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أفؽاظ ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، ِٛانٝ ز١ٗؽح ٚٓ 13531 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٕٙٝ ِسّع ضٍف ازّع -  1

ِٕٙٝ ِسّع ضٍف/ ثٍّه - قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ:  ثدٙخ  

 ، ثمبٌٗ ٚٓ 13535 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ا١ٌُٗٛ ٚجع ؼاغت ا١ٌُٗٛ ٚجع اِبي -  2

ٚجعاهلل ِسّع قٛع/ ثٍّه - اوزٛثؽ6 نبؼ24٘ -اٌكجٙ ْٗ:  ثدٙخ  

 ِمبٚالد ٚٓ 13516 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ نسبرٗ ِسّع ِإِٓ -  3

 - اٌؿِبْ ثع٠ٙ ل 2:  ثدٙخ ، ٚاثبس ٚث٠ٛبد ٚزعا٠ع يس١ٗ ٚاظٚاد ٚاضهبة ْٚج١خ وٙؽثبئ١ٗ اظٚاد ٚاخٙؿح ثٕبء ِٛاظ ٚرٛؼ٠ع

4 ؼلُ نمخ - ّٚبؼ ِسّٛظ ٔب٘ع/  ثٍّه - االقىبْ خ١ّٛخ ّٚبؼاد  

 ، يس١خ اظٚاد ٚٓ 13512 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثؽقَٛ ِزٟ ١ٌُٚ ّٚبظ ١ِٕب -  4

ثؽقَٛ ِزٝ ١ٌُٚ/  ثٍّه - ِٕجبي ِٕه١خ:  ثدٙخ  

 ْسب:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ٚٓ 13156 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع ق١ع ٘جٗ -  5

اٌعقٛلٝ ِسّع ٔج١ً/ ثٍّه -قّبٌِٛ - االّٚعٖ  

 ِٛث١ٍب ًِٕٙ ٚٓ 13113 ثؽلُ 25105323 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِمبؼ اهلل ؼؾق ٔدبذ ِالن -  6

١ًٔف زٕب ثجبٜٚ/ ثٍّه -نب١٘ٓ ٚؿثٗ -ا١ٌٍّّٛٓ نبؼ٘ 5 ؼلُ إٌمبثبد ّٚبؼٖ:  ثدٙخ ،  

 ِمبٚالد ِىزت ٚٓ 13542 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛقف ٠كٓ ْٗ ازّع -  7

فؽغٍٝ اٌؽز١ُ ٚجع ٚفبف/ ثٍّه -ا١ٌّٕب ِؽوؿ - رٍٗ:  ثدٙخ ، ٚبِٗ  

 اظٚاد ث١ٙ ٚٓ 13550 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ٍّبْ ؾغٍٛي ٠ٌٛؿ نؽ٠ٓ -  8

ق١ٍّبْ ؾغٍٛي ٠ٌٛؿ/  ثٍّه - اٌٍجٓ يفّ:  ثدٙخ ، ٚوٙؽثبء قجبوٗ  

 ِكّبؼ ًِٕٙ ٚٓ 13151 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 1555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكب١ٔٓ زكٓ ِبَٝ ٚفبء -  9

زكب١ٔٓ زكٓ ِبَٝ ٚفبء/ ثٍّه - اٌسؽفٝ اٌكبثٙ اٌس341ٝ ؼلُ لٓٛٗ -اٌدع٠عٖ ا١ٌّٕب:  ثدٙخ ، ضهبثٝ  

:  ثدٙخ ، ثمبٌخ ٚٓ 13536 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 12555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ِٕب اثؽا١ُ٘ ٚجعٖ فٛؾ٠خ -  10

ل١ٍٕٝ ٚٓباهلل زٕب اقسك/ثٍّه  اٌدالء ل  

 ِالثف ث١ٙ ٚٓ 13531 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٍٚٝ ِسّع ازّع ٔب٘ع -  11

اثؽا١ُ٘ ازّع ضٍف/ ثٍّه - اظِٛ:  ثدٙخ ،( اٌٛكىؽ٠خ اٌّالثف ٚعا ف١ّب)  خب٘ؿٖ  

 ٚٓ 13155 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكب١ٔٓ زكٓ إٌُّٛ ٚجع ِسّع -  12

زكب١ٔٓ ٍٚٝ ِب٘ؽ/ ثٍّه -اٌمج١ٍٗ االيالذ ٚؿثٗ -اٌجؽخب٠ٗ:  ثدٙخ ، ِمبٚالد  

 ِىزت ٚٓ 13533 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌّٛخٛظ ازّع ٍٚٝ ازّع -  13

ِسّع ٘ع٠ٗ فبّْٗ/ثٍّه-ق١بؼٖ وَٛ اٌؿ٠ٕٗ ٚؽة:  ثدٙخ ، ِمبٚالد  

 غ١بؼ لٓٙ ٚٓ 13561 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل خبظ نبوؽ ثهبؼٖ ١ِالظ -  14

نبوؽ ثهبؼٖ أٛؼ/ ثٍّه -زٍٖٛ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد  

 ؾ٠ٛد ٚٓ 13565 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًٔؽاهلل ٔبنع نىؽٜ نؽ٠ف -  15

ٔبنع نىؽٜ اثؽاَ/ثٍّه  ثٛؼق١ٛع ل:  ثدٙخ ، ق١بؼاد  
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 ٚٓ 13150 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ؽربخ ،  ٍٚٝ ا١ٌٍُٛ ٚجع إٌبيؽ ٚجع ِسّع -  16

ٍٚٝ إٌبيؽنسبرٗ ٚجع/ ثٍّه -قّبٌِٛ -اٌٛؿ4ّٗ٠لؽ٠ٗ-نٛنٗ غؽة:  ثدٙخ ، ثالقز١ه ًِٕٙ  

 ِمبٚالد ِىزت ٚٓ 12000 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خ١ع ١ٚبظ ٠ٛقف ِالن -  17

خ١ع ١ٚبظ ٠ٛقف/ثٍّه-اٌىٛاظٜ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ  

 ٚٓ 13534 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ٚجعاٌؽزّٓ ٍٚٝ ٚجعاٌؽزّٓ -  18

ٚجعاٌؽزّٓ ٍٚٝ زكٓ/ثٍّه-اٌهٛؽا٠ٚٗ:  ثدٙخ ، اٌغػائ١خ اٌكٍٙ ٚرٛؾ٠ٙ ردبؼح  

 ِٛؽٌ ٚٓ 13545 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل ضٍف ؾوٝ ن١ٛت فزسٝ -  19

زكٓ ازّع فٛؾ٠ٗ/ ثٍّه -قّبٌِٛ -ظالٛف:  ثدٙخ ، وٙؽثبئ١ٗ اخٙؿٖ  

 ز١ٗؽٖ ٚٓ 13556 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌىؽ٠ُ ٚجع فإاظ ِسّع ًِٓفٝ -  20

ِسّع ق٠ٛكٝ ٚفعٜ فبّْٗ/  ثٍّه - ظالٛف قبل١ٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ِهغٛالد ٚٓ 64143 ثؽلُ 25105356 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠كٝ ٔبنع ق١ّؽ نسبرٗ -  21

اٌدع٠عٖ ا١ٌّٕب ِع٠ٕخ خٙبؾ/ ثٍّه اٌسؽفٝ اٌكبثٙ اٌسٝ 11 ؼلُ لٓٛٗ:  ثدٙخ ، زع٠ع٠ٗ  

 ِهغٛالد ٚٓ 64143 ثؽلُ 25105356 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠كٝ ٔبنع ق١ّؽ نسبرٗ -  22

 ق١بؼاد غ١بؼ لٓٙ/ ٚٔهبْٗ ٔبنع ق١ّؽ/ ثٍّه يبؼٚف١ُ نبؼ٘ 31  نٍجٝ  ا١ٌّٕب ثٕعؼ فٝ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ ، زع٠ع٠ٗ

ا١ٌّٕب 64143 د ـ 2512/4/1 فٝ افززبزٗ رُ اقزّٛبي  

 ث١ٙ ٚٓ 13533 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 255555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِزٌٛٝ ضبٌع ازّع ًِٓفٝ -  23

١ٚكٝ ازّع قٛع ٘بُٔ/ثٍّه-اٌجٍع ِٓبٜ:  ثدٙخ ، اٌجبْ ِٕزدبد ٚرٛؾ٠ٙ  

 ث١ٙ ٚٓ 13524 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ًِٓفٟ ثعٚٞ اٌع٠ٓ ِسٟ ٘جٗ -  24

ٚجعاالٌٗ وبًِ ازّع/ ثٍّه -ا١ٌّٕب - ٚإٌمً آٌؽق ِع٠ؽ٠ٗ اِبَ اٌد١م نبؼ15٘:  ثدٙخ ، االٔزؽٔذ ضعِبد ِبٚعا ِسّٛي اوككٛاؼ  

 ِٛاظ ث١ٙ ٚٓ 13153 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ًٔؽاٌع٠ٓ ؼنبظ ازّع -  25

ِسّٛظ زٕفٝ ْٗ/ثٍّه اٌزمٜٛ نبؼ٘-اثٛ٘الي:  ثدٙخ ، غػائ١ٗ  

 ِج١عاد ٚٓ 13555 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ي١ٍت زج١ت ق١ف ِدعٜ -  26

َبٔٝ ِىؽَ يجبذ/ ثٍّه - اثٛاْ:  ثدٙخ ، ٚثػٚؼ ؾؼا١ٚٗ  

 ٚث١ٙ ردبؼح ٚٓ 13561 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ا١ِٓ زٕفٝ نٛلٝ ٠س١ٝ -  27

اقىٕعؼ زجهٝ ؼاِٝ/ ثٍّه اٌغؽثٝ ٚجعإٌُّٛ ١ِعاْ ثدٛاؼ يبؼٚف١ُ نبؼ٘ 25:  ثدٙخ ، يس١ٗ ظٚادا  

 اظٚاد ردبؼح ٚٓ 13531 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ع ِسّع ٠س١ٟ ِسّع -  28

نسبرٗ ِكٛٛظ زّعٜ/  ثٍّه - اًٌفًبفٗ ل - قّبٌِٛ ًِٛؽٖ:  ثدٙخ ، وٙؽثبئ١ٗ  

 ِبو١ٕبد ربخ١ؽ ٚٓ 13511 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زٕب وبًِ ١ِٕؽ اثؽاَ -  29

زٕب وبًِ ١ِٕؽ/ ثٍّه - رٍٗ:  ثدٙخ ، ر٠ًٛؽ  

 ، ازػ٠ٗ ردبؼٖ ٚٓ 13533 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قٛع ق١ٛع ق١ّؽ ِبخع -  30

اقسك وّبي اوؽاِٝ/ ثٍّه اٌىّبي نبؼ٘ -قّبٌِٛ ًِٛؽٖ:  ثدٙخ  

 ٌزمع٠ُ وبف١ٗ ٚٓ 13506 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثٛؾ٠ع ؾ٠عاْ ٚبْف زّبظٖ -  31

