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٘بكُ ٗجضاٌغدّٓ ِذّض سبٌض -  2

 هيضٌيٗ/ ٔلبٍ ٗٓ سِبة ٗجضاٌذٍيُ ِوِفٝ/ ثٍّه لٍيٛثيٗ ثٕٙب ِغوؼ اثغا٘يُ اٌليز وفغ/  ثٕبديٗ اسغ عئيـٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأكيغ
 ثٕٙب 61623 ثغلُ ٚليض 2555/0/11 فٝ 226 ثغلُ ٚاٚصٕ ٗبِٗ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105355 ربعيز ٚفي 31031    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌٍِّت ٗجض ِذّض ؿ٘يض ِذّض -  0
 ِذّض ؿ٘يض ِذّض/  ٍِه اٌِّٛعييٓ اٌوٕبٗيٗ ثبٌِّٕمٗ 30 علُ ٚدضٖ اٌـبصاد/  ثٕبديخ اسغ عئيـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأكيغ

 إٌّٛفيٗ   ربثٖ ثغلُ ٚليض/  2510/3 ثزبعيز  ثغلُ اٚصٕ ِِجٛٗٗ غيغ وغرْٛ اوٛاة روٕيٖ/ ٔلبٍ ٗٓ ٗجضاٌٍِّت
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105356 ربعيز ٚفي 60255    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٗيٗ ٗجضٖ دـٕٝ ؿّبح -  15

 كٕضٜ اٌغٕٝ ٗجض هبثغ ِذّض/ ٍِه ثٕٙب ثٕضع إٌُٛٝ اٌذغؽ اٌغًٚٗ كبعٕ 25 ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105356 ربعيز ٚفي 64655    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضإٌجٝ ٗفيفٝ عػق ؿٕبء -  11

 اٌجضيضٖ ثٕٙب اال٘غاَ 1 علُ ّٗبعٖ إٌوغ ؿيف كبعٕ ِٓ اٌّزفغٕ اٌشِيت كبعٕ/  اٌٝ إٌ٘ٛاْ رًٛيخ ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105356 ربعيز ٚفي 60256    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـيض ٗجضاٌٙبصٜ أدّض ئيّبْ -  12

 وّبي ِذّض هجذٝ/  ٍِه اٌفذن وٛثغٜ لجً ؿ٘ض وفغ ُغيك ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ
،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105356 ربعيز ٚفي 60256    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضاٌغدّٓ ِذّض اثغا٘يُ جيٙبْ -  13

 الكيٓ ٗٛى ٗجضاٌِّ٘ٝ ٗٛى/  ٍِه إٌجبع ِـجض ثجٛاع اٌزغٗٗ كبعٕ ثٕٙب صٍِٛ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105315 ربعيز ٚفي 60261    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٘بكُ ؿيض ٗجضإٌُّ٘ سبٌض -  14

 ِذّض ٗجضاٌجٛاص ٗغفٗ/  ٍِه ثٕٙب ثٕضع اهلل ّٔ٘ذ كبعٕ  12  إٌُٛٝ اٌذغؽ ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105315 ربعيز ٚفي 60265    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضاٌذبفْ كٛلٝ رذيٗ -  15

 اثٛاٌ٘ؼ ٗجضاٌ٘ؼيؼ رذيٗ/  ٍِه كىغ وفغ أؿٕيذ ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105315 ربعيز ٚفي 60250    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌغٕٝ ٗجض اٌـيض ؿ٘يض دٕبْ -  16

 ثضٜٚ اِيٓ ثبثذ/ٍِه اٌمٍيٛثيٗ-وفغكىغ-غٕيُ وفغغؼة ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105315 ربعيز ٚفي 60252    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضاٌٍِّت جٛصح ٗجضاهلل ٚائً -  16

 ٗجضاٌٍِّت جٛصح ٗجضاهلل ِذّض/  ٍِه اٌجضيض اٌىٛثغٜ كبعٕ اٌلغلٝ اٌجغ أؿٕيذ ،:   اٌـزأكيغ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105311 ربعيز ٚفي 60263    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا٘يُ وّبي فغيض اٌـيض -  12
 ٍٗٝ ٍٗٝ ِغجبْ ِذّض/ٍِه اٌمٍيٛثيٗ كىغ ِغوؼوفغ روفب ،:   اٌـزأكيغ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105311 ربعيز ٚفي 60264    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔٛعاٌضيٓ أثغا٘يُ أدّض ٕٗزغ -  10
 اثٛؿيف ٗجضاٌمبصع ِذّض/  ٍِه ثٕٙب ثٕضع االؿزٙالويٗ اٌجّ٘يٗ كبعٕ 31  اٌجضيضح ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ

:   اٌـزأكيغ ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105311 ربعيز ٚفي 66355    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فزذٝ اثغا٘يُ ادّض -  25
 اثغا٘يُ ٔجبٖ/ثٍّه- اٌزٛفيمٝ اٌغيبح كبعٕ ٍٜٗٛ اٌثبٌث اٌضٚع 4علُ اٌٛدضٖ عٚجيٕب ثجغج اٌّ٘غٚف االٌٙبَ ثغج/اٌٝ إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً ،

 لغُبَ ٗجضاٌجٛاص
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105311 ربعيز ٚفي 60265    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗيـٝ ِذّض ؿ٘ض ِذّض دٕبْ -  21

 دـٓ دـٓ ٗجضاٌفزبح/  ٍِه - ثٕٙب - ثزّضح ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105312 ربعيز ٚفي 33264    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌوجبٙ اٌغٕيّي ِذّض ِذّض -  22

 ِذّض لِت ٍٗٝ/ٍِه اٌمٍيٛثيٗ اٌ٘جٛع ِضيٕٗ االٚي اٌذٝ اٌ٘جٛع ؿٕزغ االعى اٌضٚع 54علُ ِذً/ثٕبديٗ فغٕ افززبح ،:   اٌـزأكيغ
 اٌ٘جٛع  25356ربثٖ ثغلُ  ٚليض 2510/3/13  ثزبعيز 1454  ثغلُ اٚصٕ غؼاٌٗ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105312 ربعيز ٚفي 33264    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌوجبٙ اٌغٕيّي ِذّض ِذّض -  23
  ثزبعيز 1453  ثغلُ اٚصٕ اٌٙبصٜ ٗجض ِذّض ٍٗٝ ػيٕت/ٍِه اٌ٘جٛع ِضيٕٗ االؿالِٝ اٌّغوؼ اٌ٘جٛع ثٕبديٗ فغٕ افززبح ،:   اٌـزأكيغ
 اٌ٘جٛع 25356 لُثغ  ٚليض 2510/3/13

،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105312 ربعيز ٚفي 60502    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ٗثّبْ ٗجضاٌفزبح ِذّٛص ادّض -  24
     ثزبعيز     ثغلُ اٚصٕ اٌلغاثيٗ 15 ثٍٛن ايضيبي ِـبوٓ 1 علُ كمٗ ِٓ دجغح 4 ِضسً ثٕبديخ فغٕ افززبح رُ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف

 اٌمب٘غح    ثغلُ ٚليض
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105312 ربعيز ٚفي 60262    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗٛى ِذّض اٌلذبد ٚعصح -  25

 اٌوبثغ ِذّض ٗبيضح ٚعثخ/  ٍِه كىغ وفغ ثغلِب ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105312 ربعيز ٚفي 60266    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٙضٜ ٗجضإٌُّ٘ ؿٍيُ اٌـيض -  26

 ٗجضاٌّموٛص ِذّض ٗجضاٌـزبع أٌفذ/  ثٍّه كىغ وفغ اٌجمبكيٓ ،:   اٌـزأكيغ
،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105313 ربعيز ٚفي 60261    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غغاة أثغا٘يُ أدّض ٗجضاٌىغيُ ٗوبَ -  26

 غغاة اثغا٘يُ ادّض ٗجضاٌىغيُ ٌٚيض/  ٍِه اٌـجبٕ ِٕيخ اٌفٍفٍٗ رغٗخ كبعٕ ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ ٚهف
،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105313 ربعيز ٚفي 60265    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِذّض ٗجضاٌ٘ؼيؼ ِذّض ِٙب -  22

 فغاج دـٓ ِٕوٛع ِذّض/  ٍِه هضيك كبعٕ إٌُٛٝ اٌذغؽ ثٕٙب ثٕضع ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ ٚهف
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105313 ربعيز ٚفي 62222    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، أدّض ؿيض ٗجضٖ ِغؿٝ أدّض -  20

 ٗجضٖ ِغؿٝ أدّض/ ٍِه ؿبثمب ٗوفٛع اٌِ٘بع ٗجضاٌـزبع كبعٕ ِٓ اٌّزفغٕ دـبٔيٓ ٗجضإٌُّ٘ ٘بٔٝ اٌلٙيض كبع6ٕ ،:   اٌـزأكيغ
 أدّض ؿيض
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105313 ربعيز ٚفي 60260    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ّٗغ أثٛ٘بكُ ِذّٛص ِذّض -  35

  ٗجضاٌغدّٓ ؿٍيّبْ ِـٍُ/  ٍِه كىغ وفغ عجت وفغ ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105314 ربعيز ٚفي 60263    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغٗٝ ِذّض ِذّض رٛفيك ٗيض -  31

 ِذّض ٗجضاهلل جّ٘ٗ ٗؼيؼ/  ثٍّه اٌوٛاف كبعٕ ِٓ ٗجضاٌ٘ؼيؼ كبعٕ 36 صجٜٛ ؿبدً ثٕٙب ،   :اٌـزأكيغ
،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105314 ربعيز ٚفي 60262    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، أثغا٘يُ ِذّض ِذّض هجذٝ ّٗغٚ -  32

 اثغا٘يُ ِذّض ِذّض هجذٝ ٚائً/  ٍِه اٌزٛديض ِـجض كبعٕ ثِب ،:   اٌـزأكيغ ٚهف
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105314 ربعيز ٚفي 50531    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛاٌـ٘ٛص دـٓ ادّض ؿ٘بص -  33

 اٌـيض ٗجضاٌٙبصٜ ٌِفٝ ِذّض/  اٌٝ اٌغئيـٝ ٌٍّذً اٌّبٌه اؿُ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105316 ربعيز ٚفي 60266    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٖٗٛ ِزٌٛٝ جّ٘ٗ اثغا٘يُ -  34

 ادّض اهلل ٗجض جّ٘ٗ ٗؼيؼ/  ٍِه صجٜٛ ؿبدً اٌ٘ؼيؼ ٗجض كبعٕ 36 ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105316 ربعيز ٚفي 60264    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِزٌٛٝ ؿبٌُ ِذّض ِذّض -  35

 ٗيـٝ ٗجضاٌذٍيُ ِذّض ٍٗٝ/ ٍِه لٍيٛثيٗ ػغٍٛي ؿ٘ض كبعٕ 33 ثٕضعثٕٙب ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105316 ربعيز ٚفي 60265    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػوٝ اٌـيض اِيغ -  36

  عكيض ؿٍيّبْ اثغا٘يُ جّبي/  ٍِه 2 كمٗ اٌغاثٖ اٌضٚع 16 علُ ّٗبعٖ االِيغ كبعٕ ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105312 ربعيز ٚفي 60225    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٗيٗ ٗبِغ ٗجضاٌ٘بُٝ ؿبِيٗ -  36

 غيبى ٗيض غيبى ِىغَ/  ٍِه ؿٕضٔٙٛع ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105312 ربعيز ٚفي 52555    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٘بكُ أٛع ٕٗزغ اِبي -  32

 لبؿُ ٍٗٝ ٗجضاهلل ّٗبص/  اٌٝ اٌّبٌه اؿُ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105312 ربعيز ٚفي 60221    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿيف ِوِفٝ اثغا٘يُ ِذّض -  30