ز١ّعٖ فؽاج ِسّع فبّْٗ/ثٍّه  زك١ٓ ْٗ نبؼ٘ اٌدبِٛٗ اثؽاج:  ثدٙخ ، ٚاٌكبضٕٗ اٌجبؼظٖ اٌّهؽٚثبد  

 ، ي١ع١ٌٗ ٚٓ 13541 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ا١ٌُٗٛ ٚجع ٔبير ؼث١ٙ ؼ٠ٙبَ -  32

ِسؽٚـ وبًِ ؾ٠ٕت/ ثٍّه -قّبٌِٛ ًِٛؽٖ - اٌّسٓٗ نبؼ٘:  ثدٙخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 رؽث١ٗ ز١ٗؽٖ ٚٓ 13115 ثؽلُ 25105323 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٔبخٝ اثؽا١ُ٘ ٍٚٝ ضف١ف -  33

ٔبخٝ اثؽا١ُ٘ ٍٚٝ/ ثٍّه -قّبٌِٛ -ثٛخٗ:  ثدٙخ ، ِبن١ٗ  

 ِىزت ٚٓ 13513 ثؽلُ 25105351 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع اٌس١ّع ٚجع يع٠ك ؼَب -  34

اثؽا١ُ٘ نؽ٠ف قبؼح/  ثٍّه - اثٛٚؿ٠ؿ:  ثدٙخ ، ٚبِٗ ْؽق ِمبٚالد  

 اثبس ث١ٙ ٚٓ 13563 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع فإاظ ِدعٜ ِسّع -  35

يالذ فؽ٠ع ِٛزؿ/  ثٍّه - اٌجسؽ٠خ قٍٓبْ ؾا٠ٚخ:  ثدٙخ ،( ِٛث١ٍ١ب) ِٕؿٌٝ  

 ز١ٗؽح ٚٓ 13510 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ثٌٛف انؽف ِؽ٠ُ -  36

ٚؿ٠ؿ ٔج١ً ٘بٔٝ/  ثٍّه - اٌهؽل١خ ازّع ثٕٝ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 لٓٙ ث١ٙ ٚٓ 13523 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّب١ًٚ زك١ٓ اٌك١ع ٠بق١ّٓ -  37

ٚجعاٌس١ّع ِدعٜ ازّع/  ثٍّه اٌٙالي ي١ع١ٌٗ اِبَ ثعٜٚ ِسّع ل - اٌغؽثٝ اٌّسً:  ثدٙخ ، ق١بؼاد غ١بؼ  

 ٚٓ 13541 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌجبلٝ ٚجع ق١ع اٌس١ٍُ ٚجع ٚؽفبد -  38

ِسّع ِطٍٛف ّٚؽ ِسّع/ ثٍّه - ِٓبٜ -زكٓ اٌه١ص:  ثدٙخ ، ِٛانٝ ز١ٗؽٖ  

 ِىزجٗ ٚٓ 13503 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قٛؼ٠بي وبًِ ٠ٛقف ق١ٙؽ -  39

ق١ع فبٔٛـ يبٌر خبظ/ ثٍّه - ِٓبٜ -زٍٖٛ:  ثدٙخ ، ٚضؽظٚاد  

 رهغ١ً ٚؼنٗ ٚٓ 13115 ثؽلُ 25105323 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١سٗ ؾوؽٜ اقسك ٔج١ٍٗ -  40

ثٌٛف ؼِؿٜ ٚبظي/ ثٍّه -ِٓبٜ-ثؽظٔٛ٘ب:  ثدٙخ ، اضهبة  

 ِٛاظ ث١ٙ ٚٓ 13516 ثؽلُ 25105351 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع وبًِ ًِٓفٝ يبثؽ٠ٓ -  41

ِسّع ضٍف ٘بٔٝ/ ثٍّه - اٌّدؽٜ نبؼ٘ ِٓ ِزفؽ٘ اٌؽزّٓ ٚجبظ نبؼ٘ -اثٛ٘الي:  ثدٙخ ، غػائ١ٗ  

 ، وٙؽثبئ١ٗ اظٚاد ٚٓ 13555 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ْٛقٗ ف١ُٙ زٕب زٕبْ -  42

3 ؼلُ ِسً - ٚؿ٠ؿ ٚيفٝ ثٙبء/ ثٍّه -اٌكبظـ اٌسٝ ثّؽوؿ 3233َ2 ِكبزٗ االؼٌ ثمٓٛٗ -اٌدع٠عٖ ا١ٌّٕب:  ثدٙخ  

 ، خؿاؼٖ ٚٓ 13562 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ زى١ُ ثهؽٜ ِؽوٛٔٝ -  43

ض١ًٍ زى١ُ ثهؽٜ/ ثٍّه -ِٕجبي ِٕهبٖ:  ثدٙخ  

 ردبؼح ٚٓ 13505 ثؽلُ 25105324 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نٍمبِٝ ِسّع زكبَ ٔٙب -  44

١ٓٚٗ زٕب نىؽٜ/ثٍّه  اٌىّبي نبؼ٘-قّبٌِٛ ًِٛؽح:  ثدٙخ ،( اٌٛكىؽ٠ٗ اٌّالثف ٚعا ف١ّب)ردؿئٗ ٚاٌّالثف اٌطؽظٚاد  

 ِالثف ٚٓ 13556 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ٚجعاٌىؽ٠ُ اثٛغ١ّٕٗ ٘هبَ -  45

فؽج فزٛذ ازالَ/ ثٍّه - ِىٗ زٝ - اٌسؽ١ِٓ ل:  ثدٙخ ، اٌٛكىؽ٠خ اٌّالثف ٚعا ف١ّب خب٘ؿٖ  

 رؽث١ٗ ز١ٗؽح ٚٓ 13531 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٍٟٚ زك١ٓ ِسّع زّبظٖ -  46

ٍٚٝ زك١ٓ ِسّع/  ثٍّه - ٍٚٝ زك١ٓ ٚؿثٗ - ظالٛف قبل١ٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ِمبٚالد ِىزت ٚٓ 13511 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع ضبٌع ٔبظ٠خ -  47

ازّع ِسّع ِطٍٛف/ ثٍّه  - اٌّسٓٗ نؽق:  ثدٙخ ، ِزىبٍِخ  

 ٚٓ 13501 ثؽلُ 25105324 فٝ ل١ع ، 35555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌؽز١ُ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ اثٛاٌٛفب ازّع -  48

ٚجعاٌؽز١ُ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ اثٛاٌٛفب/ ثٍّه - قٛاظح:  ثدٙخ ، ثمــــبٌٗ  

 ز١ٗؽٖ ٚٓ 13503 ثؽلُ 25105324 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ِطبئ١ً غٓبـ ٚعٌٝ ّٚبظ -  49

١ِطبئ١ً غٓبـ ٚعٌٝ/ ثٍّه - اهلل فؽج ٔؿٌٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ثدٙخ ، ِىٛخٝ ٚٓ 13500 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  أْٓٛ ض١ًٍ ٚعٌٝ ٚبظي -  50

ِسّع نسبرٗ خّبي/ ثٍّه -اٌى١ٕكٗ نبؼ٘:   

 ِمبٚالد ٚٓ 13151 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  سبرٗن اٌٛؿ٠ؿ ٚجع ضٍف زكٓ -  51

اٌٛؿ٠ؿ ٚجع ضٍف ازّع/ ثٍّه -ا١ًٌٕ نؽق -اٌهؽفب:  ثدٙخ ، ِّٛبؼ٠ٗ  

 ، ر١ٕ٠ّٛخ ثمبٌٗ ٚٓ 13551 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 1555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛقف ٚجع خبثؽ ِؽلى -  52

٠ٛقف ٚجع خبثؽ اوؽَ/ ثٍّه -اٌمٓٛنٗ:  ثدٙخ  

 ِمبٚالد ٚٓ 13552 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاهلل ِسّٛظ ِسّع انؽف -  53

ٚجعاهلل ِسّٛظ ِسّع/ ثٍّه -قّبٌِٛ ظ٠ؽ:  ثدٙخ ، ٚبِٗ  

 ِمبٚالد ٚٓ 13111 ثؽلُ 25105323 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل ٚجع ا١ٌبـ غٓبـ قّٛبْ -  54

اهلل ٚجع ا١ٌبـ غٓبـ/ ثٍّه -قّبٌِٛ -اٌّٛٛظ٠ٓ ٔؿٌٗ:  ثدٙخ ،  

 ِٛث١ٍب ث١ٙ ٚٓ 13154 ثؽلُ 25105321 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِدٍٝ ثبثذ ٚعٌٝ خٛؾ٠ف -  55

ِدٍٝ ثبثذ ٚعٌٝ/  ثٍّه - اٌثٛؼٖ ل:  ثدٙخ ، لع٠ّٗ  

 ، ِٕٗفبد ث١ٙ ٚٓ 65134 ثؽلُ 25105326 فٝ ل١ع ، 1555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ِسّع ؼخت فٛؾ٠ٗ -  56

١ٓٚخ ٍٚٝ ١ٓٚخ ٚؼثخ/ثٍّه  اٌؿضؽٚف١خ اِبَ-اٌدٕب٠ٓ ث١ٓ ل36-اثٛ٘الي:  ثدٙخ  

 ، ِٕٗفبد ث١ٙ ٚٓ 65134 ثؽلُ 25105326 فٝ ل١ع ، 1555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ِسّع ؼخت فٛؾ٠ٗ -  57

ثٍعٜ ِطجؿ ٚٔهبْٗ ثب١ٌّٕب االٚعاظ٠ٗ اٌّعؼقٗ ثدٛاؼ يجؽٜ ًِٓفٝ نبؼ٘ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ  

 ٚؼنٗ ٚٓ 12001 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نسبرٗ خبظ ٚجعاٌّك١ر نٕٛظٖ -  58

ٚؿ٠ؿ ٔٛاؼ وؽقز١ٓ/ثٍّه-زٍٖٛ:  ثدٙخ ، ٚاٌغبؾ ثبٌىٙؽثبء ٌسبَ  

 ٚٓ 13560 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌؽاؾق ٚجعا١ٌُٗٛ قالِٗ ق١ع -  59

ٚجعاٌغٕٝ ضٍف انؽف/ثٍّه -ٔبيؽ ٚؿثخ-نٛنٗ:  ثدٙخ ، ِبن١ٗ رؽث١ٗ ز١ٗؽٖ  

 ز١ٗؽح ٚٓ 13535 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِكبن ز١ٕٓ ِؽؾٚق ٘بٔٝ -  60

ق١ٍّبْ ظاٚظ ٘بٔٝ/ ثٍّه - ِٙعٜ ثٕٝ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 اقز١ؽاظ ٚٓ 13534 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 555555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ع زبِع خالي ٔبيؽ -  61

ٍٚٝ ِسّع ٍٚٝ/ ثٍّه -قّبٌِٛ - ْؽفب:  ثدٙخ ، ٌٍٛائر ْجمب 6 ٌّدّٛٚٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽٖ 10 اٌّدّٛٚٗ ٚعا ف١ّب ٚرًع٠ؽ  