  ِوِفٝ غا٘يُاث ِذّض ِوِفٝ/  ٍِه اٌٌٛيض ثٓ سبٌض كبعٕ ِٖ ثٛعؿ٘يض كبعٕ رمبُٖ ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105312 ربعيز ٚفي 60266    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غبُٔ اٌـيض ٚجيٗ اٌـيض -  45

 اٌضيت غبُٔ اٌـيض ٚجيٗ/  ٍِه اٌـجبٕ ِٕيٗ اٌِذيٓ ِبويٕٗ اِبَ اٌّشغُٗ كبعٕ ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105312 ربعيز ٚفي 60260    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِٕوٛع هجبح -  41

 ٗٛاص إٌجٝ ٗجض ٘بٔٝ/ ٍِه صجٜٛ ،:   اٌـزأكيغ
 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105310 ربعيز ٚفي 60223    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌوذيٗ ٌالصٚاد ػايض جّبي -  42

 ٗجضاٌغاػق طوغاهلل سبٌض/  ٍِه كىغ وفغ اٌىجيغ اٌلبعٕ روفب ،:   اٌـزأكيغ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105310 ربعيز ٚفي 60162    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غجغيبي ِيشبئيً ػوٝ ِيشبئيً -  43
 اٌـجٖ ثغوٗ 22321 ٌإٌإ ِذّٛص ِوِفٝ فبئمٗ/  ٍِه ثغٖ ِيذ/   اٌفغٕ ٕٗٛاْ ر٘ضيً  ،:   اٌـزأكيغ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105310 ربعيز ٚفي 60162    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غجغيبي ِيشبئيً ػوٝ ِيشبئيً -  44
 فغيض دـٓ فغيض/  ثٍّه اٌذٛفيٓ ِيذ اٌغػلٗ دٛى/  اٌٝ اٌغئيـٝ اٌّغوؼ ٕٗٛاْ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105310 ربعيز ٚفي 60224    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غبٌٝ ِزٌٛٝ طوٝ عًب ّٗبص -  45
 ٗجضاٌجبؿَ ٗغفبد ٘جٗ/  ٍِه كىغ وفغ اٌىجغٜ إٌّلأٖ ،:   اٌـزأكيغ

،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105310 ربعيز ٚفي 60222    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌلغيف ٍٗٝ ٘بكُ جّبي ِذّض ٚالء -  46
 اٌـيض ادّض ايّٓ ِذّض/  ٍِه ٔضا فغيض كبعٕ ثٕٙب ثٕضع اٌجضيضح ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ ٚهف

،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105310 ربعيز ٚفي 65101    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضٖ ِذّض عٌِبْ دّضٜ ِذّٛص -  46
 ادّض ُاثغا٘ي ثـّٗ/  ٍِه ِبيٛ اٚي ِـزلفٝ ثجٛاع اٌ٘ؼيؼٜ كبعٕ 2 ثٕٙب ثٕضع ثٕٙب/  اٌٝ إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف
 اثغا٘يُ

 إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105325 ربعيز ٚفي 60226    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غغيت ٗجضاٌغدّٓ ثشبُغٚ ٗجضاٌغدّٓ -  42
 دـٓ رٙبِٝ جٛصح دّضٜ/  ٍِه 3 علُ اٌضيت دٛى اٌذّبَ وفغ ػِبَ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف، 

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105325 ربعيز ٚفي 65054    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض اثغا٘يُ اِيٓ ِغٖٚ -  40
 ٗغفٗ ِذّض دـٓ فبُّٗ/  ثٍّه كىغ ثىفغ اٌلٙضاء كبعٕ ِٓ ِزفغٕ االعًٝ ثبٌضٚع ِذً  63/  اٌٝ إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ
 اٌـّغٜ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105325 ربعيز ٚفي 64646    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِوِفٝ دـيٓ اٌـيض -  55
 اٌفيلبٜٚ ِذّض ٗجضاهلل ؿٕبء/  ثٍّه ثٕٙب ثٕضع اٌجٕبيٛؿٝ ٍٗيٖٛ كبعٕ 3/  اٌٝ إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ

 إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105321 ربعيز ٚفي 60226    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـيـٝ ِذّض ٗجضاٌٍِّت ثضٜٚ ِذّض -  51
 ِوٍيذٝ ٗجضاٌ٘ؼيؼ هفٛد/  ٍِه كىغ وفغ اؿٕيذ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف، 

،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105321 ربعيز ٚفي 60220    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛدليق ِذّض أدّض ثضع ئؿالَ -  52
 ٗجضاٌّجيض ٗجضاٌفزبح ٗوبَ/  ٍِه ثٕٙب ثٕضع إٌٛع ِٕليخ اٌؼلبػيك ُغيك 6 ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ ٚهف

 إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105321 ربعيز ٚفي 60222    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذٌغٜ دـٓ ٗجضاهلل ِٗيٗ ِوِفٝ -  53
 دالٚح دـٓ ٚجيٗ اٌضيٓ هالح/  ٍِه اٌجضيضٖ ثٕٙب ؿٙغايٗ وبفيٗ اِبَ اٌفزخ ِضعؿخ كبعٕ اٌفًٍ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف، 

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105324 ربعيز ٚفي 65042    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـزبع ٗجض اٌـيض ِذّض -  54
 ادّض دـٓ ِذّض ِٕبي/ٍِه اٌمٍيٛثيٗ ثٕٙب ِغوؼ ٔمجبؽ اٌ٘بَ اٌِغيك كبع2ٕ/اٌٝ اٌغئيـٝ اٌّذً ٕٗٛاْ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105324 ربعيز ٚفي 65042    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـزبع ٗجض اٌـيض ِذّض -  55
 2514/11/16ف2152ٝثغلُ اٌّٛصٕ االسغ اٌغئيـٝ اٌّذً اٌغبء ،:   اٌـزأكيغ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105324 ربعيز ٚفي 60205    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثـيٛٔٝ ٍٗٝ ٍٗٝ ِذّض ؿ٘ض -  56
 ثـيٛٔٝ ٍٗٝ ٍٗٝ ِذّض ؿ٘ض/  ٍِه كىغ وفغ - غٕيُ ٗؼة وفغ ،:   اٌـزأكيغ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105324 ربعيز ٚفي 65215    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍٗٝ ؿبٌُ ِجضٜ ُب٘غ -  56
 دـيٓ سِبة كٛليٗ/  ٍِه - ثٕٙب - افغادٕب ٌمبٗخ اٌّمبثً اٌلبعٕ ثِب/  اٌٝ إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105325 ربعيز ٚفي 60201    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٘الي ٗجبؽ عأفذ ؿّيغ -  52
 ِزٌٛٝ ٗجضٖ ُِٕبٜٚ ِذّض/  ٍِه كىغ وفغ اٌّـزلفٝ كبعٕ 3 روفب ،:   اٌـزأكيغ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105325 ربعيز ٚفي 60263    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغٗٝ ِذّض ِذّض رٛفيك ٗيض -  50
 ٗجضاٌغدّٓ ادّض ؿ٘يض ِـ٘ض/ اٌٝ اٌّبٌه اؿُ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105325 ربعيز ٚفي 63045    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دبج ادّض دـٓ ادّض -  65
 دبج دـٓ ادّض دـٓ/  ٍِه دبج اثٛ كبعٕ ثِب/  اٌٝ إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105326 ربعيز ٚفي 60203    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثذيغٜ اثغا٘يُ دـٓ اثغا٘يُ -  61
 اٌـمب ٍٗٝ اثغا٘يُ/  ٍِه ِب٘غ ادّض كبعٕ ثٕٙب ثٕضع ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ

،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105326 ربعيز ٚفي 60202    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اٌلبِٝ فٛػٜ ٗوبَ ٔيغح -  62
 اٌغٍجبْ ِذّض اٌضيٓ جّبي ِجضٜ/  ٍِه ثٕٙب ثٕضع اٌزجبعح وٍيخ كبعٕ أرغيت ثٕٙب ،:   اٌـزأكيغ ٚهف

،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105326 ربعيز ٚفي 60206    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ٗجضاٌـّيٖ ادّض ٗجضاٌـّيٖ -  63
 دـيٓ ٗجضاهلل ِذّض/  ٍِه ثٕٙب ضؿ٘ وفغ اٌوفٖٛ رمـيُ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105326 ربعيز ٚفي 60205    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ججً اثغا٘يُ ِذّض ٗجضٖ -  64
 ججً ٍٗٝ اثغا٘يُ اٌـ٘يض ِذّض/  ٍِه يٌٛيٛ 23 كبعٕ كىغ وفغ ،:   اٌـزأكيغ

 ٚفي 62126    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚاٌِذيٕٗ اٌِذيٕيٗ اٌذالٚح الٔزبج ٔوبع اٌـيض/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ ر٘ضيً -  65
 ٔوبع ِذّٛص ِذّض ٗجضإٌُّ٘ اٌـيض/  اٌٝ اٌّبٌه اؿُ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105326 ربعيز

،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105326 ربعيز ٚفي 62126    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔوبع ِذّٛص ِذّض إٌُّ٘ ٗجض اٌـيض -  66
 ٔوبع ِذّٛص ِذّض ٗجضإٌُّ٘ اٌـيض/  اٌٝ اٌّبٌه اؿُ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105322 ربعيز ٚفي 63526    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وّبي ِذّض اٌضيٓ ًيبء -  66
 وّبي ِذّض اٌضيٓ ًيبء/  اٌٝ اٌّبٌه اؿُ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ

 ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105322 ربعيز ٚفي 60206    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجبؽ اِيٓ ٗبصي اِيغٖ -  62
 اٌؼ٘بع سبٌض كغيٓ/  ٍِه اٌىجغٜ إٌّلبٖ إٌبديٗ صايغ كبعٕ ،:   اٌـزأكيغ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105331 ربعيز ٚفي 62264    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِوِفٝ ِذّض ٗجضاٌذّيض ٗبصي -  60
 اٌـٛيؾ ٕٗبلٗ اٌـبسٕٗ اٌ٘يٓ وبعثذ الؿغيٕبعيض ثمغيٗ B 2 علُ ِذً/  ثبٌٌٕ٘ٛٓ وبئٓ اسغ عئيـٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأكيغ ٚهف

/  55 ثغلُ اٚصٕ 2510/3/31اٗزجبع  ٚصاٌه اٌجذغ ٗغٚؽ/ اٌزجبعيٗ ٚؿّزٗ جٕيٙب اٌف سّـْٛ ِبي ثغاؽ ِبعوذ ؿٛثغ/  ٚٔلبُٗ
 2510/3/3 فٝ
،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105331 ربعيز ٚفي 60200    ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كغاعح ثيِٛٝ ٗجضاٌغدّٓ ٗجٍٗ -  65

 اٌـيض جّ٘ٗ ِـ٘ض/  ثٍّه ثٕٙب ٗبهُ ِيذ ،:   اٌـزأكيغ ٚهف
   ــــــــــــــــــــــ  
   إٌلبٍ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚهف،  إٌلبٍ ر٘ضيً ر25105354ُ ربعيز ٚفي 53216   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، يٛؿف  يٛؿف ِوِفٝ  ايّٓ -  1

 ثمبٌٗ/اٌٝ إٌلبٍ ر٘ضيً:  اٌزأكيغ
 ٚهف،  إٌلبٍ ر٘ضيً ر25105356ُ ربعيز ٚفي 64655   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضإٌجٝ ٗفيفٝ عػق ؿٕبء -  2

 رجبعيٗ ٚرٛويالد جب٘ؼٖ ِالثؾ/  اٌٝ إٌلبٍ ر٘ضيً:  اٌزأكيغ
:  اٌزأكيغ ٚهف،  إٌلبٍ ر٘ضيً ر25105311ُ ربعيز ٚفي 65215   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٍٗٝ ؿبٌُ ِجضٜ ُب٘غ -  3

 دٍٛيبد ِوٕٖ/  اٌٝ إٌلبٍ ر٘ضيً
 ربعيز ٚفي 66522   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ،( ٌٍغدالد اٌجـيٛٔٝ) اٌذىيُ ٗجض ثـيٛٔٝ اٌذىيُ ٗجض ِذّض -  4

 ّٗبي ٔمً ِٚز٘ٙض عدالد ِىزت/  اٌٝ إٌلبٍ ر٘ضيً:  اٌزأكيغ ٚهف،  إٌلبٍ ر٘ضيً ر25105321ُ
:  اٌزأكيغ ٚهف،  إٌلبٍ ر٘ضيً ر25105325ُ ربعيز ٚفي 63045   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دبج ادّض دـٓ ادّض -  5

 ّٗبي ٔمً ِٚز٘ٙض عدالد ِىزت/  اٌٝ إٌلبٍ ر٘ضيً
 ٚهف،  إٌلبٍ ر٘ضيً ر25105326ُ ربعيز ٚفي 62165   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌجؼ اٌٛ٘بة ٗجض ِذّض دـبْ -  6

 ٚاٌجيئٗ اٌّيبٖ ِٚ٘بٌجٗ رىييفبد رجبعٖ/  اٌٝ إٌلبٍ ر٘ضيً:  اٌزأكيغ
،  إٌلبٍ ر٘ضيً ر25105326ُ ربعيز ٚفي 62126   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔوبع ِذّٛص ِذّض إٌُّ٘ ٗجض اٌـيض -  6

 ُٚذيٕٗ ُذيٕيٗ دالٚح ِوٕٖ/  اٌٝ إٌلبٍ ر٘ضيً:  اٌزأكيغ ٚهف
 ربعيز ٚفي 62126   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚاٌِذيٕٗ اٌِذيٕيٗ اٌذالٚح الٔزبج ٔوبع اٌـيض/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ ر٘ضيً -  2

 ُٚذيٕٗ ُذيٕيٗ دالٚح ِوٕٖ/  اٌٝ إٌلبٍ ر٘ضيً:  اٌزأكيغ ٚهف،  إٌلبٍ ر٘ضيً ر25105326ُ
:  اٌزأكيغ ٚهف،  إٌلبٍ ر٘ضيً ر25105331ُ ربعيز ٚفي 65505   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضاهلل ادّض ٗجضاهلل فغيض -  0

 ٚرـّيٓ دالثٗ ِٛاكٝ رغثيخ/  اٌٝ إٌلبٍ ر٘ضيً
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌلغوخ ٕٔٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105325ُ ربعيز ٚفي 60201   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٘الي ٗجبؽ عأفذ ؿّيغ -  1

 سبم: اٌزأكيغ
،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105326ُ ربعيز ٚفي 60202   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اٌلبِٝ فٛػٜ ٗوبَ ٔيغح -  2

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف
 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105356ُ ربعيز ٚفي 60256   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـيض ٗجضاٌٙبصٜ أدّض ئيّبْ -  3

 سبم: اٌزأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105313ُ ربعيز ٚفي 60260   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ّٗغ أثٛ٘بكُ ِذّٛص ِذّض -  4

 سبم: اٌزأكيغ
،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105311ُ ربعيز ٚفي 60265   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗيـٝ ِذّض ؿ٘ض ِذّض دٕبْ -  5

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف
،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105354ُ ربعيز ٚفي 60252   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضاٌّجيض ِشزبع ٗجضعثٗ كغيٓ -  6

 سبم: اٌزأكيغ ٚهف
 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105312ُ ربعيز ٚفي 60221   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿيف ِوِفٝ اثغا٘يُ ِذّض -  6

 سبم: اٌزأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105324ُ ربعيز ٚفي 60205   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثـيٛٔٝ ٍٗٝ ٍٗٝ ِذّض ؿ٘ض -  2

 سبم: اٌزأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105326ُ ربعيز ٚفي 60203   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثذيغٜ اثغا٘يُ دـٓ اثغا٘يُ -  0

 سبم: اٌزأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105316ُ ربعيز ٚفي 60266   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٖٗٛ ِزٌٛٝ جّ٘ٗ اثغا٘يُ -  15

 سبم: اٌزأكيغ
 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105315ُ ربعيز ٚفي 60265   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضاٌذبفْ كٛلٝ رذيٗ -  11

 سبم: اٌزأكيغ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105316ُ ربعيز ٚفي 60264   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِزٌٛٝ ؿبٌُ ِذّض ِذّض -  12
 سبم: اٌزأكيغ

 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105316ُ ربعيز ٚفي 60265   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػوٝ اٌـيض اِيغ -  13
 سبم: اٌزأكيغ

 ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105321ُ ربعيز ٚفي 60226   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌـيـٝ ِذّض ٗجضاٌٍِّت ثضٜٚ ِذّض -  14
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105311ُ ربعيز ٚفي 60263   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا٘يُ وّبي فغيض اٌـيض -  15
 سبم: اٌزأكيغ

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105314ُ ربعيز ٚفي 60262   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، أثغا٘يُ ِذّض ِذّض هجذٝ ّٗغٚ -  16
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105313ُ ربعيز ٚفي 60265   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ِذّض ٗجضاٌ٘ؼيؼ ِذّض ِٙب -  16
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105321ُ ربعيز ٚفي 60220   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛدليق ِذّض أدّض ثضع ئؿالَ -  12
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105315ُ ربعيز ٚفي 60261   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٘بكُ ؿيض ٗجضإٌُّ٘ سبٌض -  10
 سبم: اٌزأكيغ

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105356ُ ربعيز ٚفي 60256   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضاٌغدّٓ ِذّض اثغا٘يُ جيٙبْ -  25
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105356ُ ربعيز ٚفي 60255   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٗيٗ ٗجضٖ دـٕٝ ؿّبح -  21
 سبم: اٌزأكيغ

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105312ُ ربعيز ٚفي 60260   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِٕوٛع هجبح -  22
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105354ُ ربعيز ٚفي 60251   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿٍيّبْ فزٛح ٗجضاٌـّيٖ يبؿغ -  23
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105310ُ ربعيز ٚفي 60224   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غبٌٝ ِزٌٛٝ طوٝ عًب ّٗبص -  24
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105312ُ ربعيز ٚفي 60262   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗٛى ِذّض اٌلذبد ٚعصح -  25
 سبم: اٌزأكيغ

 اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105310ُ ربعيز ٚفي 60222   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌلغيف ٍٗٝ ٘بكُ جّبي ِذّض ٚالء -  26
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف، 

 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105322ُ ربعيز ٚفي 60206   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجبؽ اِيٓ ٗبصي اِيغٖ -  26
 سبم: اٌزأكيغ

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105314ُ ربعيز ٚفي 60263   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغٗٝ ِذّض ِذّض رٛفيك ٗيض -  22
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

 ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105325ُ ربعيز ٚفي 60226   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غغيت ٗجضاٌغدّٓ ثشبُغٚ ٗجضاٌغدّٓ -  20
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105353ُ ربعيز ٚفي 60255   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذٍجٝ اٌـيض هّيضٖ اٌـيض صٗبء -  35
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105315ُ ربعيز ٚفي 60250   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌغٕٝ ٗجض اٌـيض ؿ٘يض دٕبْ -  31
 سبم: اٌزأكيغ

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105315ُ ربعيز ٚفي 60252   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٗجضاٌٍِّت جٛصح ٗجضاهلل ٚائً -  32
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105331ُ ربعيز ٚفي 60200   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كغاعح ثيِٛٝ ٗجضاٌغدّٓ ٗجٍٗ -  33
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105312ُ ربعيز ٚفي 60266   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٙضٜ ٗجضإٌُّ٘ ؿٍيُ اٌـيض -  34
 سبم: اٌزأكيغ

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105354ُ ربعيز ٚفي 61623   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٘بكُ ٗجضاٌغدّٓ ِذّض سبٌض -  35
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105310ُ ربعيز ٚفي 60223   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌوذيٗ ٌالصٚاد ػايض جّبي -  36
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105312ُ ربعيز ٚفي 60225   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِٗيٗ ٗبِغ ٗجضاٌ٘بُٝ ؿبِيٗ -  36
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105326ُ ربعيز ٚفي 60205   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ججً اثغا٘يُ ِذّض ٗجضٖ -  32
 سبم: اٌزأكيغ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105354ُ ربعيز ٚفي 60253   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ّٗغ ادّض ٗجضاٌذّيض ٗؼاٌضيٓ عيٙبَ -  30
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف، 

 ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105321ُ ربعيز ٚفي 60222   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذٌغٜ دـٓ ٗجضاهلل ِٗيٗ ِوِفٝ -  45
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

 ٚهف،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105312ُ ربعيز ٚفي 60266   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غبُٔ اٌـيض ٚجيٗ اٌـيض -  41
 سبم: اٌزأكيغ

،  اٌلغوخ ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105311ُ ربعيز ٚفي 60264   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔٛعاٌضيٓ أثغا٘يُ أدّض ٕٗزغ -  42
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف

 ٕٔٛ ر٘ضيً ر25105313ُ ربعيز ٚفي 60261   ثغلُ ليضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، غغاة أثغا٘يُ أدّض ٗجضاٌىغيُ ٗوبَ -  43
 سبم: اٌزأكيغ ٚهف،  اٌلغوخ

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   ٚاٌـّخ االؿُ 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ايىٛؿٝ/ اٌٝ اٌزجبعيٗ اٌـّٗ اًبفٗ: اٌٝ 64655 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105356ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  1

eccoci   
 ٌالدظيٗ اٌضٚ/  اٌزجبعيٗ اٌـّٗ ر٘ضيً: اٌٝ 66260 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105312ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  2

   ٚاٌلَٕ
 جّبالد/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ ر٘ضيً: اٌٝ 32623 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105310ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  3

   ِٕوٛع ادّض ِٕوٛع
   ِيضٚ ِلٛيبد/  اٌزجبعيٗ اٌـّٗ أًبفخ: اٌٝ 62525 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105325ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  4
 ِفغٚكبد/  اٌزجبعيٗ اٌـّٗ اًبفخ: اٌٝ 65054 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105325ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  5

   اٌيبؿّيٓ
 اٌؼٗيُ/  اٌٝ اٌزجبعيٗ اٌـّٗ ر٘ضيً: اٌٝ 54523 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105321ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  6

   ٌالدظيٗ
 ٍٗٝ أؿبِٗ/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ ر٘ضيً: اٌٝ 65640 ثغلُ ٌّميضحا اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105326ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  6

   ٍٗٝ دـبٔيٓ
 اٌذىيُ/  اٌٝ اٌزجبعيٗ اٌـّٗ ر٘ضيً: اٌٝ 65640 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105326ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  2

   ٚاٌزوضيغ ٌالؿزيغاص
 اٌّزذضٖ/  اٌزجبعيٗ اٌـّٗ اًبفٗ: اٌٝ 62165 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105326ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  0

   ٚاٌجيئٗ اٌّيبٖ ِٚ٘بٌجٗ  ٌٍزىييفبد
 ِىٛجٝ/  اٌٝ اٌزجبعيٗ اٌـّٗ ر٘ضيً: اٌٝ 60226 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105326ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  15

   اٌؼٗيُ
 اٌـيض/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ ر٘ضيً: اٌٝ 62126 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105326ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  11

   ٚاٌِذيٕٗ اٌِذيٕيٗ اٌذالٚح الٔزبج ٔوبع
 جغأبصا/  اٌٝ اٌزجبعيٗ اٌـّٗ ر٘ضيً: اٌٝ 65354 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105322ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  12