 ردبؼح ٚٓ 13551 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعؼثٗ زكٓ ِسّع ا٠ّبْ -  62

ِسّع رمٝ ِسّع/  ثٍّه - اٌكٛثٝ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد ٚنسَٛ ٚؾ٠ٛد  

 ِىزت ٚٓ 13515 ثؽلُ 25105356 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ خؽرب ،  ٌِٛٛ وبًِ وّبي اقسك -  63

وبًِ وّبي اقسك ؼاِٝ/ثٍّه-اٌٛزب٠جٗ زبؼح-قّبٌِٛ ًِٛؽح:  ثدٙخ ، ِمبٚالد  

 ث١ٙ ٚٓ 13511 ثؽلُ 25105351 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّٛظ ٚجعاٌٗب٘ؽ ِسّٛظ ّٚؽٚ -  64

اثؽا١ُ٘ ٚجعاهلل ٘عٜ/  ثٍّه - اٌف١ِٛٝ ل قّبٌِٛ ًِٛؽٖ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد ٚنسَٛ ؾ٠ٛد  

 غ١بؼ لٓٙ ٚٓ 61100 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ِطبئ١ً يبظق اقىٕعؼ اوؽَ -  65

يبظق اقىٕعؼ اِدع/ثٍّه اٌدالء ل35-قّبٌِٛ ًِٛؽح:  ثدٙخ ، ؾؼا١ٚٗ االد  

 غ١بؼ لٓٙ ٚٓ 61100 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ِطبئ١ً يبظق اقىٕعؼ اوؽَ -  66

ضؽاْٗ ٚؼنخ ٚٔهبْٗ ِزٝ ٠ٌٛف قبِٝ/ثٍّه  اٌدالء ل-قّبٌِٛ ًِٛؽح وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ ، ؾؼا١ٚٗ االد  
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 ، ي١ع١ٌٗ ٚٓ 13540 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠بق١ٓ ِسّع ق١ّؽ ِسّع -  67

ق١ف ِسّع ٍٟٚ/ ثٍّه -اظِٛ:  ثدٙخ  

 ز١ٗؽح ٚٓ 13553 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خؽخف ١ٚبظ ١ٌُٚ خؽخف -  68

١ٚبظ ١ٌُٚ قبِر/  ثٍّه - اٌدجً ْٕٙب:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ٔؿٌٗ:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ٚٓ 13505 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زّبظزكٓ ِسّع ٔب٠ٍٗ -  69

ٚٓب اٌؽز١ُ ٚجع ِسّع/ ثٍّه -زك١ٓ  

 ٚٓ 13554 ثؽلُ 25105314 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؽاؾق ٚجع اهلل ٚجع اٌىؽ٠ُ ٚجع ا٠ّبْ -  70

ٚجعاٌؽؤٚف ٚجعاٌكالَ ؼؤٚف/  ثٍّه - قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ ز١ٗؽح  

 اضهبة ردبؼٖ ٚٓ 12003 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  وبًِ ٠ٛٔبْ وبًِ نٕٛظٖ -  71

خؽخبٜٚ ثهبؼٖ ٚبْف/ ثٍّه - اٌّسٓٗ نؽق -ِٓبٜ ثٕعؼ:  ثدٙخ ،  

 ز١ٗؽح ٚٓ 13521 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِكٛع فبؼٚق ّٚبظ اثبٔٛة -  72

اثؽا١ُ٘ ثٌٛف ِكٛٛظ ِؽ٠ف/ثٍّه-اٌهؽل١خ ازّع ثٕٝ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ، ثٕبء ِٛاظ ث١ٙ ٚٓ 13515 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعٖ وبًِ ١ِالظ وبًِ -  73

وبًِ ١ِالظ ث١هٜٛ/ ثٍّه - االنؽاف زكٓ ثٕٝ:  ثدٙخ  

 لٓبٚٝ ثمبٌٗ ٚٓ 13532 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ز١ٕٓ ٠ٛقف يجسٝ ِؽ٠ُ -  74

ز١ٕٓ ٠ٛقف يجسٝ/ثٍّه-ا١ٌٓؽ خجً ظ٠ؽ:  ثدٙخ ،( ِبؼوذ قٛثؽ)  

 ٌسبَ ٚؼنٗ ٚٓ 13520 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 3555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ض١ٍفٗ زكب١ٔٓ ٔدٛٞ -  75

اٌٙبظٜ ٚجع ٖؽ٠ف ؼخت/ ثٍّه -ا١ٌّٕب ِؽوؿ -اٌسٛاي١ٍٗ:  ثدٙخ ، ِٛبظْ  

 ٚٓ 13550 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ ٔد١ت اٌس١ّع ٚجع زك١ٓ -  76

ِسّع اٌجبلٟ ٚجع ِسّع ِسّٛظ/ ثٍّه -قّبٌِٛ -زؽٚٗاٌ نؽق االًِ رمك١ُ:  ثدٙخ ، نبظؼضُؽٚاد  

 ٔدبؼٖ ٚؼنخ ٚٓ 13551 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ زج١ت فٛؾٜ ِدعٜ -  77

زج١ت فٛؾٜ خ١ًّ/ ثٍّه - ِٓبٜ ِؽوؿ - إٌّب٘ؽح:  ثدٙخ ،  

 لٓٙ ث١ٙ ٚٓ 13535 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ فإاظ ٚؿد اثبٔٛة -  78

اثؽا١ُ٘ فإاظ ٚؿد/ ثٍّه -ا١ٌّٕب ثٕعؼ - اٌفبؼٌ ثٓ نبؼ٘ 35 -نب١٘ٓ:  ثدٙخ ، ِٕؿ١ٌٗ اخٙؿٖ غ١بؼ  

 رؽث١خ ز١ٗؽح ٚٓ 13513 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثٓؽـ قٛع فؽذ اقسك -  79

ثٓؽـ قٛع فؽذ/ثٍّه - اٌزٛف١م١ٗ:  ثدٙخ ، ِبن١ٗ  

 ٚؼنٗ ٚٓ 13553 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ازّع زكٓ ٚجعاٌؽزّٓ -  80

ِسّع ازّع زكٓ/  ثٍّه - نسبرٗ اثٛ:  ثدٙخ ، ؼضبَ ٚخٍٝ ازدبؼ ر١ًٕٙ  

 ز١ٗؽٖ ٚٓ 13530 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نٕٛظٖ ٌج١ت ؾوؽٜ قبٔعؼا -  81

نٕٛظٖ ٌج١ت ؾوؽٜ/ ثٍّه -قّبٌِٛ-3لؽ٠ٗ -نٛنٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١ٗ  

 ز١ٗؽٖ ٚٓ 13530 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نٕٛظٖ ٌج١ت ؾوؽٜ قبٔعؼا -  82

نٕٛظٖ ٌج١ت ؾوؽٜ/ ثٍّه -قّبٌِٛ-3لؽ٠ٗ -نٛنٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ رؽث١ٗ  

:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ٚٓ 13530 ثؽلُ 25105324 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٕٓ زكٓ ٠سٝ ؼَب -  83

ِٕٙٝ ِدعٜ ِسّع/ ثٍّه - اًٌفب نبؼ25٘ -اٌكجٙ ْٗ  
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 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ، خؿاؼٖ ِسً ٚٓ 13525 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع وبًِ ق١ع ِسّع -  84

ِسّع وبًِ ق١ع/  ثٍّه - االنؽاف نبؼ٘ ِٓ اٌفبثؽ٠مٗ ٚؿثخ:  ثدٙخ  

 رهغ١ً ٚؼنٗ ٚٓ 13543 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خ١ع وبًِ فإاظ لّؽ -  85

ٌج١ت ثجبٜٚ خٛؾ٠ف/ ثٍّه -اٌجٍع قّبٌِٛ -اًٌفًبفٗ نبؼ٘:  ثدٙخ ، اضهبة  

 ، اضهبة ٚؼنخ ٚٓ 13551 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ِسّع زكٓ فبظ٠ٗ -  86

زكٓ ِسّع زكٓ فبظ٠ٗ/ثٍّه  اٌسؽفٝ اٌكبثٙ اٌسٝ( 333)ؼلُ لٓٛٗ:  ثدٙخ  

 ِسً ٚٓ 13563 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌؽزّٓ ض١ٍفٗ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  87

ِٙعٜ ٚبظي اقبِٗ/ثٍّه  اٌطٍفبء ل31-قٍٓبْ اؼٌ:  ثدٙخ ، زؽ٠ّٝ اوككٛاؼ ث١ٙ  

 لٓٙ ث١ٙ ٚٓ 13566 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اؼِب١ٔٛـ ؾوٝ ١ِٕؽ ؼأفذ -  88

اؼِب١ٔٛـ ؾوٝ ١ِٕؽ/ثٍّه-ثؽظٔٛ٘ب:  ثدٙخ ، ق١بؼاد غ١بؼ  

 ِالثف ٚٓ 13501 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 35555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌع٠ٓ ِسّعٚؿ اٌفزبذ ٚجع ؼثبة -  89

ٚبؼف اٌس١ٍُ ٚجع ضبٌع/ ثٍّه -اٌى١ٕكٗ نبؼ٘:  ثدٙخ ، اٌٛكىؽ٠ٗ اٌّالثف ٚعا ف١ّب/ خب٘ؿٖ  

 ز١ٗؽٖ ٚٓ 13114 ثؽلُ 25105323 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ربَٚؽٚـ ٠ٕٝ ٚؽٔعـ ؼَب -  90

٠ٕٝ ٚؽٔعـ اقسبق/ ثٍّه -ا١ٌٓجٗ:  ثدٙخ ، ِبن١ٗ رؽث١ٗ  

 ٌسَٛ ث١ٙ ٚٓ 13513 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِطٍٛف ٚالء ٔٛؼٖ -  91

ازّع ِطٍٛف ٚالء/ ثٍّه - ا١ًٌٕ ْؽاظ نبؼ٘ ِٓ اٌّزفؽ٘ اٌمفبي١ٓ نبؼ٘:  ثدٙخ ، ِدّعٖ  

 ثمبٌٗ ِسً ٚٓ 13511 ثؽلُ 25105356 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل زكت ِسّع ازّع ِسّع -  92

اهلل زكت ِسّع ازّع/ ثٍّه نسبرٗ اثٛ:  ثدٙخ ،  

 ث١ٙ ٚٓ 13112 ثؽلُ 25105323 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛقف ٚ٘جٗ اٌه١ٙع ٚجع ثٌٛف -  93

٠ٛقف ٚ٘جٗ اٌه١ٙع ٚجع/ ثٍّه- 1لؽ٠ٗ -اظِٛ:  ثدٙخ ، ثٕبء ِٛاظ ٚردبؼح  

 ث١ٙ ٚٓ 13510 ثؽلُ 25105356 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل خبظ ثط١ذ ق١ّؽ ٠ٛقف -  94