   ٌٍّمبٚالد
 ِإؿـخ/  اٌٝ اٌزجبعيٗ اٌـّٗ ر٘ضيً: اٌٝ 60224 ثغلُ اٌّميضح اٌلغوخ اؿُ ثز٘ضيً اٌزأكيغ ر25105322ُ:  ربعيز فٝ  ،  -  13

   اٌجٕبء ٌّٛاص اٌغبٌٝ
   ــــــــــــــــــــــ  
   األكشبم  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌ٘مٛص  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األدىبَ  
   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 
   ــــــــــــــــــــــ  
   كغوبد اٌزجبعٜ اٌـجً ر٘ضيالد 

   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌلِت - اٌّذٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 كِت/ِذٛ رُ   25105355 ربعيز ٚفٝ ،   31205:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغيىخ ِلٙضٜ اٌٛادض ٗجض ادّض   - 1

 رٛلي٘ٗ ٚي٘زجغ اٌّبي عاؽ فٝ يشوٗ ِب كغيه وً ٚرـٍُ ٔٙبئيب ٚروفيزٙب اٌلغوٗ دً رُ رٌبِٓ كغوخ دً ٗمض ثّٛجت  اٌـجً
 اٌميض يّذٝ ٌهٚثض ٔٙبئيب ِشبٌوٗ ثّثبثخ اٌ٘مض ٘ضا ٍٗٝ

 ٚفٝ ،   31205:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغيىُٙ ِلٙضٜ اٌٛادض ٗجض ادّض اٚالص كغوخ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً   - 2
 ِب كغيه وً ٚرـٍُ ٔٙبئيب ٚروفيزٙب اٌلغوٗ دً رُ رٌبِٓ كغوخ دً ٗمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105355 ربعيز
 اٌميض يّذٝ ٚثضٌه ٔٙبئيب ِشبٌوٗ ثّثبثخ اٌ٘مض ٘ضا ٍٗٝ رٛلي٘ٗ ٚي٘زجغ اٌّبي عاؽ فٝ يشوٗ

 ٚفٝ ،   31205:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغيىزٗ ِلٙضٜ اٌٛادض ٗجض ادّض اٚالص كغوخ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً   - 3
 ِب كغيه وً ٚرـٍُ ٔٙبئيب ٚروفيزٙب اٌلغوٗ دً رُ رٌبِٓ كغوخ دً ٗمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105355 ربعيز
 اٌميض يّذٝ ٚثضٌه ٔٙبئيب ِشبٌوٗ ثّثبثخ اٌ٘مض ٘ضا ٍٗٝ رٛلي٘ٗ ٚي٘زجغ اٌّبي عاؽ فٝ يشوٗ

 ٚفٝ ،   31205:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغوبح ِلٙضٜ ادّض ٗجضاٌٙبصٜ كغوخ/ اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ ر٘ضيً   - 4
 ِب كغيه وً ٚرـٍُ ٔٙبئيب ٚروفيزٙب اٌلغوٗ دً رُ رٌبِٓ كغوخ دً ٗمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105355 ربعيز
 اٌميض يّذٝ ٚثضٌه ٔٙبئيب ِشبٌوٗ ثّثبثخ اٌ٘مض ٘ضا ٍٗٝ رٛلي٘ٗ ٚي٘زجغ اٌّبي عاؽ فٝ يشوٗ

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105316 ربعيز ٚفٝ ،   53455:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ثـيِخ رٛهيخ ،  ٚكغوبٖ ؿبٌُ ِذّض ِذّض   - 5
 ؿبٌُ ِذّض ِذّخ/ ثبؿُ فغصيٗ ِٕلبح ٚاهجذذ رىٓ ٌُ ٚوبٔٙب اٌلغوٗ ِٓ ٔويجٗ كغيه وً ٚاؿزٍُ ٔٙبئيب ٚأٙبئٙب اٌلغوٗ في رُ
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105316 ربعيز ٚفٝ ،   53455:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ثـيِخ رٛهيخ ،  ٚكغوبٖ ؿبٌُ ِذّض ِذّض   - 6

 اٌلغوخ ٌفي
 ربعيز ٚفٝ ،   51464:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚاالرؼاْ اٌ٘جً ػٚايب ٌٌجَ ٚكغوبٖ سٍيً فّٙٝ ِذّض   - 6

 اٌزجبعٜ اٌـجً ِٓ اٌميض يّذٝ ٚثظٌه اٌلغوٗ دً رُ  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105321
  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105326 زربعي ٚفٝ ،   53315:  ثغلُ ليض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغيىٗ سٍيفٗ اٌـيض ِذّض   - 2

 فٝ 1254 علُ اٌزجبعيٗ اٌغغفٗ ٚكٙبصح إٌّٛطجٝ ثٕٙب 2556 ٌـٕخ ح 3255 علُ روضيك ِذٌغ رٌبِٓ كغوخ في ٗمض ثّٛجت
 اٌلغوٗ في رُ  2510/3/25

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌّبي عأؽ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ر٘ضيً رُ 25105355،   ربعيز ٚفي 62235، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  ثـيِخ رٛهيخ ٚكغوبٖ ؿيف ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِذّض ِذّٛص -  1

  جٕيٗ  1154555.555، ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ
 ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ 25105313،   ربعيز ٚفي 15454، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  ِـبّ٘خ كغوخ اٌجزغٚي أبثيت كغوٗ -  2

  جٕيٗ  2265632555.555، ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ
 اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ 25105310،   ربعيز ٚفي 66442، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  ثـيِخ رٛهيخ ٚكغيىٗ اٌّجض اثٛ فزذٝ ِجضٜ -  3
  جٕيٗ  4555555.555، ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ ٚهف، 
   ربعيز ٚفي 66442، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  ثـيِخ رٛهيخ ٚكغوبٖ اٌّجض اثٛ فزذٝ ِجضٜ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  4
  جٕيٗ  4555555.555، ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي عأؽ ر٘ضيً رُ 25105310،
 عأؽ ر٘ضيً رُ 25105324،   ربعيز ٚفي 60210، ثغلُ ليض٘ب ؿجك ،  ثـيِخ رٛهيخ ٚكغوبٖ اٌٍّيجٝ ِجب٘ض ٍٗٝ اٌـيض -  5

  جٕيٗ  2606555.555، ِبٌٙب عأؽ ٌيوجخ اٌّبي عأؽ ر٘ضيً:   اٌزأكيغ ٚهف،  اٌّبي
   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌ٘ٛاْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105310 ربعيز ٚفي 66442    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، ـيِخث رٛهيخ ، ٚكغيىٗ اٌّجض اثٛ فزذٝ ِجضٜ -  1

 ِذّض ِذّض اكغف/  ٍِه اٌجضيضٖ ثٕٙب اٌفًٍ ة6 كبعٕ 163 ثجٍ٘ٗ/ ثجٍ٘ٗ ٌٍلغوٗ اٌ٘بَ اٌّغوؼ إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف
 اٌليّٝ اٌٛ٘بة ٗجض

 ربعيز ٚفي 66442    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، ثـيِخ رٛهيخ ، ٚكغوبٖ اٌّجض اثٛ فزذٝ ِجضٜ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  2
 ثٕٙب اٌفًٍ ة6 كبعٕ 163 ثجٍ٘ٗ/ ثجٍ٘ٗ ٌٍلغوٗ اٌ٘بَ اٌّغوؼ إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105310

 اٌليّٝ اٌٛ٘بة ٗجض ِذّض ِذّض اكغف/  ٍِه اٌجضيضٖ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105310 ربعيز ٚفي 66442    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، ثـيِخ رٛهيخ ، ٚكغيىٗ اٌّجض اثٛ فزذٝ ِجضٜ -  3
 دـيٓ ٕٗبيبد/ٍِه اٌمٍيٛثيٗ ثٕٙب جبِ٘ٗ اصاعٖ سٍف ثٕٙب ٗيـٝ ٗجضاٌذٍيُ ِذّٛص كبع6ٕ/اٌىبئٓ اٌفغٕ اٌغبء ،:   اٌـزأكيغ ٚهف
 ٔوغ ِذّض

 ربعيز ٚفي 66442    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، ثـيِخ رٛهيخ ، ٚكغوبٖ اٌّجض اثٛ فزذٝ ِجضٜ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  4
 جبِ٘ٗ اصاعٖ سٍف ثٕٙب ٗيـٝ ٗجضاٌذٍيُ ِذّٛص كبع6ٕ/اٌىبئٓ اٌفغٕ اٌغبء ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105310

 ٔوغ ِذّض دـيٓ ٕٗبيبد/ٍِه اٌمٍيٛثيٗ ثٕٙب
،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105310 ربعيز ٚفي 66442    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، ثـيِخ رٛهيخ ، ٚكغيىٗ اٌّجض اثٛ فزذٝ ِجضٜ -  5

  اٌ٘ٔيُ ٗجض ؿبِٝ ِوِفٝ/  ٍِه اٌفًٍ اٌفغصٚؽ ثغج ِوِفٝ ِذّض ّٗبعاد/  ثبٌٕ٘ٛاْ اٌىبئٓ اٌفغٕ اٌغبء ،:   اٌـزأكيغ ٚهف
 ربعيز ٚفي 66442    ثغلُ ليض٘ب ؿجك  ، ثـيِخ رٛهيخ ، ٚكغوبٖ اٌّجض اثٛ فزذٝ ِجضٜ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  6

 اٌفًٍ اٌفغصٚؽ ثغج ِوِفٝ ِذّض ّٗبعاد/  ثبٌٕ٘ٛاْ اٌىبئٓ اٌفغٕ اٌغبء ،:   اٌـزأكيغ ٚهف،  إٌ٘ٛاْ ر٘ضيً رُ 25105310
  اٌ٘ٔيُ ٗجض ؿبِٝ ِوِفٝ/  ٍِه

   ــــــــــــــــــــــ  
    إٌلبٍ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌلغوخ ٕٔٛ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
    ٚاٌـّخ االؿُ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األكشبم   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 ث٘مض اؿّبئُٙ ِضوٛع ِٛهيٓ كغوبء ثالثٗ ٗضص سغٚر  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ؿيف ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِذّض ادّض -  1

 62235   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِضوٛع ِٛهيٓ كغوبء اثٕيٓ ٗضص ثبٌلغوخ ٚصسٛي/////   اٌز٘ضيً
 ثالثٗ ٗضص سغٚر  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  ِٕوٛع جّ٘ٗ ِذّض ٗجبؽ ادّض/ اٌٝ اٌلغوبءاٌّٛهيٓ هفٗ ر٘ضيً -  2

 ربعيز ، اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِضوٛع ِٛهيٓ كغوبء اثٕيٓ ٗضص ثبٌلغوخ ٚصسٛي/////   اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِضوٛع ِٛهيٓ كغوبء
 62235   ثغلُ    25105355: 
 ِضوٛع ِٛهيٓ كغوبء ثالثٗ ٗضص سغٚر  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  ؿيف ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِذّض ادّض/ اٌلغيه صسٛي -  3

   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِضوٛع ِٛهيٓ كغوبء اثٕيٓ ٗضص ثبٌلغوخ ٚصسٛي/////   اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ
62235 

 سغٚر  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ؿيف ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِذّض ّٛصِذ/ اٌثالثخ ٌٍلغوبء ثجٍ٘ٙب ٚاٌزٛليٖ االصاعح ثٕض ر٘ضيً -  4
 ث٘مض اؿّبئُٙ ِضوٛع ِٛهيٓ كغوبء اثٕيٓ ٗضص ثبٌلغوخ ٚصسٛي/////   اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِضوٛع ِٛهيٓ كغوبء ثالثٗ ٗضص