ِٛقٝ اهلل خبظ ثط١ذ ق١ّؽ/  ثٍّه - اٌّٛعٖ ٚؿثٗ - اثٛف١ٍٛ:  ثدٙخ ، ق١بؼاد اوككٛاؼ  

 ، ِالثف ث١ٙ ٚٓ 13553 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛال١ُ أٛؼ ٔبظٜ نؽ٠ٓ -  95

ِدٍٝ ٚعٌٟ اثهٜٛ/ ثٍّه -قّبٌِٛ -اٌمٓٛنٗ:  ثدٙخ  

 رجؽ٠ع ي١بٔخ ٚٓ 13564 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ٚجعاٌطبٌك ا١ِٓ ٔدبذ -  96

ِسّٛظ فزسٝ ضبٌع/ثٍّه  ١ًٔؽ ًِٕٛؼ ِسّع نبؼ25٘-اٌطهبثخ:  ثدٙخ ، ٚرى١١ف  

 ًِّٛ ٚٓ 13504 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌفزبذ اثٛثىؽ ق١ٛع اقالَ -  97

ٚجعاٌٛعي ازّع ٔب٘ع/ثٍّه-اٌجٍع ِٓبٜ:  ثدٙخ ، ِٚزؿ٠ؽ٠ال ؼِٚٝ خجٕٗ  

 نبظؼ ٚٓ 13522 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع اٌسّع اثٛ ضٍف ٚالاهلل -  98

زّبظٜ ا١ِٓ ؾ٠ٕت/ ثٍّه - قّبٌِٛ - ا١ًٌٕ ْؽاظ نبؼ٘:  ثدٙخ ، ٚفبوٙٗ ضُبؼ  

 ز١ٗؽح ٚٓ 13525 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقٛع ثٌٛف اهلل ِىؽَ زهّذ -  99

ثٌٛف اهلل ِىؽَ ٔبيؽ/ثٍّه-ٚىبوب-قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 ِمبٚالد ٚٓ 13113 ثؽلُ 25105323 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌٛبي ِسّع ازّع نؽ٠ف -  100

ِسّع ازّع ِسّع/ثٍّه  اٌؿؼاٚٝ اقٛاْ ًِؽ ْؽ٠ك آٌّبزٓ ثؽج:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ  
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 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ، ٔدبؼٖ ٚؼنٗ ٚٓ 13125 ثؽلُ 25105331 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قٛع ٚعٌٝ ي١ٍت قٛع -  101

قٛع ٚعٌٝ ي١ٍت/ ثٍّه - ِٕجبي:  ثدٙخ  

 ٚٓ 13121 ثؽلُ 25105331 فٝ ل١ع ، 555555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ٍفٗ ًٔؽ إٌبيؽ ٚجع خّبي -  102

ٍْت فّٙٝ ٍٚٝ/ ثٍّه -اٌزؽث١ٗ ظؼة -اٌزدبؼٖ نبؼ٘:  ثدٙخ ، ِمبٚالد ِىزت  

 ز١ٗؽٖ ٚٓ 13152 ثؽلُ 25105326 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ؼانع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ -  103

اثؽا١ُ٘ ؼانع اثؽا١ُ٘/ ثٍّه - مّبظ٠ؽاٌ ٚؿثٗ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ ٚرك١ّٓ رؽث١ٗ  

 اظٚاد ِسً ٚٓ 13514 ثؽلُ 25105351 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ازّع ٍٚٝ زكٓ -  104

زكٓ ازّع ٍٚٝ/ ثٍّه - اٌهؽل١خ ق١ٍخ:  ثدٙخ ، ٚوٙؽثبئ١ٗ يس١ٗ  

 ِٛاظ ث١ٙ ٚٓ 13536 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  يبٌر زى١ُ ٚجعِؽ٠ُ ّٚبظ -  105

يبٌر زى١ُ ٚجعِؽ٠ُ ٠ٌٛؿ/  ثٍّه - إٌّب٘ؽح:  ثدٙخ ، غػائ١ٗ  

 اظٚاد ث١ٙ ٚٓ 12006 ثؽلُ 25105353 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نؽلبٜٚ اهلل خبة نؽلبٜٚ -  106

2 ؼلُ ِسً ٚجعاٌٛ٘بة ْٗ ٚائً/  ثٍّه - اٌؿِبْ ثع٠ٙ ل 0 - اًٌّبو:  ثدٙخ ، ٚاقفٕح رٕد١ع  

 ٚٓ 13545 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؽز١ُ ٚجع ازّع فٛؾٜ ِسّع ِدعٞ -  107

رٛٔٝ ٍٚٝ يالذ ا١ٌٌٛع/ ثٍّه -زّع اقّب١ًٚ نبؼ3٘:  ثدٙخ ، ثالقز١هٓ  

 ث١ٙ ٚٓ 13523 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّب١ًٚ زك١ٓ اٌك١ع ٠بق١ّٓ -  108

 ازّع/ثٍّه اٌٙالي ي١ع١ٌٗ اِبَ ثعٜٚ ِسّع نبؼ٘ اٌهؽلٝ اٌّسً:  ثدٙخ ،( ؾ٠ذ ٚغ١بؼ ٚرهس١ُ ٚنسَٛ ؾ٠ٛد) ثزؽ١ٌٚٗ ِٛاظ

ٚجعاٌس١ّع ِدعٜ  

 ٚؼنٗ ٚٓ 13111 ثؽلُ 25105323 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ربَٚؽٚـ ظاٚظ ١ِٕؽ قب١ِٗ -  109

ربَٚؽٚـ ظاٚظ ؼفٛذ قبِٝ/ ثٍّه -ِٓبٜ -ثؽظٔٛ٘ب:  ثدٙخ ، اضهبة رهغ١ً  

 ث١ٙ ٚٓ 13523 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اقّب١ًٚ زك١ٓ اٌك١ع ٠بق١ّٓ -  110

 اِبَ ثعٜٚ ِسّع ل اٌغؽثٝ اٌّسً-ا١ٌّٕب ثٕعؼ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ ،( ؾ٠ذ ٚغ١بؼ ٚرهس١ُ ٚنسَٛ ؾ٠ٛد) ثزؽ١ٌٚٗ ِٛاظ

ق١بؼاد غ١بؼ لٓٙ ث١ٙ ٚٔهبْٗ ٚجعاٌس١ّع ِدعٜ ازّع/ثٍّه اٌٙالي ي١ع١ٌٗ  

 ِىزت ٚٓ 13546 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نؽلبٜٚ ي١ٍت ٠ٌٛؿ ّٚبظ -  111

نؽلبٜٚ ي١ٍت ٠ٌٛؿ/ ثٍّه -قّبٌِٛ ِؽوؿ - اٌدؿائؽ:  ثدٙخ ، ٚبِٗ ِمبٚالد  

 ز١ٗؽح ٚٓ 13554 ثؽلُ 25105354 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نٍمبِٝ ازّع ثىؽ اثٛ ٚبظي -  112

نٍمبِٝ ازّع ثىؽ اثٛ/ ثٍّه - 5 لؽ٠خ - نٛنٗ:  ثدٙخ ، ِبن١خ رؽث١خ  

 رؽث١خ ٚٓ 13555 ثؽلُ 25105355 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ّٚؽ ِسّع اٌسى١ُ ٚجع ِسّع -  113

اٌسى١ُ ٚجع ازّع ِسّع/ ثٍّه - اٌجٍع ِٓبٜ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 اظٚاد ث١ٙ ٚٓ 13514 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثجبٜٚ زٕب رمٝ ِسؽٚو -  114

زٕب رمٝ ١ِالظ ثٍّه - اٌٍجٓ يفّ:  ثدٙخ ، قجبوٗ ٚاظٚاد وٙؽثبئ١ٗ  

 ِٛانٝ ز١ٗؽح ٚٓ 13526 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ق١ٛع ٚ٘جٗ ضٍف ا٠ّٓ -  115

ق١ٛع ٚ٘جٗ ضٍف/ثٍّه-وعٚاْ-ِبلٛقٗ:  ثدٙخ ،  

 ِىزت ٚٓ 13543 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زج١ت ٔد١ت ٚهُ ٔد١ت -  116

زج١ت ٔد١ت ٚهُ/ ثٍّه -قّبٌِٛ - اٌّٛٛظ٠ٓ ٔؿٌٗ:  ثدٙخ ، ٚبِٗ ِمبٚالد  

 ز١ٗؽح ٚٓ 56103 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌد١ع ضٍف اقّب١ًٚ ٘بٔٝ -  117

ازّع ِسّع ازّع/ثٍّه-اقٓبي:  ثدٙخ ، ِبن١ٗ رؽث١خ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ز١ٗؽح ٚٓ 56103 ثؽلُ 25105312 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌد١ع ضٍف اقّب١ًٚ ٘بٔٝ -  118

ثالِ ٚؼنٗ ٚٔهبْٗ خالي ًِٕٛؼ ؾ٠ٕبُ٘/ثٍّه  اقٓبي-قّبٌِٛ ِؽوؿ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ ، ِبن١ٗ رؽث١خ  

 ٚؼنٗ ٚٓ 13555 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ا١ٌُٗٛ ٚجع ِسّٛظ ١ٌٚع -  119

زك١ٓ ا١ٌُٗٛ ٚجع ِسّٛظ/ ثٍّه -اٌؿوبٖ نبؼ٘:  ثدٙخ ، زعاظٖ  

 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قٛع ٚجعاٌّك١ر اٌمف لكٓٛؼ اٌمف خٛؼج -  120

قٛع اٌّك١ر ٚجع اٌمف لكٓٛؼ اٌمف/ ثٍّه - ِٓبٜ نؽْخ ِؽوؿ ضٍف ا١ٌْٕٛٗ ل:  ثدٙخ ، ٚبِٗ ِمبٚالد ِىزت ٚٓ 13565  

:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ٚٓ 13515 ثؽلُ 25105310 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نبوؽ ٠ٌٛف ٚبظي -  121

ٚجعاٌّالن فؽٔك١ف ٔبخٝ ِؽ٠ُ/ ثٍّه -ثؽظٔٛ٘ب  

 ِىزت ٚٓ 13535 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ ِٛقٝ فؽج ِٛقٝ -  122

٠ٕٝ غبٌٝ ٌٛٔعٜ ِٕبي/ثٍّه-ِؽؾٚق:  ثدٙخ ، ِمبٚالد  

 ِٛاظ ث١ٙ ٚٓ 13533 ثؽلُ 25105311 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٚجعاٌكالَ زٍّٝ ِسّع زٍّٝ -  123

ٚجعاٌمٜٛ ِسّع ِإِٓ/ثٍّه  اٌّعاؼـ ل:  ثدٙخ ، غػائ١ٗ  

 ز١ٗؽح ٚٓ 13515 ثؽلُ 25105351 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛال١ُ يبظق ٠ٛقف قٛقٛ -  124

١ٚبظ ٠ٛقف ِّعٚذ/  ثٍّه - ثبنب زكٓ:  ثدٙخ ، ِٛانٟ  

 رؽث١خ ز١ٗؽح ٚٓ 15504 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ٌكٝ أٛؼ ِدعٜ أٛؼ -  125

ا١ٌٍثٝ أٛؼ ِسّع/ ثٍّه نٛنٗ غؽة اٌٛؿ٠ّٗ 4 لؽ٠خ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

 رؽث١خ ز١ٗؽح ٚٓ 15504 ثؽلُ 25105313 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ١ٌكٝ أٛؼ ِدعٜ أٛؼ -  126

 رُ وٙؽثبئ١ٗ اظٚاد ث١ٙ/ ٚٔهبْٗ ا١ٌٍثٝ أٛؼ ِسّع/ ثٍّه نٛنٗ -قّبٌِٛ ِؽوؿ/ فٝ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً:  ثدٙخ ، ِٛانٝ

15504 د ـ 2511/12/25 فٝ افززبزٗ  

 ِٛؽٌ ٚٓ 13155 ثؽلُ 25105325 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ض١ًٍ ٍٚٝ ِسّع ١ِؽفذ -  127

ّٚؽ ازّع ِب٘ؽ/ثٍّه-ْٕٙهب:  ثدٙخ ، ق١ؽا١ِه  

 فٛي ُِٓٛ ٚٓ 13110 ثؽلُ 25105331 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ٌِٗب ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع زكٓ ازّع ِؽفذ -  128

ِسّع ٚجعاٌؽزّٓ ازّع/ ثٍّه - قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ:  ثدٙخ ، ١ّْٛٚٗ  

 رؽث١خ ز١ٗؽح ٚٓ 13523 ثؽلُ 25105315 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ِسّع ق١ع ربِؽ -  129

زكٓ ِسّع ق١ع/  ثٍّه - غٕٝ ثٕٝ:  ثدٙخ ، ِبن١خ  

 ز١ٗؽٖ ٚٓ 13502 ثؽلُ 25105324 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٍِه ض١ًٍ يالذ قّٛبْ -  130

قّٛبْ ٍِه ض١ًٍ يالذ/ ثٍّه -اٌسٛاي١ٍٗ ِٕهبٖ:  ثدٙخ ، ِٛانٝ  

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثؽلُ 25105326 فٝ ،ل١عد 255555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ  ِزىبٍِٗ ِمبٚالد  ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ى١ٗ ِمجً ِسّٛظ ِمجً ِسّع -  1

ِسّٛظ ِمجً ازّع/ثٍّه-ظالٛف قبل١خ:  ثدٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ٚٓ ، 13153  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 25105351 فٝ ،ل١عد 25555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ  اٚؼاق ِٓجٛخ  ،  نؽوخ   ٚنؽوب٘ب ؼٚفبئ١ً خؽخف ِىؽَ ٔب٘ع نؽوخ -  2

ؼاغت ٚجعاٌهالَ ٘بنُ اَ/ ثٍّه - اٌٛبو ّٚؽٚثٓ نبؼ٘ 33 - اٌطهبثٗ:  ثدٙخ ، اٚؼاق ِٓجٛخ ٚٓ ، 13513 ثؽلُ  

 ٚعا ف١ّب( )اٌّعاؼـ ٚرهغ١ً ٚاظاؼٖ أهبء)ر١ّ١ٍٛٗ أهٓٗ  ،  نؽوخ   ٚنؽوبٖ اٌط١ٓت ٚجعاٌؽز١ُ ِسّٛظ اقّب١ًٚ نؽوخ -  3

 ، 13544 ثؽلُ 25105312 فٝ ،ل١عد 15555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ(  اٌالؾِٗ اٌزؽاض١ى ٍٚٝ اٌسًٛي ٚثٛع االٔزؽٔذ ضعِبد

:  ثدٙخ ،( اٌالؾِٗ اٌزؽاض١ى ٍٚٝ اٌسًٛي ٚثٛع االٔزؽٔذ ضعِبد ٚعا ف١ّب( )اٌّعاؼـ ٚرهغ١ً ٚاظاؼٖ أهبء)ر١ّ١ٍٛٗ أهٓٗ ٚٓ

ٚجعاٌؽز١ُ ِسّٛظ اقّب١ًٚ/ثٍّه اٌجٍع ِٓبٜ اٌدّٙٛؼ٠ٗ نبؼ٘ 1 ؼلُ ٚمبؼ  

   ِبٌٙب ،ؼأـ  اٌٛؽث١ٗ ًِؽ خّٙٛؼ٠ٗ ظاضً غػائ١ٗ ِٕزدبد رٛؾ٠ٙ  ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىٗ ِسّع اثؽا١ُ٘ ًِٓفٝ ِسكٓ نؽوٗ -  4

 ل:  ثدٙخ ، اٌٛؽث١ٗ ًِؽ خّٙٛؼ٠ٗ ظاضً غػائ١ٗ ِٕزدبد رٛؾ٠ٙ ٚٓ ، 13116 ثؽلُ 25105323 فٝ ،ل١عد 555555.555

ِسّع اثؽا١ُ٘ ًِٓفٝ/ثٍّه اٌّع٠ٕٗ ِدٍف  

   ِبٌٙب ،ؼأـ  اٌؿؼا١ٚخ ٚاالقّعٖ اٌّج١عاد ٚرٛؾ٠ٙ ردبؼح  ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىٗ ربظؼـ ِكٛع ربظؼـ نٕٛظٖ نؽوخ -  5

-اٌّسٓٗ نؽق:  ثدٙخ ، اٌؿؼا١ٚخ ٚاالقّعٖ اٌّج١عاد ٚرٛؾ٠ٙ ردبؼح ٚٓ ، 13553 ثؽلُ 25105353 فٝ ،ل١عد 55555.555

ِسّع اثؽا١ُ٘ ٔب٠ً ٍٚٝ/ثٍّه  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفؽاظ اٌزدبؼٜ اٌكدً رٛع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهٓت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105353 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11335:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اثؽا١ُ٘ ٚجع زٕب ١ٚع   - 1

ؼٖاٌزدب الٚزؿاي  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105353 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   50051:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اثٛإٌٛؼ ِسّع ٚجعإٌُّٛ ٔج١ً ِسّع   - 2

اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت  اٌكدً  

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105354 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   16034:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ثجبٜٚ غٓبـ ِىؽَ   - 3

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105354 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   12503:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٠ٛمٛة ٖؽ٠ف ٚدب٠جٝ ثٌٛف   - 4

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت   

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105354 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   54604:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ١ِطبئ١ً اقسك ق١ّؽ قّٛبْ   - 5

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت   

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105354 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   53513:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  خ١ع ١ِالظ ِبخعٖ   - 6

اٌزدبؼح الٚزؿاي  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105355 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   52133:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌٙبظٜ ٚجع ٖؽ٠ف ؼخت   - 7

اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105355 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   12102:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اثؽا١ُ٘ ِسّع رمٝ ِسّع   - 8

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105355 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   56653:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  و١الٟٔ اهلل ٚجع و١الٟٔ   - 9

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

 رُ   25105356 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   60221:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعاهلل ٚجعاٌؽزّٓ اثؽا١ُ٘ ٚجعاٌؽز١ُ   - 10

2510/53/56 فٝ 42551 ؼلُ ِسٛ ثأِؽ ٌألٚزؿاي نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105356 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15016:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نسبرٗ ٚؿِٝ ّٚبظ ١ِٕب   - 11

ٕٚٗ ٌالقزغٕبء ٚغاٌه ازػ٠خ ث١ٙ - ٚٔهبْٗ ٔد١ت ِسّع رٛف١ك/  ثٍّه اٌؽانع٠ٓ اٌطٍفبء ل 1 - قّبٌِٛ:  اٌىبئٓ اٌفؽ٘ نٓت  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105351 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   66432:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٍٚٝ ٚجعإٌُّٛ خّبي ًِٕٛؼ   - 12

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105351 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   60012:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  فؽج خؽخف لبيع ِدعٜ   - 13

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت   

 نٓت/ِسٛ رُ   25105351 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   64443:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعاٌٗب٘ؽ ٚثّبْ خّبي ٘بنُ اَ   - 14

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105351 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   55320:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زٍجٝ ِٛقٝ ا١ِٓ ؼخبء   - 15

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105351 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   63543:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زٕب وبًِ وّبي اوًّ   - 16

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105351 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   12513:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِكٛٛظ اهلل خبة ٚخ١ٗ ٚائً   - 17

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت   

 رُ   25105351 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   60632:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعاٌٛبْٝ ٚجعاٌٛ٘بة ؼُِبْ اثؽا١ُ٘   - 18

اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105351 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   65444:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعاٌٗب٘ؽ ٚثّبْ خّبي ٘بنُ اَ   - 19

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً  

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105315 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   64336:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ١ٓٚٗ ازّع أٛاؼ   - 20

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105315 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15524:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٠ٛقف نٛلٝ قالِٗ ؼف١ك   - 21

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت   

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105315 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61053:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٠ٛمٛة ٔد١ت أٛؼ نؽ٠ف   - 22

ٕٚٗ ٌالقزغٕبء غ٘ج١ٗ ًِٛغبد ٚٔهبْٗ ٠ٛمٛة ٔد١ت أٛؼ/ثٍّه اظِٛ- ا١ٌّٕب ِؽوؿ ٕٚٚٛأٗ االضؽ اٌؽئ١كٝ اٌّسً نٓت رُ  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15303:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٠ٛمٛة قٛؼ٠بي ظاٚظ ٌٛلب   - 23

اٌزدبؼح الٚزؿاي42513 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   64410:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٍْت فّٙٝ اٌفزبذ ٚجع ِسّع   - 24

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   50540:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعاٌغٕٝ ِسّع ٚالء   - 25

اٌزدبؼح الٚزؿاي42511 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت  

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   36021:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع نسبرٗ ِسّع   - 26

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   50520:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعا١ًٌٍر ق١ع ٍْٛذ  ح فب٠ؿ   - 27

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11051:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ثبٔٛة ؼؾق ضٍف اِدع   - 28

اٌزدبؼح الٚزؿاي42514 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105312 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   41355:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ي١ٍت ز١ٕٓ ي١ٍت ٚؿد   - 29

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت   

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105312 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   46052:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعا١ٌٍُٛ ِسّع زك١ٓ   - 30

ٌٍإفبٖ نٓت  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105312 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15333:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِدعٜ ١ِٕؽ ضٍف يّٛئ١ً   - 31

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت   

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105312 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   65423:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِكٛٛظ زٕب ضٍف ٚبظي   - 32

ٖاٌزدبؼ الٚزؿاي نٓت  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61526:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ثىؽ ٚثّبْ اهلل زكت ٚؽفبد   - 33

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   30011:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  خؽخف نف١ك ؼفٛذ   - 34

اٌزدبؼح الٚزؿاي42525 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   60030:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع زكٓ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ض١ًٍ   - 35

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105314 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   53506:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع اٌك١ع  ٍٚٝ  ق١ع   - 36

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105314 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   65135:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  قٛع ٍٚٝ ِسّٛظ ٚفبء   - 37

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   32533:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعاٌٛ٘بة ِسّٛظ ٠سٝ   - 38