 62235   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، اٌز٘ضيً
 اؿّبئُٙ ِضوٛع ِٛهيٓ كغوبء ثالثٗ ٗضص سغٚر  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  اثغا٘يُ ُِٕبٜٚ ِوِفٝ ٚفبء/ اٌلغيىخ -  5

   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِضوٛع ِٛهيٓ كغوبء اثٕيٓ ٗضص ثبٌلغوخ ٚصسٛي/////   اٌز٘ضيً ث٘مض
62235 

 ث٘مض اؿّبئُٙ ِضوٛع ِٛهيٓ كغوبء ثالثٗ ٗضص سغٚر  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ِٕوٛع جّ٘ٗ ِذّض ٗجبؽ ادّض -  6
 62235   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِضوٛع ِٛهيٓ كغوبء اثٕيٓ ٗضص ثبٌلغوخ ٚصسٛي/////   اٌز٘ضيً

   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، ِزٌبِٕيٓ كغوبء اٌٝ  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ؿيف ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِذّض ادّض -  6
62235 

 ، ِزٌبِٕيٓ كغوبء اٌٝ  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  ِٕوٛع جّ٘ٗ ِذّض ٗجبؽ ادّض/ اٌٝ اٌلغوبءاٌّٛهيٓ هفٗ ر٘ضيً -  2
 62235   ثغلُ    25105355:  ربعيز

:  ربعيز ، ِزٌبِٕيٓ كغوبء اٌٝ  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  ؿيف ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِذّض ادّض/ اٌلغيه صسٛي -  0
 62235   ثغلُ    25105355



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 اٌٝ  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ؿيف ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِذّض ِذّٛص/ اٌثالثخ ٌٍلغوبء ثجٍ٘ٙب ٚاٌزٛليٖ االصاعح ثٕض ر٘ضيً -  15
 62235   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، ِزٌبِٕيٓ كغوبء

    25105355:  ربعيز ، ِزٌبِٕيٓ كغوبء اٌٝ  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  اثغا٘يُ ُِٕبٜٚ ِوِفٝ ٚفبء/ اٌلغيىخ -  11
 62235   ثغلُ
   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، ِزٌبِٕيٓ كغوبء اٌٝ  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ِٕوٛع جّ٘ٗ ِذّض ٗجبؽ ادّض -  12

62235 
   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، إِٚفغصيٓ ِجزّ٘يٓ  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ؿيف ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِذّض ادّض -  13

62235 
 ، إِٚفغصيٓ ِجزّ٘يٓ  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  ِٕوٛع جّ٘ٗ ِذّض ٗجبؽ ادّض/ اٌٝ اٌلغوبءاٌّٛهيٓ هفٗ ر٘ضيً -  14

 62235   ثغلُ    25105355:  ربعيز
:  ربعيز ، إِٚفغصيٓ زّ٘يِٓج  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  ؿيف ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِذّض ادّض/ اٌلغيه صسٛي -  15

 62235   ثغلُ    25105355
  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ؿيف ٗجضاهلل اثغا٘يُ ِذّض ِذّٛص/ اٌثالثخ ٌٍلغوبء ثجٍ٘ٙب ٚاٌزٛليٖ االصاعح ثٕض ر٘ضيً -  16

 62235   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، إِٚفغصيٓ ِجزّ٘يٓ
    25105355:  ربعيز ، إِٚفغصيٓ ِجزّ٘يٓ  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  اثغا٘يُ ُِٕبٜٚ ِوِفٝ ٚفبء/ اٌلغيىخ -  16

 62235   ثغلُ
   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، إِٚفغصيٓ ِجزّ٘يٓ  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ِٕوٛع جّ٘ٗ ِذّض ٗجبؽ ادّض -  12

62235 
 ٚفزخ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى دك  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ٍٗٝ ؿ٘ض ِذّض ٔـغيٓ/ اٌلغوٗ ِضيغ السزوبم يٌبف -  10

   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، ِٕفغصا ٚهغفٙب اٌليىبد ٍٗٝ ٚاٌزٛليٖ ٚااليضإ اٌـذت فٝ اٌجٕٛن جّيٖ ِٖ ٚاٌز٘بًِ اٌذـبثبد
50035 

 ٚاٌزٛليٖ االصاعٖ ر٘ضيً  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ادّض اثٛاٌّجض فزذٝ ِجضٜ/ٌٍلغيه ٌزوجخ ٚاٌزٛليٖ االصاعٖ ر٘ضيً -  25
 دك يشوٝ فّب اِب اٌجٕٛن ِٓ ٚااليضإ اٌـذت ٚدك اٌلغوٗ غغاى ٌزذميك اٌـٍِبد وبفٗ ٌٚٗ اٌّزٌبِٓ ٌٍلغيه ٌيوجخ

 ِـزذمبد ٚهغف اٌلغوٗ ثبؿُ اٌـيبعاد أٛإ جّيٖ ٚثيٖ ٚكغاء ٚإٌّ٘ٛيٗ اٌّبصيٗ اٌلغوٗ ٌّمِٛبد ٚاٌجيٖ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى
   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، ِبطوغ ث٘ي اٚ وً فٝ اٌغيغ رٛويً دك ٌّٚٙب ِجزّ٘يٓ ٌٍلغيىٓ فٍيىْٛ اٌغيغ ٌضٜ اٌلغوٗ

66442 
 ٚاٌزٛليٖ االصاعٖ ر٘ضيً  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  ادّض اثٛاٌّجض فزذٝ ِجضٜ/ٌٍلغيه ٌزوجخ ٚاٌزٛليٖ االصاعٖ ر٘ضيً -  21

 دك يشوٝ فّب اِب اٌجٕٛن ِٓ ٚااليضإ اٌـذت ٚدك اٌلغوٗ غغاى ٌزذميك اٌـٍِبد وبفٗ ٌٚٗ اٌّزٌبِٓ ٌٍلغيه ٌيوجخ
 ِـزذمبد ٚهغف اٌلغوٗ ثبؿُ اٌـيبعاد أٛإ جّيٖ ٚثيٖ ٚكغاء ٚإٌّ٘ٛيٗ اٌّبصيٗ اٌلغوٗ ٌّمِٛبد ٚاٌجيٖ ٚاٌغ٘ٓ االلزغاى

   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، ِبطوغ ث٘ي اٚ وً فٝ اٌغيغ رٛويً دك ٌّٚٙب ِجزّ٘يٓ ٌٍلغيىٓ فٍيىْٛ اٌغيغ ٌضٜ اٌلغوٗ
66442 

 وبفٗ ٚاؿزالِٗ  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  اٌٍّيجٝ ِجب٘ض ٍٗٝ اٌـيض/ اٌّزٌبِٕيٓ ٌٍِغفيٓ ٚاٌزٛليٖ االصاعح ثٕض ر٘ضيً -  22
 كغيه ٗلغ سّـٗ ٗضص ٚصسٛي/////  اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِظوٛعيٓ ِٛهيٓ كغوبء سّـٗ ٗضص///  ٚسغٚج  اٌلغوخ ِٓ دمٛلٗ

 60210   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِظوٛع ِٛهٝ
 سّـٗ ٗضص///  ٚسغٚج  اٌلغوخ ِٓ دمٛلٗ وبفٗ ٚاؿزالِٗ  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  كيخ ِذّض اٌـيض ّٔ٘ٗ/  ٚاٌلغيىخ -  23

:  ربعيز ، اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِظوٛع ِٛهٝ كغيه ٗلغ سّـٗ ٗضص ٚصسٛي/////  اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِظوٛعيٓ ِٛهيٓ كغوبء
 60210   ثغلُ    25105324

///  ٚسغٚج  اٌلغوخ ِٓ دمٛلٗ وبفٗ ٚاؿزالِٗ  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  ِجب٘ض ٍٗٝ ِجب٘ض/ اٌلغيه هفٗ ر٘ضيً -  24
 ث٘مض اؿّبئُٙ ِظوٛع ِٛهٝ كغيه ٗلغ سّـٗ ٗضص ٚصسٛي/////  اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِظوٛعيٓ ِٛهيٓ كغوبء سّـٗ ٗضص

 60210   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، اٌز٘ضيً
 ٗضص///  ٚسغٚج  اٌلغوخ ِٓ دمٛلٗ وبفٗ ٚاؿزالِٗ  ِزشبعج كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  كيخ ِذّض اٌـيض ادّض/ اٌلغيه سغٚج -  25

 ، اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِظوٛع ِٛهٝ كغيه ٗلغ سّـٗ ٗضص ٚصسٛي/////  اٌز٘ضيً ث٘مض اؿّبئُٙ ِظوٛعيٓ ِٛهيٓ كغوبء سّـٗ
 60210   ثغلُ    25105324:  ربعيز

 دك ٌّٚٙب  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  اٌٍّيجٝ ِجب٘ض ٍٗٝ اٌـيض/ اٌّزٌبِٕيٓ ٌٍِغفيٓ ٚاٌزٛليٖ االصاعح ثٕض ر٘ضيً -  26
 اٌجٕٛن ٚجّيٖ ٚاٌشبم اٌ٘بَ ٚاٌمِبٕ اٌذىِٛيٗ اٌجٙبد جّيٖ ِٖ ٚاٌز٘بًِ إِٚفغصيٓ ِجزّ٘يٓ اٌلغوخ ٗٓ ٚاٌزٛليٖ االصاعح

 60210   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، ثزٛويً ٕٗٗ يٕٛة اِٚٓ اٌجٕىيٗ ٚاٌزذٛيالد اٌليىبد ٚهغف ٚاؿزالَ ِٓ اٌّوغيٗ
 ِجزّ٘يٓ اٌلغوخ ٗٓ ٚاٌزٛليٖ االصاعح دك ٌّٚٙب  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  كيخ ِذّض اٌـيض ّٔ٘ٗ/  ٚاٌلغيىخ -  26

 اٌليىبد ٚهغف ٚاؿزالَ ِٓ اٌّوغيٗ اٌجٕٛن ٚجّيٖ ٚاٌشبم اٌ٘بَ ٚاٌمِبٕ اٌذىِٛيٗ اٌجٙبد جّيٖ ِٖ ٚاٌز٘بًِ إِٚفغصيٓ
 60210   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، ثزٛويً ٕٗٗ يٕٛة اِٚٓ اٌجٕىيٗ ٚاٌزذٛيالد

 ِجزّ٘يٓ اٌلغوخ ٗٓ ٚاٌزٛليٖ االصاعح دك ٌّٚٙب  ِِٓزٌب كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  ِجب٘ض ٍٗٝ ِجب٘ض/ اٌلغيه هفٗ ر٘ضيً -  22
 اٌليىبد ٚهغف ٚاؿزالَ ِٓ اٌّوغيٗ اٌجٕٛن ٚجّيٖ ٚاٌشبم اٌ٘بَ ٚاٌمِبٕ اٌذىِٛيٗ اٌجٙبد جّيٖ ِٖ ٚاٌز٘بًِ إِٚفغصيٓ

 60210   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، ثزٛويً ٕٗٗ يٕٛة اِٚٓ اٌجٕىيٗ ٚاٌزذٛيالد
 ِجزّ٘يٓ اٌلغوخ ٗٓ ٚاٌزٛليٖ االصاعح دك ٌّٚٙب  ِزشبعج كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  كيخ ِذّض اٌـيض ادّض/ اٌلغيه سغٚج -  20

 اٌليىبد ٚهغف ٚاؿزالَ ِٓ اٌّوغيٗ اٌجٕٛن ٚجّيٖ ٚاٌشبم اٌ٘بَ ٚاٌمِبٕ اٌذىِٛيٗ اٌجٙبد جّيٖ ِٖ ٚاٌز٘بًِ إِٚفغصيٓ
 60210   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، ثزٛويً ٕٗٗ يٕٛة اِٚٓ اٌجٕىيٗ ٚاٌزذٛيالد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 كغيه اٌٝ  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  اٌٍّيجٝ ِجب٘ض ٍٗٝ اٌـيض/ اٌّزٌبِٕيٓ ٌٍِغفيٓ ٚاٌزٛليٖ االصاعح ثٕض ر٘ضيً -  35
:  ربعيز ، ثبٌلغوخ ِزٌبِٕٗ كغيىٗ اٌٝ ِٛهيٗ كغيىٗ ِٓ كيخ ِذّض اٌـيض ّٔ٘ٗ/  اٌلغيىخ هفٗ ٚر٘ضيً ثبٌلغوخ ِٛهٝ

 60210   ثغلُ    25105324
 ّٔ٘ٗ/  اٌلغيىخ هفٗ ٚر٘ضيً ثبٌلغوخ ِٛهٝ كغيه اٌٝ  كغيه ٚ ِضيغ  ثـيِخ رٛهيخ  كيخ ِذّض اٌـيض ّٔ٘ٗ/  ٚاٌلغيىخ -  31

 60210   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، ثبٌلغوخ ِزٌبِٕٗ كغيىٗ اٌٝ ِٛهيٗ كغيىٗ ِٓ كيخ ِذّض اٌـيض
 اٌلغيىخ هفٗ ٚر٘ضيً ثبٌلغوخ ِٛهٝ كغيه اٌٝ  ِزٌبِٓ كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  ِجب٘ض ٍٗٝ ِجب٘ض/ اٌلغيه هفٗ ر٘ضيً -  32
 60210   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، ثبٌلغوخ ِزٌبِٕٗ كغيىٗ اٌٝ ِٛهيٗ كغيىٗ ِٓ كيخ ِذّض اٌـيض ّٔ٘ٗ/ 

/  اٌلغيىخ هفٗ ٚر٘ضيً ثبٌلغوخ ِٛهٝ كغيه اٌٝ  ِزشبعج كغيه  ثـيِخ رٛهيخ  كيخ ِذّض اٌـيض ادّض/ اٌلغيه سغٚج -  33
 60210   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، ثبٌلغوخ ِزٌبِٕٗ كغيىٗ اٌٝ ِٛهيٗ كغيىٗ ِٓ كيخ ِذّض اٌـيض ّٔ٘ٗ
( ٔضثب) اٌ٘بٌيٗ ثبٌضعجٗ( ة) ِـزلبع  اصاعح ِجٍؾ عئيؾ  ِـبّ٘خ كغوخ  غبٌت ِغاص عؿّٝ ِذّض ٌٚيض/  إٌّٙضؽ رىٍيف -  34

:  ربعيز ، ٗبَ ٌّضٖ اٌّّزبػٖ ثبٌضعجٗ اٌلغوٗ اصااعٖ ِجٍؾ عئيؾ ٚٓيفٗ ثبّٗبي ٌٍميبَ( 265/َ)  اٌىيّبٚيٗ ٌٍوٕبٗبد لٙب ثلغوٗ
 13264   ثغلُ    25105326

   ــــــــــــــــــــــ  
   اٌ٘مٛص   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   األدىبَ   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
   ــــــــــــــــــــــ  
   افغاص رجضيضاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 65155   ثغلُ    25105353:  ربعيز ، 545  2524/2/3 دزٝ ؿبعٜ  ٗجضاٌغفبع ِٕلبٜٚ ٗيض ِٕلبٜٚ -  1
 42261   ثغلُ    25105353:  ربعيز ، 534  2524/3/4 دزٝ ؿبعٜ  دجيت ٍٗٝ ٗجضاٌـّيٖ ؿيض -  2
 62423   ثغلُ    25105353:  ربعيز ، 535  2521/3/14 دزٝ ؿبعٜ  ٗوغ ٍٗٝ فبعٚق ُٗ -  3
 50530   ثغلُ    25105354:  ربعيز ، 545  2524/2/15/ؿبعٜ  اثُٛبٌت ِذّض ٗجضاهلل ٕٗزغ -  4
 66336   ثغلُ    25105354:  ربعيز ، 552  2521/2/21/ؿبعٜ  سِبة اٌذٍيُ ٗجض اٌّجيض ٗجض هجبح -  5
 53216   ثغلُ    25105354:  ربعيز ، 554  2514/12/20/ؿبعٜ  يٛؿف  يٛؿف ِوِفٝ  ايّٓ -  6
 53216   ثغلُ    25105354:  ربعيز ، 555  2510/12/20/ؿبعٜ  يٛؿف  يٛؿف ِوِفٝ  ايّٓ -  6
 45221   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، 566  2515/0/11 دزٝ ؿبعٜ  ٍٗٝ ٗجضاٌ٘ؼيؼ اٗزّبص -  2
 45221   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، 562  2525/0/11 دزٝ ؿبعٜ  ٍٗٝ ٗجضاٌ٘ؼيؼ اٗزّبص -  0

 50551   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، 562  2513/0/22/ؿبعٜ  اٌِّ٘ٝ ٗجض اٌوبصق ٗجض عجت -  15
 50551   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، 563  2512/0/22/ؿبعٜ  اٌِّ٘ٝ ٗجض اٌوبصق ٗجض عجت -  11
 50551   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، 564  2523/0/22/ؿبعٜ  اٌِّ٘ٝ ٗجض اٌوبصق ٗجض عجت -  12
 50551   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، 565  2515/5/6/ؿبعٜ  ٗجضاٌِّ٘ٝ اٌوبصق ٗجض عجت -  13
 50551   ثغلُ    25105355:  ربعيز ، 566  2525/5/6/ؿبعٜ  ٗجضاٌِّ٘ٝ اٌوبصق ٗجض عجت -  14
 65102   ثغلُ    25105356:  ربعيز ، 564  2524/2/24 دزٝ ؿبعٜ  ٗفيفٝ ػايض وبًِ ايٕبؽ -  15
 66402   ثغلُ    25105356:  ربعيز ، 565  2522/1/0 دزٝ ؿبعٜ  ِٗيٗ دـٓ هجذٝ أجٝ -  16
 52520   ثغلُ    25105356:  ربعيز ، 566  2523/2/1 دزٝ ؿبعٜ  ادّض ٗجضاهلل سبٌض -  16
 50622   ثغلُ    25105356:  ربعيز ، 524  2524/3/25 دزٝ ؿبعٜ  ؿٍِبْ اٌـيض اِبَ اٌـيض ايّٓ -  12
 64655   ثغلُ    25105356:  ربعيز ، 521  2516/12/12 دزٝ ؿبعٜ  ٗجضإٌجٝ ٗفيفٝ عػق ؿٕبء -  10
 64655   ثغلُ    25105356:  ربعيز ، 522  2522/12/12 دزٝ ؿبعٜ  ٗجضإٌجٝ ٗفيفٝ عػق ؿٕبء -  25
 66126   ثغلُ    25105356:  ربعيز ، 525  2523/2/25 دزٝ ؿبعٜ  ٗجضاٌجٛاص اثغا٘يُ ؿٙيغ -  21
 64512   ثغلُ    25105356:  ربعيز ، 525    اٌـيض ٗجضاٌ٘ؼيؼ وّبي ِذّض -  22
 65162   ثغلُ    25105356:  ربعيز ، 566  2524/2/15 دزٝ ؿبعٜ  ثِب ٍٗٝ اهلل ٗجض اثغا٘يُ كغيف -  23
 50531   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 505  2523/0/20 دزٝ ؿبعٜ  اثٛاٌـ٘ٛص دـٓ ادّض ؿ٘بص -  24
 56654   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 522  2516/0/16 دزٝ ؿبعٜ  ِذّض ٗجضاٌ٘ٔيُ ؿِٛيخ -  25
 56654   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 520    ِذّض ٗجضاٌ٘ٔيُ ؿِٛيخ -  26
 42256   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 502  2515/4/5 دزٝ ؿبعٜ  اٌلغلبٜٚ ِذّض كجغاٜٚ ٗبئلٗ -  26
 42256   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 500  2515/4/5 دزٝ ؿبعٜ  اٌلغلبٜٚ ِذّض كجغاٜٚ ٗبئلٗ -  22
 42256   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 655    ٌلغلبٜٚا ِذّض كجغاٜٚ ٗبئلٗ -  20
 52362   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 653  2523/4/2/ؿبعٜ  اثغا٘يُ يـٓ ٗبصي ايٙبة -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 50202   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 651  2514/4/26 دزٝ ؿبعٜ  ؿبٌُ ِذّض ٗجضٖ اٌوضيك -  31
 50202   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 652    ؿبٌُ ِذّض ٗجضٖ اٌوضيك -  32
 40143   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 506  2512/11/25 دزٝ ؿبعٜ  اٌغٕٝ ٗجض ٗجبؽ ِذّض ادّض -  33
 40143   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 506  2523/11/25 دزٝ ؿبعٜ  اٌغٕٝ ٗجض ٗجبؽ ِذّض ادّض -  34
 40143   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 505  2525/2/35 دزٝ ؿبعٜ  ٗجضاٌغٕٝ ٗجبؽ ِذّض ادّض -  35
 51660   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 501  2512/4/22/ؿبعٜ  ٗيـٝ اهلل ٗجض ٗوبَ -  36
 51660   ثغلُ    25105315:  ربعيز ، 502  2523/4/22/ؿبعٜ  ٗيـٝ اهلل ٗجض ٗوبَ -  36
 61345   ثغلُ    25105311:  ربعيز ، 616  2515/6/12 دزٝ ؿبعٜ  دـيٓ ادّض ٗجضاٌ٘ؼيؼ ٘ضٜ -  32
 61345   ثغلُ    25105311:  ربعيز ، 612  2525/6/12 دزٝ ؿبعٜ  دـيٓ ادّض ٗجضاٌ٘ؼيؼ ٘ضٜ -  30
 32422   ثغلُ    25105311:  ربعيز ، 650  2521/11/16 دزٝ ؿبعٜ  ُ٘يّٗ فٛػٜ ٗجضاٌ٘ؼيؼ -  45
 61261   ثغلُ    25105311:  ربعيز ، 656  2515/5/20 دزٝ ؿبعٜ  ٗثّبْ اٌذٍيُٗجض ِذّض ِٕبي -  41
 61261   ثغلُ    25105311:  ربعيز ، 656    ٗثّبْ ٗجضاٌذٍيُ ِذّض ِٕبي -  42
 50465   ثغلُ    25105311:  ربعيز ، 652  2524/1/10/ؿبعٜ  ٍٗٝ ادّض ِذّض ِذّض -  43
 65215   ثغلُ    25105311:  ربعيز ، 611  2510/3/12 دزٝ ؿبعٜ  ٍٗٝ ؿبٌُ ِجضٜ ُب٘غ -  44
 65215   ثغلُ    25105311:  ربعيز ، 612  2524/3/12 دزٝ ؿبعٜ  ٍٗٝ ؿبٌُ ِجضٜ ُب٘غ -  45
 35660   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 625  2512/6/4 دزٝ ؿبعٜ  ؿيضادّض ٍٗٝ ِذّض ػوغيب -  46
 35660   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 626  2523/6/4 دزٝ ؿبعٜ  ؿيضادّض ٍٗٝ ِذّض ػوغيب -  46
 51600   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 635  2523/3/21 دزٝ ؿبعٜ  ٍٗٝ ِذّٛص اؿّبٗيً ُبعق -  42
 63065   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 622  2522/12/24/ؿبعٜ  كجً ِذّٛص اٌّ٘ؼ ٗجض ِذّٛص -  40
 35660   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 624  2516/15/20 دزٝ ؿبعٜ  ادّض ؿيض  ٍٗٝ ِذّض ػوغيب -  55
 33264   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 631  2552/5/20 دزٝ ؿبعٜ  اٌوجبٙ اٌغٕيّي ِذّض ِذّض -  51
 33264   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 632  2513/5/20 دزٝ ؿبعٜ  اٌوجبٙ اٌغٕيّي ِذّض ِذّض -  52
 33264   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 633  2512/5/20 دزٝ ؿبعٜ  اٌوجبٙ اٌغٕيّي ِذّض ِذّض -  53
 33264   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 634  2523/5/20 دزٝ ؿبعٜ  اٌوجبٙ اٌغٕيّي ِذّض ِذّض -  54
 66245   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 610  2523/12/35 دزٝ ؿبعٜ  اٌذّالٜٚ جّبي ِذّٛص اثغا٘يُ اكغف -  55
 56453   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 626    ٗجضاٌذٍيُ ٗجضاٌذىيُ أٔوبف -  56
 65121   ثغلُ    25105313:  ربعيز ، 643  2524/1/13 دزٝ ؿبعٜ  ٔجٙبْ ٗجضاهلل ٔجٙبْ ادّض -  56
 42244   ثغلُ    25105313:  ربعيز ، 642  2524/2/26 دزٝ ؿبعٜ  دـٓ ادّض ٗبئلخ -  52
 62562   ثغلُ    25105313:  ربعيز ، 360  2525/12/24 دزٝ ؿبعٜ  اٌـيض ٗجضاٌغدّٓ جالي ٔجالء -  50
 32054   ثغلُ    25105314:  ربعيز ، 5  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ِذّض اٌـيض ٗجضإٌّوف -  65
 53236   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 654  2550/2/0 دزٝ ؿبعٜ  ِٖٗٛ ِذّٛص ِٖٗٛ ٗجضاٌفزبح -  61
 53236   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 655  2514/2/0 دزٝ ؿبعٜ  ِٖٗٛ ِذّٛص ِٖٗٛ ٗجضاٌفزبح -  62
 53236   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 656    ِٖٗٛ ِذّٛص ِٖٗٛ ٗجضاٌفزبح -  63
 50565   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 566  2514/2/12/ؿبعٜ  اٌلبي اثغا٘يُ اٌ٘بي ٗجض ويالٔٝ اٌ٘بي ٗجض -  64
 50565   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 652  2510/2/12/ؿبعٜ  اٌلبي اثغا٘يُ اٌ٘بي ٗجض ويالٔٝ اٌ٘بي ٗجض -  65
 50565   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 650  2524/2/12/ؿبعٜ  اٌلبي اثغا٘يُ اٌ٘بي ٗجض ويالٔٝ اٌ٘بي ٗجض -  66
 66522   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 665  2522/2/2 دزٝ ؿبعٜ  ٗٛصح ٗجضاٌ٘ؼيؼ جّالد -  66
 66323   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 662  2524/3/24 دزٝ ؿبعٜ  اثغا٘يُ اٌـيض اثغا٘يُ ٘جٗ -  62
 66260   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 666  2524/2/12 دزٝ ؿبعٜ  ؿبٌُ ؿغٜ ؿ٘يض ٔـغيٓ -  60
 62456   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 665  2521/3/21 دزٝ ؿبعٜ  اٌـيض ِذّض ٗجضاٌغٕٝ دٕبْ -  65
 22565   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 662  2510/15/13 دزٝ ؿبعٜ  اٌلٕبٜٚ ِٗيٗ ِذّض ِذّض -  61
 22565   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 660  2524/15/13 دزٝ ؿبعٜ  اٌلٕبٜٚ ِٗيٗ ِذّض ِذّض -  62
 50325   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 656  2524/1/3 دزٝ ؿبعٜ  ِذّض ِشيّغ اهلل ٗجض أزوبع -  63
 45261   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 625  2523/2/22 دزٝ ؿبعٜ  ٗجضاٌِّ٘ٝ ٗجضاٌّ٘جٛص ٗجضاٌِّ٘ٝ -  64
 62301   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 650    ٗبِغ ِذّٛص ٍٗٝ ِٕوٛع -  65
 51564   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 612  2516/6/21 دزٝ ؿبعٜ  ادّض ٗجضاٌّموٛص اكغف -  66
 51564   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 613  2522/6/21 دزٝ ؿبعٜ  ادّض ٗجضاٌّموٛص اكغف -  66
 32623   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 622  2516/1/4 دزٝ ؿبعٜ  ادّض ِٕوٛع جّالد -  62
 32623   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 620  2522/1/4 دزٝ ؿبعٜ  ادّض ِٕوٛع جّالد -  60
 66545   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 656  2523/5/16/ؿبعٜ  ِٗيٗ ِوِفٝ دـٓ ِذّض اصُ٘ -  25
   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 622  2516/1/4 دزٝ ؿبعٜ  ِٕوٛع ادّض ِٕوٛع جّبالد/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ ر٘ضيً -  21