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   65244:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٍٚٝ ض١ٍفٗ ِسّٛظ ِدب٘ع   - 39

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   63563:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ض١ًٍ ١ٌُٚ ٔج١ً ِعزذ   - 40

 ٌالقزغٕبء ٚغٌه ِمبٚالد ِىزت/  ٔهبْٗ - ١ٌُٚ ٔج١ً نٕٛظٖ/  ثٍّه - اٌهؽل١خ ازّع ثٕٝ ا١ٌّٕب:  ٕٚٚٛأٗ االضؽ اٌؽئ١كٝ اٌّسً نٓت

ٕٗٚ 

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   50152:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ظؼ٠ٚم ٚجعاهلل ِسّع قٛع   - 41

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   63155:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اثٛا١ًٌٍ لٓت ِسّع ظٚبء   - 42

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105311 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   64643:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ١ٚع ٔٛؼ ٚبظي ازّع   - 43

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61050:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  خؽخف ا٠ٛة ِىؽَ انؽف   - 44

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت   

 نٓت/ِسٛ رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   65651:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ث١ٕب١ِٓ وبًِ ي١ٍت ِؽلى   - 45

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  كدًاٌ  

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   54504:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نسبرٗ اثؽا١ُ٘ ٘بٔٝ   - 46

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   56503:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع ِسّع فإاظ يبثؽ   - 47

ازػ٠خ ردبؼح/  ٚٔهبْٗ - ٚجعاهلل ِسّع ِٕزًؽ/  ثٍّه - ِبلٛقٗ/  ٕٚٛأٗ - ٕٚٗ ٌالقزغٕبء االضؽ اٌؽئ١كٝ نٓت  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11501:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اًٌغ١ؽ قٛع زّبظٖ اٌع٠ٓ قٛع   - 48

اٌزدبؼٖ الٚزؿاٌٗ نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105310 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61451:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ؼؾق ؾاضؽ خبظ ١ِطبئ١ً   - 49

اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105310 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   66166:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ؾٕ٘ٝ يالذ خٛؼج ؾٕ٘ٝ   - 50

اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت   

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105310 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   63423:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ثجبٜٚ خؽخف ٔبنع ٔبظؼ   - 51

اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105310 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   63035:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ؼؾق ٚجعإٌٛؼ فؽج ٚٓب   - 52

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105310 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   55150:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ض١ًٍ ِسّٛظ زٕفٝ ؼَب   - 53

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105325 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   51340:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعإٌجٟ ٚجعاٌسى١ُ ِسّع   - 54

اٌزدبؼٖ ٚزؿايال نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105321 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11323:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زكٓ نسبرٗ زك١ٓ ِع٠سٗ   - 55

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105324 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   42605:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ظاٚٚظ ض١ًٍ ٚبظي   - 56

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105324 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   50662:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ربَٚؽٚـ ٚ٘جٗ غوٝ ٚفبف   - 57

اٌزدبؼٖ الٚزؿاٌٙب نٓت  اٌكدً  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105324 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   32613:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ق١ٛع ٚٓب اٌؽز١ُ ٚجع ِسّع   - 58

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105324 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   51431:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚجعاٌدبثؽ زك١ٓ قّبذ   - 59

اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105325 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   62123:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ٚج١ع خ١ع ؼِؿٜ خؽخف   - 60

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105325 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   30413:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع فّٙٝ ازالَ   - 61

 ٌٍٛفبٖ

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105326 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15256:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ق١ع ِسّع ٍٚٝ ِسّع   - 62

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105326 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11355:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ظٚـ ٠ٛقف ٘هبَ ِب٠ىً   - 63

اٌزدبؼح الٚزؿاي42554 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت  

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105326 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   23560:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ لبقُ   - 64

اٌزدبؼح الٚزؿاي  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105321 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11333:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ا١ٌُٗٛ ٚجع ْب٘ؽ ِسّع   - 65

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي42556 ؼلُ ِسٛ ثبِؽ نٓت  اٌكدً  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105323 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   55453:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ ٚبنٛؼ   - 66

اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105323 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   62040:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  وبًِ ِسّع ِسّع نٙبة   - 67

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105331 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   60353:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ؼَٛاْ ق١ٍّبْ خّٛٗ ازّع   - 68

اٌزدبؼح الٚزؿاي نٓت  اٌكدً  

 نٓت/ِسٛ رُ   25105331 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   65015:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِؽؾٚق ٚثّبْ اهلل ٚجع ؼُِبْ   - 69

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  اٌكدً  

 نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105331 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   52156:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ف١ٍجف اٌمف ًٚبَ   - 70

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105331 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13643:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ق١ع قٛعاٜٚ ِسّع نسبرٗ   - 71

اٌزدبؼٖ الٚزؿاي نٓت  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105353 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15552 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ثط١ذ نسبرٗ ٚجعاٌؽزّٓ ازّع -  1

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105354 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  24655 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  نسبرٗ ٚجعاٌٛازع اقبِٗ -  2

خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105354 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  11513 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعاٌكالَ ٚجعاٌىؽ٠ُ ٚجعاٌكالَ فبّْٗ -  3

خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ـؼأ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105354 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  11666 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ض١ًٍ غبٌٝ اقسبق غبٌٝ -  4

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105354 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12265 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  خبظاٌك١ع زٕب وبًِ ١ِٕب -  5

خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105355 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  64523 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعاهلل فٛؾٜ ِدع١ٌٚٓ -  6

خ١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105355 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12015 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  خٛؼخٟ ١٘ٚت ق١ٛع ِبخعٖ -  7

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105355 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15251 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زى١ُ زج١ت قبِٝ ثهٜٛ -  8

خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105356 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  11552 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّٛظ قٍٓبْ فزسٝ ِسّع -  9

خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105356 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  51511 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  يبظق ٚجعاٌّك١ر ٔبخٟ -  10

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105356 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  25511 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثٛا١ٌؿ٠ع ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ازّع -  11

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105356 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  52053 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعاٌمعٚـ اظَ ٚظ٠ٙ ؼَب -  12

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105351 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  61545 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِٕمؽ٠ٛـ ثكٓب فبؼٚق ٚج١ؽ -  13

خ١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105351 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  11435 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اقسك ِٛقٝ ؾوؽ٠ب قبِر -  14

خ١ٕٗ  51555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105315 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65126 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ؼانع خّٛٗ ؼانع ِسّٛظ -  15

خ١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105315 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  56223 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٍٟٚ زكٓ ِسّع اثؽا١ُ٘ -  16

خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  66455 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ق١ف وبًِ ًِٓفٝ ازّع -  17

خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  66302 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٠ٛٔبْ ٠ٛمٛة ٔطٕٛش ٚبْف -  18

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  61553 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ا١ِٓ فٛؾٜ ٚعٌٝ اوؽَ -  19

خ١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62453 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زك١ٓ ِسّع زكٓ اقؽاء -  20

خ١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  64255 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعاٌٛؿ٠ؿ زكٓ ِسّع ٔبظ٠ٗ -  21

خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65314 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٌٚٛ ٚجعاهلل ٌٚٛ ؼِك١ف -  22

خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105312 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65031 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٍٚٝ ازّع فبؼٚق ازّع -  23

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105313 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65415 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚثّبْ ؼث١ٙ ِسّع ؼث١ٙ -  24

خ١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105313 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  66351 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِؽقٝ ٚجعاٌغٕٝ خّبي اقالَ -  25

خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105313 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  53045 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع رٛف١ك ٍٚٝ انؽف -  26

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105313 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12056 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثؽا١ُ٘ ق١ّؽ ٔبخر زٕبْ -  27

خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105313 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12101 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعا١ٌٍٓف نٍمبِٝ ازّع ٚجعاهلل -  28

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105314 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  61561 ثؽلُ ل١عٖ كقج ،، فؽظ ربخؽ  ازّع وبًِ ؼنعٜ ٚجعاٌس١ّع -  29

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105314 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  53126 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زٕب قٛع ا٠ّٓ -  30

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105314 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  64446 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِكٛع اٌفٝ ٌّٛٝ خٛؼج -  31

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  63513 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع ٠س١ٝ ِسّع ازّع -  32

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  66544 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  خؽخف ؼاخٝ ق١ّؽ اثبٔٛة -  33

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12363 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ٚجعا١ٌٍُٛ ِسّع ؼزبة -  34

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12363 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع ٚجعا١ٌٍُٛ ِسّع ؼزبة -  35

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  13554 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  نٍمبِٝ ازّع ثىؽ اثٛ ٚبظي -  36

خ١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105311 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  13554 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  نٍمبِٝ ازّع ثىؽ اثٛ ٚبظي -  37

خ١ٕٗ  65555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105313 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  11253 ثؽلُ ١عٖل قجك ،، فؽظ ربخؽ  ثجبٜٚ زٕب ٘الي أْٓٛ -  38

خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105313 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62655 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِٛقٟ ق١ف فزسٝ زّعٜ -  39

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62551 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  خ١ع يبظق ؾوٝ ِٛقٝ -  40

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  66351 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعاٌّالن ز١ٕٓ ِىؽَ ٔج١ً -  41

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65314 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٌٚٛ ٚجعاهلل ٌٚٛ ؼِك١ف -  42

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65003 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  خ١ع يبظق ؾوٝ ١ٚبظ -  43

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105310 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  50603 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زكٓ اثؽا١ُ٘ زكٓ نبغٌٝ -  44

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  54140 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ١ِطبئ١ً ق١ٍُ زبفٕ ٔبظؼ -  45

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12533 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعاٌغٕٝ نٍجٝ ٚجعاٌغٕٝ ِٕٝ -  46

خ١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٟٚف  11452 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  غٓبـ ٚمً ٚٓب ٌٛلب -  47

خ١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  51043 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٠ٛقف أٛؼ ِسبقٓ -  48

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  51534 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ١ِطبئ١ً ؼ٠بٌ ؼخبئٝ ؼاِٝ -  49

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105324 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  44513 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعاٌغٕٝ ؾوٝ اٌكٛٛظٜ ِسّع -  50

خ١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105324 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12461 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زٕب ٠ٛمٛة ٠ٛقف ٚهُ -  51

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105324 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  62506 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِكٛٛظ نىؽٜ ١ِه١ً -  52

خ١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105324 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  61443 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٠ٛقف ثبٔٛة ز١ٍُ نبظٜ -  53

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15114 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اهلل خبة زج١ت ظاضٍٝ لّؽ -  54

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  63525 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ازّع ٍٚٝ ازّع اٌع٠ٓ ثٙبء -  55

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105325 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  44252 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ي١ٍت ِٛقٝ ٘الي -  56

خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105326 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  60011 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ثجبٜٚ ؾوٝ ١ِٕؽ ٔبظؼ -  57

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105326 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  64151 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٠ٛقف زج١ت ؼ٠بٌ -  58

خ١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105326 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  11333 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّع اثؽا١ُ٘ ْٗ ازّع -  59

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105321 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  51052 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زٕب ز١ٕٓ لكٓٛؼ ٔبظٞ -  60

خ١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105321 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  32023 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌمبظؼ ٚجع ِسّع قٛع -  61

خ١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105323 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  11362 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٚجعاٌٛ٘بة ٚجعإٌُّٛ ٠كؽٜ ٔدالء -  62

خ١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105331 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  61663 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ث١ٕب١ِٓ ِىك١ّٛـ ١ِٕؽ يّٛئ١ً -  63

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ أـؼ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105331 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  13151 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زكب١ٔٓ زكٓ ِبَٝ ٚفبء -  64

خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً رُ  25105331 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  65110 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  نٛجبْ زكٓ ن١جٛة زكٓ -  65

خ١ٕٗ  5555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌٛٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 12006    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نؽلبٜٚ اهلل خبة نؽلبٜٚ -  1

2 ؼلُ ِسً ٚجعاٌٛ٘بة ْٗ ٚائً/  ثٍّه - اٌؿِبْ ثع٠ٙ ل 0 - اًٌّبو ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 13551    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ زج١ت فٛؾٜ ِدعٜ -  2

زج١ت فٛؾٜ خ١ًّ/ ثٍّه - ِٓبٜ ِؽوؿ - إٌّب٘ؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 61333    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٍٚٝ ازّع اٌع٠ٓ ًٚبَ -  3

ٍٚٝ ازّع ًِٓفٝ/ثٍّه - ا١ٌّٕب ثٕعؼ - قٍٓبْ اؼٌ- اٌٛجٛؼ ل 10/ ثدٍٛٗ إٌٛٛاْ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 12000    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خ١ع ١ٚبظ ٠ٛقف ِالن -  4

خ١ع ١ٚبظ ٠ٛقف/ثٍّه-اٌىٛاظٜ ،    

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 12001    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبرٗ خبظ ٚجعاٌّك١ر نٕٛظٖ -  5

٠ؿٚؿ ٔٛاؼ وؽقز١ٓ/ثٍّه-زٍٖٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 13555    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ي١ٍت زج١ت ق١ف ِدعٜ -  6

َبٔٝ ِىؽَ يجبذ/ ثٍّه - اثٛاْ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105353 ربؼ٠ص ٚفٟ 12003    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وبًِ ٠ٛٔبْ وبًِ نٕٛظٖ -  7

خؽخبٜٚ ثهبؼٖ ٚبْف/ ثٍّه - اٌّسٓٗ نؽق -ِٓبٜ ثٕعؼ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 13554    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نٍمبِٝ ازّع ثىؽ اثٛ ٚبظي -  8

نٍمبِٝ ازّع ثىؽ اثٛ/ ثٍّه - 5 لؽ٠خ - نٛنٗ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 63052    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زبفٕ ِسّع زكبَ -  9

ٔبؼٚؾ ِٛؼ ثجبٜٚ اًِ/ثٍّه  غوٝ ثبثذ رمك61ُ١ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105354 ربؼ٠ص ٚفٟ 63052    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زبفٕ ِسّع زكبَ -  10

ٔبؼٚؾ ِٛؼ ثجبٜٚ اًِ/ثٍّه غوٝ ثبثذ رمك61ُ١ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 51125    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌس١ّع ٚجع فطؽٜ زكٓ ِسّع -  11

 زكٓ ِسّع/ ثٍّه - ا١ٌّٕب ثٕعؼ - اٌّكزهبؼ اؼٌ - اٌمجٍٝ اٌسؽ٠ٗ نبؼ٘ 31ل- اٌسؽ٠ٗ ثؽج/ثدٍٛٗ إٌٛٛاْ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ

اٌس١ّع ٚجع فطؽٜ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 51125    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌس١ّع ٚجع فطؽٜ زكٓ ِسّع -  12

اٌؿؼاؾ٠ؽٜ ٚٓبؼح اٌزدبؼ٠ٗ ٚقّزٗ ٚٓبؼٖ ٚٔهبْٗ ٚجعاٌس١ّع فطؽٜ زكٓ ِسّع/ثٍّه اٌّمعَ ل25 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 13550    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ ؾغٍٛي ٠ٌٛؿ نؽ٠ٓ -  13

ق١ٍّبْ ؾغٍٛي ٠ٌٛؿ/  ثٍّه - اٌٍجٓ يفّ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 13555    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ّٚؽ ِسّع اٌسى١ُ ٚجع ِسّع -  14

اٌسى١ُ ٚجع ازّع ِسّع/ ثٍّه - اٌجٍع ِٓبٜ ،   :اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 13551    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعؼثٗ زكٓ ِسّع ا٠ّبْ -  15

ِسّع رمٝ ِسّع/  ثٍّه - اٌكٛثٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 51125    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌس١ّع فطؽٜ زكٓ ِسّع -  16

ٚجعاٌس١ّع فطؽٜ زكٓ ِسّع/ثٍّه  اٌّمعَ ل25 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 13553    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع زكٓ ٚجعاٌؽزّٓ -  17

ِسّع ازّع زكٓ/  ثٍّه - نسبرٗ اثٛ ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105355 ربؼ٠ص ٚفٟ 13556    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌىؽ٠ُ ٚجع فإاظ ِسّع ًِٓفٝ -  18

ِسّع ق٠ٛكٝ ٚفعٜ فبّْٗ/  ثٍّه - ظالٛف قبل١ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 64143    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠كٝ ٔبنع ق١ّؽ نسبرٗ -  19

اٌدع٠عٖ ا١ٌّٕب ِع٠ٕخ خٙبؾ/ ثٍّه اٌسؽفٝ اٌكبثٙ اٌسٝ 11 ؼلُ لٓٛٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 64143    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠كٝ ٔبنع ق١ّؽ نسبرٗ -  20

 ق١بؼاد غ١بؼ لٓٙ/ ٚٔهبْٗ ٔبنع ق١ّؽ/ ثٍّه يبؼٚف١ُ نبؼ٘ 31  نٍجٝ  ا١ٌّٕب ثٕعؼ فٝ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ

ا١ٌّٕب 64143 د ـ 2512/4/1 فٝ افززبزٗ رُ اقزّٛبي  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 13511    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل زكت ِسّع ازّع ِسّع -  21

اهلل زكت ِسّع ازّع/ ثٍّه نسبرٗ اثٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 60555    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٌٛف فؽ٠ع ثجبٜٚ اثبٔٛة -  22

٠ٛٔبْ ق١ٛع انؽف/  ثٍّه ثدٍٛٗ اٌّبٌه رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 13510    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل خبظ ثط١ذ ق١ّؽ ٠ٛقف -  23

ِٛقٝ اهلل خبظ ثط١ذ ق١ّؽ/  ثٍّه - اٌّٛعٖ ٚؿثٗ - اثٛف١ٍٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 64143    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠كٟ ٔبنع ق١ّؽ نسبرٗ -  24

 اٌدع٠عٖ ا١ٌّٕب ِع٠ٕخ خٙبؾ/ ثٍّه اٌسؽفٝ اٌكبثٙ اٌسٟ 11 ؼلُ لٓٛٗ اٌدع٠عٖ ا١ٌّٕب/ ٕٛأٗٚ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ  رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

زع٠ع٠ٗ ِهغٛالد/ ٚٔهبْٗ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 13515    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٌِٛٛ وبًِ وّبي اقسك -  25

وبًِ وّبي اقسك ؼاِٝ/ثٍّه-اٌٛزب٠جٗ زبؼح-قّبٌِٛ ًِٛؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 60030    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ض١ًٍ -  26

زكٓ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ/  ثٍّه - غٕٝ ثٕٝ ثدٍٛٗ إٌٛٛاْ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105351 ربؼ٠ص ٚفٟ 13514    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ازّع ٍٚٝ زكٓ -  27

زكٓ ازّع ٍٚٝ/ ثٍّه - اٌهؽل١خ ق١ٍخ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105351 ربؼ٠ص ٚفٟ 13516    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع وبًِ ًِٓفٝ يبثؽ٠ٓ -  28

ِسّع ضٍف ٘بٔٝ/ ثٍّه - اٌّدؽٜ نبؼ٘ ِٓ ِزفؽ٘ اٌؽزّٓ ٚجبظ نبؼ٘ -اثٛ٘الي ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105351 ربؼ٠ص ٚفٟ 13513    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌس١ّع ٚجع يع٠ك ؼَب -  29

اثؽا١ُ٘ نؽ٠ف قبؼح/  ثٍّه - اثٛٚؿ٠ؿ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105351 ربؼ٠ص ٚفٟ 13515    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛال١ُ يبظق ٠ٛقف قٛقٛ -  30

١ٚبظ ٠ٛقف ِّعٚذ/  ثٍّه - ثبنب زكٓ ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105351 ربؼ٠ص ٚفٟ 13511    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ٚجعاٌٗب٘ؽ ِسّٛظ ّٚؽٚ -  31

اثؽا١ُ٘ ٚجعاهلل ٘عٜ/  ثٍّه - اٌف١ِٛٝ ل قّبٌِٛ ًِٛؽٖ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 13522    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اٌسّع اثٛ ضٍف ٚالاهلل -  32

زّبظٜ ا١ِٓ ؾ٠ٕت/ ثٍّه - قّبٌِٛ - ا١ًٌٕ ْؽاظ نبؼ٘ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 61053    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛمٛة ٔد١ت أٛؼ نؽ٠ف -  33

٠ٛمٛة ٔد١ت أٛؼ/ثٍّه اظِٛ ٕٚٚٛأٗ غ٘ج١ٗ ًِٛغبد ٚٔهبْٗ االضؽ اٌؽئ١كٝ اٌّسً نٓت رُ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 13523    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ زك١ٓ اٌك١ع ٠بق١ّٓ -  34

ٚجعاٌس١ّع ِدعٜ ازّع/  ثٍّه اٌٙالي ي١ع١ٌٗ اِبَ ثعٜٚ ِسّع ل - اٌغؽثٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 13524    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٟ ثعٚٞ اٌع٠ٓ ِسٟ ٘جٗ -  35

ٚجعاالٌٗ وبًِ ازّع/ ثٍّه -ا١ٌّٕب - ٚإٌمً آٌؽق ِع٠ؽ٠ٗ اِبَ اٌد١م نبؼ15٘ ،:   اٌـزأن١ؽ  

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 13523    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع ق١ع ربِؽ -  36

زكٓ ِسّع ق١ع/  ثٍّه - غٕٝ ثٕٝ ،     

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 13526    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٛع ٚ٘جٗ ضٍف ا٠ّٓ -  37

ق١ٛع ٚ٘جٗ ضٍف/ثٍّه-وعٚاْ-ِبلٛقٗ ،    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 13521    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكٛع فبؼٚق ّٚبظ اثبٔٛة -  38

اثؽا١ُ٘ ثٌٛف ِكٛٛظ ِؽ٠ف/ثٍّه-اٌهؽل١خ ازّع ثٕٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 54114    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِسّع نبظٜ -  39