32623 
   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 620  2522/1/4 دزٝ ؿبعٜ  ِٕوٛع ادّض ِٕوٛع جّبالد/  اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ ر٘ضيً -  22

32623 
 46520   لُثغ    25105310:  ربعيز ، 652  2556/15/26/ؿبعٜ  ك٘الْ ِذّض اثغا٘يُ يٛؿف -  23
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 46520   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 653  2513/15/26/ؿبعٜ  ك٘الْ ِذّض اثغا٘يُ يٛؿف -  24
 46520   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 654  2516/15/26/ؿبعٜ  ك٘الْ ِذّض اثغا٘يُ يٛؿف -  25
 46520   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 655  2522/15/26/ؿبعٜ  ك٘الْ ِذّض اثغا٘يُ يٛؿف -  26
 23305   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 601  1026/4/3 دزٝ ؿبعٜ  ٍٗٝ ِذّض اٌذّض اثٛ -  26
 23305   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 602  1001/4/3 دزٝ ؿبعٜ  ٍٗٝ ِذّض اٌذّض اثٛ -  22
 23305   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 603  1006/4/3 دزٝ ؿبعٜ  ٍٗٝ ِذّض اٌذّض اثٛ -  20
 23305   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 604  2551/4/3 دزٝ ؿبعٜ  ٍٗٝ ِذّض اٌذّض اثٛ -  05
 23305   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 605  2556/4/3 دزٝ ؿبعٜ  ٍٗٝ ِذّض اٌذّض اثٛ -  01
 23305   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 606  2511/4/3 دزٝ ؿبعٜ  ٍٗٝ ِذّض اٌذّض اثٛ -  02
 23305   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 606  2516/4/3 دزٝ ؿبعٜ  ٍٗٝ ِذّض اٌذّض اثٛ -  03
 23305   ثغلُ    25105310:  ربعيز ، 602    ٍٗٝ ِذّض اٌذّض اثٛ -  04
 66522   ثغلُ    25105325:  ربعيز ، 610  2523/4/22/ؿبعٜ  ٘يىً ٍٗٝ جٛصٖ ِجضٜ -  05
 46610   ثغلُ    25105325:  ربعيز ، 622  2516/3/26/ؿبعٜ  إٌمٍٝ اثغا٘يُ ادّض اٌ٘غثٝ ؿيض -  06
 46610   ثغلُ    25105325:  ربعيز ، 623  2522/3/26/ؿبعٜ  إٌمٍٝ اثغا٘يُ ادّض اٌ٘غثٝ ؿيض -  06
 52251   ثغلُ    25105325:  ربعيز ، 614    ؿبٌُ اٌـيض اثغا٘يُ اثغا٘يُ ٚجيٗ -  02
 64646   ثغلُ    25105325:  ربعيز ، 616  2522/12/12 دزٝ ؿبعٜ  ِذّض ِوِفٝ دـيٓ اٌـيض -  00

 32155   ثغلُ    25105325:  ربعيز ، 625  2516/0/14 دزٝ ؿبعٜ  إٌـبج ِذّٛص ِذّض ادّض -  155
 32155   ثغلُ    25105325:  ربعيز ، 621    إٌـبج ِذّٛص ِذّض ادّض -  151
 54523   ثغلُ    25105321:  ربعيز ، 622  2525/6/16 دزٝ ؿبعٜ  دغفٛف اثغا٘يُ ِوِفٝ ِذّٛص ايّٓ -  152
 62202   ثغلُ    25105321:  ربعيز ، 633  2521/6/1 دزٝ ؿبعٜ  ٗيـٜٛ ٍٗٝ ادّض اثغا٘يُ ادّض -  153
 65042   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، 645  2525/0/5/ؿبعٜ  اٌـزبع ٗجض اٌـيض ِذّض -  154
 50204   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، 630  2523/12/15/ؿبعٜ  اٌفزبح ٗجض اٌمبصع ٗجض يذٝ دٕبْ -  155
 61335   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، 643  2525/6/13/ؿبعٜ  ؿ٘يض ِذّض ِذّٛص اٌغؤٚف ٗجض ُبعق -  156
 61423   ثغلُ    25105325:  ربعيز ، 5  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ادّض ِذّض اٌ٘بصي ضِذّ ادالَ -  156
 64525   ثغلُ    25105325:  ربعيز ، 652  2522/15/15 دزٝ ؿبعٜ  اٌٙٛاعٜ ٍٗٝ ٗجضاٌغؤٚف ٗجضاٌ٘ؼيؼ -  152
 21635   ثغلُ    25105325:  ربعيز ، 646  2510/12/10 دزٝ ؿبعٜ  ٗجضاٌـيض اثغا٘يُ ٗجضاٌٍِيف ِذّٛص -  150
 63045   ثغلُ    25105325:  ربعيز ، 642  2522/1/35 دزٝ ؿبعٜ  دبج ادّض دـٓ ادّض -  115
 65465   ثغلُ    25105326:  ربعيز ، 656  2510/0/3 دزٝ ؿبعٜ  جٛصٖ اثغا٘يُ ٗجضاٌغدّٓ اٌِب٘غ ِذّض أِيٕٗ -  111
 43125   ثغلُ    25105326:  ربعيز ، 664  2524/4/10 دزٝ ؿبعٜ  دـيٓ ِذّض اِبَ ِغفذ -  112
 43152   ثغلُ    25105326:  ربعيز ، 662  2524/4/15 دزٝ ؿبعٜ  اٌّلزٌٛٝ ٗجضاٌذٍيُ ٗجضاٌ٘ؼيؼ ؿ٘يض -  113
 43026   ثغلُ    25105326:  ربعيز ، 661  1000/15/14 دزٝ ؿبعٜ  اثغا٘يُ ِوِفٝ ِزٌٛٝ ِجضٜ -  114
 43026   ثغلُ    25105326:  ربعيز ، 662  2554/15/14 دزٝ ؿبعٜ  اثغا٘يُ ِوِفٝ ِزٌٛٝ ِجضٜ -  115
 43026   ثغلُ    25105326:  ربعيز ، 663  2550/15/14 دزٝ ؿبعٜ  اثغا٘يُ ِوِفٝ ِزٌٛٝ ِجضٜ -  116
 43026   غلُث    25105326:  ربعيز ، 664  2514/15/14 دزٝ ؿبعٜ  اثغا٘يُ ِوِفٝ ِزٌٛٝ ِجضٜ -  116
 43026   ثغلُ    25105326:  ربعيز ، 665    اثغا٘يُ ِوِفٝ ِزٌٛٝ ِجضٜ -  112
 65213   ثغلُ    25105322:  ربعيز ، 666  2515/2/16 دزٝ ؿبعٜ  عٌِبْ ادّض اثغ٘يُ ِـ٘ض -  110
 65213   ثغلُ    25105322:  ربعيز ، 662  2525/2/16  دزٝ ؿبعٜ  عٌِبْ ادّض اثغ٘يُ ِـ٘ض -  125
 55510   ثغلُ    25105322:  ربعيز ، 622  2516/2/31 دزٝ ؿبعٜ  جغجؾ يٛؿف هجذٝ ؿٕيٗ -  121
 55510   ثغلُ    25105322:  ربعيز ، 623    جغجؾ يٛؿف هجذٝ ؿٕيٗ -  122
 65354   ثغلُ    25105322:  ربعيز ، 624  2514/0/11 دزٝ ؿبعٜ  فّٙٝ ِذّض ِذّض ٌٚيض -  123
 65354   ثغلُ    25105322:  ربعيز ، 625  2510/0/11 دزٝ ؿبعٜ  فّٙٝ ِذّض ِذّض ٌٚيض -  124

   ــــــــــــــــــــــ  
   كغوبد رجضيضاد   
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 40525   ثغلُ    25105353:  ربعيز ، 536  2523/6/26 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوب٘ب اٌـيض  ادّض ادّض أِيٕٗ كغوٗ -  1
 40525   ثغلُ    25105353:  ربعيز ، 536  2524/3/24 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوب٘ب اٌـيض ادّض ادّض أِيٕخ كغوخ -  2
 40525   ثغلُ    25105353:  ربعيز ، 536  2524/3/24 دزٝ ؿبعٜ  ٌٍّأوٛالد اٌغكيضٜ -  3
 42520   ثغلُ    25105354:  ربعيز ، 541  2524/2/22/ؿبعٜ  ٚكغوبٖ غٕيُ ُِٕبٜٚ ٗبُف -  4
 42520   ثغلُ    25105354:  ربعيز ، 541  2524/2/22/ؿبعٜ  ٚكغيىخ غٕيُ ُِٕبٜٚ غٕيُ/اٌٝ االؿُ ر٘ضيً -  5
   ثغلُ    25105354:  ربعيز ، 541  2524/2/22/ؿبعٜ  ٚكغوبح غٕيُ ُِٕبٜٚ غٕيُ/ ٌٍلغوخ اٌزجبعٜ االؿُ ر٘ضيً -  6

42520 
   ثغلُ    25105354:  ربعيز ، 541  2524/2/22/ؿبعٜ  ٚكغيىٗ غٕيُ ُِٕبٜٚ غٕيُ/ اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ ر٘ضيً -  6

42520 
 42520   ثغلُ    25105354:  ربعيز ، 541  2524/2/22/ؿبعٜ  ٚكغوبٖ غٕيُ ُِٕبٜٚ ٗبُف -  2
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 42520   ثغلُ    25105354:  ربعيز ، 541  2524/2/22/ؿبعٜ  ٚكغيىخ غٕيُ ُِٕبٜٚ غٕيُ/اٌٝ االؿُ ر٘ضيً -  0
   ثغلُ    25105354:  ربعيز ، 541  2524/2/22/ؿبعٜ  ٚكغوبح غٕيُ ُِٕبٜٚ غٕيُ/ ٌٍلغوخ اٌزجبعٜ االؿُ ر٘ضيً -  15

42520 
   ثغلُ    25105354:  ربعيز ، 541  2524/2/22/ؿبعٜ  ٚكغيىٗ غٕيُ ُِٕبٜٚ غٕيُ/ اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ ر٘ضيً -  11

42520 
 32331   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 5  ربعيشٗ ِٓ يجضص ٌُ اٌميض  ٚكغوبٖ ٍٗٝ ٗجضاٌوبصق ِذّض -  12
 34411   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 5  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبٖ  ػغبعٜ ٗجضاهلل ِذّض  وبفيزغيب -  13
   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 5  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبٖ ػغبعٜ اهلل ٗجض ِذّض عفبٗٝ ادّض/ اٌٝ اٌلغوٗ اؿُ  ر٘ضي -  14

34411 
 13155   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 661  2524/4/15//ؿبعٜ  ٚكغوبٖ كذبرٗ يـٓ اٌـيض ِِذٓ -  15
   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 661  2524/4/15//ؿبعٜ  ٚكغوبٖ يبؿيٓ اٌـيض ِذّض وغيُ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  16

13155 
    25105316:  ربعيز ، 661  2524/4/15//ؿبعٜ  ٚكغوبّ٘ب ٗيبص رٛفيك اٌـيضِٚبجضح ِذّض وغيُ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  16

 13155   ثغلُ
  ٚكغوبٖ يبؿيٓ اٌـيض ِذّض ِِذٓ كغوخ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ٚر٘ضيً/ ثـيِخ رٛهيخ اٌٝ رٌبِٓ ِٓ اٌلغوخ ر٘ضيً -  12

 13155   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 661  2524/4/15//ؿبعٜ
 16325   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 662  2521/2/26/ؿبعٜ  ٚكغوبٖ ٗيـٝ اٌذّيض ٗجض يذٝ -  10
    25105316:  ربعيز ، 662  2521/2/26/ؿبعٜ  ٚكغوبٖ اٌّبػٔٝ ٗيـٝ اٌذّيض ٗجض يذٝ/ اٌٝ اٌلغوٗ اؿُ ر٘ضيً -  25

 16325   ثغلُ
 16325   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 662  2521/2/26/ؿبعٜ  اسٛاْ اٌّبػٔٝ/  اٌٝ اٌلغوٗ اؿُ ر٘ضيً -  21
   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 665  2516/6/20/ؿبعٜ  ٚكغوبٖ اٌمبًٝ ادّض ِذّض عافذ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  22

40250 
 40250   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 665  2516/6/20/ؿبعٜ  ٚكغيىٗ اٌمبًٝ ِذّض اكغف -  23
 40250   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 665  2516/6/20/ؿبعٜ  ٚكغيىٗ اٌمبًٝ  ِذّض اكغف -  24
   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 666  2521/6/20/ؿبعٜ  ٚكغوبٖ اٌمبًٝ ادّض ِذّض عافذ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  25

40250 
 40250   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 666  2521/6/20/ؿبعٜ  ٚكغيىٗ اٌمبًٝ ِذّض اكغف -  26
 40250   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 666  2521/6/20/ؿبعٜ  ٚكغيىٗ اٌمبًٝ  ِذّض اكغف -  26
   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 665  2516/6/20/ؿبعٜ  ٚكغوبٖ اٌمبًٝ ادّض ِذّض عافذ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  22

40250 
 40250   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 665  2516/6/20/ؿبعٜ  ٚكغيىٗ اٌمبًٝ ِذّض اكغف -  20
 40250   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 665  2516/6/20/ؿبعٜ  ٚكغيىٗ اٌمبًٝ  ِذّض اكغف -  35
   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 666  2521/6/20/ؿبعٜ  ٚكغوبٖ اٌمبًٝ ادّض ِذّض عافذ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  31

40250 
 40250   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 666  2521/6/20/ؿبعٜ  ٚكغيىٗ اٌمبًٝ ِذّض اكغف -  32
 40250   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 666  2521/6/20/ؿبعٜ  ٚكغيىٗ اٌمبًٝ  ِذّض اكغف -  33
 53552   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 5  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبٖ اٌ٘غيٕٝ اٌضؿٛلٝ اثغا٘يُ ادّض -  34
 53552   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 5  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبٖ اٌ٘غيٕٝ اٌضؿٛلٝ اثغا٘يُ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  35
 53552   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 5  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبٖ اٌ٘غيٕٝ اٌضؿٛلٝ اثغا٘يُ ادّض -  36
 53552   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 5  اٌزجضيض يـزذك اٌميض  ٚكغوبٖ اٌ٘غيٕٝ اٌضؿٛلٝ اثغا٘يُ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  36
   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 622  2516/3/5 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبٖ ٕٗبٔٝ ٍٗٝ اٌـيض ِوِفٝ/  اٌٝ اٌلغوٗ اؿُ ر٘ضيً -  32

45015 
 45015   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 622  2516/3/5 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبٖ  إٌ٘بٔٝ ٍٗٝ ؿيض ِذّض -  30
    25105312:  ربعيز ، 623  2521/3/12 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبٖ ٕٗبٔٝ ٍٗٝ اٌـيض ِوِفٝ/  اٌٝ اٌلغوٗ اؿُ ر٘ضيً -  45

 45015   ثغلُ
 45015   ثغلُ    25105312:  ربعيز ، 623  2521/3/12 دزٝ ؿبعٜ  ٚكغوبٖ  إٌ٘بٔٝ ٍٗٝ ؿيض ِذّض -  41
 51464   ثغلُ    25105321:  ربعيز ، 620    ٚاالرؼاْ اٌ٘جً ػٚايب ٌٌجَ ٚكغوبٖ سٍيً فّٙٝ ِذّض -  42
 46604   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، 636  2522/5/21/ؿبعٜ  ٚكغيىٗ اثغا٘يُ ِذّض جٛصٖ ثيِٛٝ -  43
 46604   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، 636  2522/5/21/ؿبعٜ  ٚكغوبح ِذّض جٛصح ثيِٛٝ/ اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  44
 46604   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، 636  2522/5/21/ؿبعٜ  ٚكغيىٗ اثغا٘يُ ِذّض جٛصٖ ثيِٛٝ -  45
 46604   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، 636  2522/5/21/ؿبعٜ  ٚكغوبح ِذّض جٛصح ثيِٛٝ/ اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  46
 51546   ثغلُ    25105331:  ربعيز ، 626  2523/1/15  دزٝ ؿبعٜ  كغوبٖ ٚ ِوِفٝ ٍٗٝ ٗجضاٌذـيت ِذّض -  46
   ــــــــــــــــــــــ  
   افغاص ع٘ٓ   
   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجشس التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 
 االٍ٘ٝ اٌجٕه ٌوبٌخ 2510 ٌـٕٗ ص 26 ثغلُ ِٛثك ع٘ٓ ٗمض ثٌّبْ ائزّبٔيٗ رـيٙالد ٗمض ثّٛجت  ٍٗٝ ِٕوٛع ِذّض عجت -  1

 20665   ثغلُ    25105313:  ربعيز ، اٌّـزٕضيٗ االٗزّبصاد دض ثؼيبصح 1656 علُ اٌغ٘ٓ ثذبفٔٗ رضٚيٓ اٌّوغٜ
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 افغاص ثيٖ 

   ــــــــــــــــــــــ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 كغوبد ع٘ٓ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 14655   ثغلُ    25105313:  ربعيز ، اٌّوغٜ االٍ٘ٝ اٌجٕه ٌوبٌخ 1665 علُ اٌغ٘ٓ ليض رُ  ٚكغوبٖ اٌضيٓ ػيٓ ؿيض -  1
 ، اٌّوغٜ االٍ٘ٝ اٌجٕه ٌوبٌخ 1665 علُ اٌغ٘ٓ ليض رُ  ٚكغوبٖ اٌضيٓ ػيٓ دٍّٝ ػيٕٛرىؾ كغوخ/اٌٝ اٌلغوخ اؿُ ر٘ضيً -  2

 14655   ثغلُ    25105313:  ربعيز
   ثغلُ    25105316:  ربعيز ، 2510/3/16 فٝ 020 علُ ثبٌذبفٔٗ اٌغ٘ٓ ليض رجضص  ٚكغوبٖ كب٘يٓ اثغا٘يُ جّيً كغوخ -  3

42020 
   ثغلُ    25105324:  ربعيز ، اٌوٕبٗيٗ اٌزّٕيٗ ثٕه ٌوبٌخ اٌغ٘ٓ رجضيض  ٚكغوبٖ كغلبٜٚ ادّض ٗجضاهلل ٗجضاٌٛ٘بة كغوٗ -  4

12540 
   ــــــــــــــــــــــ  
 
 كغوبد ثيٖ  
   ــــــــــــــــــــــ  
 

 

  