ِبَٟ ِسّع ٚظاظ/ ثٍّه -ا١ٌّٕب - االؾ٘ؽ نبؼ15٘/ ثدٍٛٗ إٌهبِ ٕٚٛاْ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 13525    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع وبًِ ق١ع ِسّع -  40

ِسّع وبًِ ق١ع/  ثٍّه - االنؽاف نبؼ٘ ِٓ اٌفبثؽ٠مٗ ٚؿثخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105315 ربؼ٠ص ٚفٟ 13525    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقٛع ثٌٛف اهلل ِىؽَ زهّذ -  41

ثٌٛف اهلل ِىؽَ ٔبيؽ/ثٍّه-ٚىبوب-قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13530    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نٕٛظٖ ٌج١ت ؾوؽٜ قبٔعؼا -  42

نٕٛظٖ ٌج١ت ؾوؽٜ/ ثٍّه -قّبٌِٛ-3لؽ٠ٗ -نٛنٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13536    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبٌر زى١ُ ٚجعِؽ٠ُ ّٚبظ -  43

يبٌر زى١ُ ٚجعِؽ٠ُ ٠ٌٛؿ/  ثٍّه - إٌّب٘ؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13533    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌّٛخٛظ ازّع ٍٚٝ ازّع -  44

ِسّع ٘ع٠ٗ فبّْٗ/ثٍّه-ق١بؼٖ وَٛ اٌؿ٠ٕٗ ٚؽة ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13533    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌكالَ زٍّٝ ِسّع زٍّٝ -  45

ٚجعاٌمٜٛ ِسّع ِإِٓ/ثٍّه  اٌّعاؼـ ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

:  اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 61100    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبظق اقىٕعؼ اوؽَ -  46

 اقىٕعؼ اِدع/ثٍّه قّبٌِٛ ًِٛؽح اٌدالء ل35 ٕٚٚٛأٗ ؾؼا١ٚٗ االد غ١بؼ لٓٙ ث١ٙ ٚٔهبْٗ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ رُ ، 

١ِطبئ١ً يبظق  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 61100    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً يبظق اقىٕعؼ اوؽَ -  47

يبظق اقىٕعؼ اِدع/ثٍّه اٌدالء ل35-قّبٌِٛ ًِٛؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 61100    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً يبظق اقىٕعؼ اوؽَ -  48

ضؽاْٗ ٚؼنخ ٚٔهبْٗ ِزٝ ٠ٌٛف قبِٝ/ثٍّه  اٌدالء ل-قّبٌِٛ ًِٛؽح وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13535    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ِٛقٝ فؽج ِٛقٝ -  49

٠ٕٝ غبٌٝ ٌٛٔعٜ ِٕبي/ثٍّه-ِؽؾٚق ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اْإٌٛٛ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13532    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ز١ٕٓ ٠ٛقف يجسٝ ِؽ٠ُ -  50

ز١ٕٓ ٠ٛقف يجسٝ/ثٍّه-ا١ٌٓؽ خجً ظ٠ؽ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13534    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ٚجعاٌؽزّٓ ٍٚٝ ٚجعاٌؽزّٓ -  51

ٚجعاٌؽزّٓ ٍٚٝ زكٓ/ثٍّه-اٌهٛؽا٠ٚٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 61553    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ِٓ فٛؾٜ ٚعٌٝ اوؽَ -  52

ا١ِٓ فٛؾٜ ٚعٌٝ/ثٍّه ٠ىٓ ٚعٌٝ ل35 ٕٚٚٛأٗ خع٠ع فؽ٘ افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13531    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع ِسّع ٠س١ٟ ِسّع -  53

نسبرٗ ِكٛٛظ زّعٜ/  ثٍّه - اًٌفًبفٗ ل - قّبٌِٛ ًِٛؽٖ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13523    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ زك١ٓ اٌك١ع ٠بق١ّٓ -  54

 اٌهؽلٝ اٌّسً ٕٚٚٛأٗ(ؾ٠ذ ٚغ١بؼ ٚرهس١ُ ٚنسَٛ ؾ٠ٛد)ثزؽ١ٌٚٗ ِٛاظ ث١ٙ ٚٔهبْٗ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

ٚجعاٌس١ّع ِدعٜ ازّع/ثٍّه اٌٙالي ي١ع١ٌخ اِبَ ثعٜٚ ِسّع نبؼ٘  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 61553    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ِٓ فٛؾٜ ٚعٌٝ اوؽَ -  55

ا١ِٓ فٛؾٜ ٚعٌٝ/ثٍّه  ٠ىٓ ٚعٌٝ ل35 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13520    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ض١ٍفٗ زكب١ٔٓ ٔدٛٞ -  56

اٌٙبظٜ ٚجع ٖؽ٠ف ؼخت/ ثٍّه -ا١ٌّٕب ِؽوؿ -اٌسٛاي١ٍٗ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13535    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فإاظ ٚؿد اثبٔٛة -  57

اثؽا١ُ٘ فإاظ ٚؿد/ ثٍّه -ا١ٌّٕب ثٕعؼ - اٌفبؼٌ ثٓ نبؼ٘ 35 -نب١٘ٓ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13531    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٟٚ زك١ٓ ِسّع زّبظٖ -  58

ٍٚٝ زك١ٓ ِسّع/  ثٍّه - ٍٚٝ زك١ٓ ٚؿثٗ - ظالٛف قبل١ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 13541    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجبلٝ ٚجع ق١ع اٌس١ٍُ ٚجع ٚؽفبد -  59

ِسّع ِطٍٛف ّٚؽ ِسّع/ ثٍّه - ِٓبٜ -زكٓ اٌه١ص ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 13543    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زج١ت ٔد١ت ٚهُ ٔد١ت -  60

زج١ت ٔد١ت ٚهُ/ ثٍّه -قّبٌِٛ - اٌّٛٛظ٠ٓ ٔؿٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 13542    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف ٠كٓ ْٗ ازّع -  61

فؽغٍٝ اٌؽز١ُ ٚجع ٚفبف/ ثٍّه -ا١ٌّٕب ِؽوؿ - رٍٗ ،     

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 56103    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ضٍف اقّب١ًٚ ٘بٟٔ -  62

ازّع ِسّع ازّع/ثٍّه اقٓبي ٕٚٚٛأٗ ِٛانٝ ز١ٗؽح ٚٔهبْٗ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ رُ ،    

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 15450    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٘ؽ٠عٜ ِسّع ا١ِٓ ْبؼق -  63

ِسّع اثؽا١ُ٘ ٠كؽٜ/ ثٍّه -قّبٌِٛ ثٕعؼ -اال٠زبَ ٍِدب ثدٛاؼ اٌمع٠ُ اٌعائؽٜ آٌؽ٠ك/ ثدٍٛٗ إٌهبِ ِسً ر١ًٛ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 13545    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؽز١ُ ٚجع ازّع فٛؾٜ ِسّع ِدعٞ -  64

رٛٔٝ ٍٚٝ يالذ ا١ٌٌٛع/ ثٍّه -زّع اقّب١ًٚ نبؼ3٘ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 50533    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقٓفبٔٛـ ِىك١ّٛـ ٠ٛقف ق١ّؽ -  65

اٌك١ع ِسّع ِسّع فبؼٚق/ ثٍّه/ ثدٍٛٗ اٌّبٌه رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 56103    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌد١ع ضٍف اقّب١ًٚ ٘بٔٝ -  66

ازّع ِسّع ازّع/ثٍّه-اقٓبي ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ ٠ًرٛع رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 56103    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌد١ع ضٍف اقّب١ًٚ ٘بٔٝ -  67

ثالِ ٚؼنٗ ٚٔهبْٗ خالي ًِٕٛؼ ؾ٠ٕبُ٘/ثٍّه  اقٓبي-قّبٌِٛ ِؽوؿ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105312 ربؼ٠ص ٚفٟ 13545    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ضٍف ؾوٝ ن١ٛت فزسٝ -  68

زكٓ ازّع فٛؾ٠ٗ/ ثٍّه -قّبٌِٛ -ظالٛف ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 15504    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ٌكٝ أٛؼ ِدعٜ أٛؼ -  69

/ ٚٔهبْٗ ا١ٌٍثٝ أٛؼ ِسّع/ ثٍّه نٛنٗ غؽة اٌٛؿ٠ّٗ 4 لؽ٠ٗ قّبٌِٛ ِؽوؿ/ ٕٚٛأٗ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ

ِٛانٝ رؽث١خ زٗجؽح  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 15665    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعا١ٌٍٓف ٚجعاٌكالَ ٍٚٝ انؽف -  70

ِسّع ًِٓفٝ ٔٙٝ/ ثٍّه -ا١ٌّٕب ثٕعؼ - اٌسؽ٠ٗ ١ِعاْ - اٌٛؽثٝ نبؼ13٘/ ثدٍٛٗ إٌهبِ ٕٚٛاْ ر١ًٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13523    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ زك١ٓ اٌك١ع ٠بق١ّٓ -  71

ٚجعاٌس١ّع ِدعٜ ازّع/ثٍّه اٌٙالي ي١ع١ٌٗ اِبَ ثعٜٚ ِسّع نبؼ٘ اٌهؽلٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13523    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ زك١ٓ اٌك١ع ٠بق١ّٓ -  72

 ٚجعاٌس١ّع ِدعٜ ازّع/ثٍّه اٌٙالي ي١ع١ٌٗ اِبَ ثعٜٚ ِسّع ل اٌغؽثٝ اٌّسً-ا١ٌّٕب ثٕعؼ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ

ق١بؼاد غ١بؼ لٓٙ ث١ٙ ٚٔهبْٗ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 15504    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ٌكٝ أٛؼ ِدعٜ أٛؼ -  73

ا١ٌٍثٝ أٛؼ ِسّع/ ثٍّه نٛنٗ غؽة اٌٛؿ٠ّٗ 4 لؽ٠خ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 15504    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ٌكٝ أٛؼ ِدعٜ أٛؼ -  74

 فٝ افززبزٗ رُ وٙؽثبئ١ٗ اظٚاد ث١ٙ/ هبْٗٚٔ ا١ٌٍثٝ أٛؼ ِسّع/ ثٍّه نٛنٗ -قّبٌِٛ ِؽوؿ/ فٝ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ

15504 د ـ 2511/12/25  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13541    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌُٗٛ ٚجع ٔبير ؼث١ٙ ؼ٠ٙبَ -  75

ِسؽٚـ وبًِ ؾ٠ٕت/ ثٍّه -قّبٌِٛ ًِٛؽٖ - اٌّسٓٗ نبؼ٘ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13546    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نؽلبٜٚ ي١ٍت ٠ٌٛؿ ّٚبظ -  76

نؽلبٜٚ ي١ٍت ٠ٌٛؿ/ ثٍّه -قّبٌِٛ ِؽوؿ - اٌدؿائؽ ،:   اٌـزأن١ؽ  

:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13543    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خ١ع وبًِ فإاظ لّؽ -  77

ٌج١ت ثجبٜٚ خٛؾ٠ف/ ثٍّه -اٌجٍع قّبٌِٛ -اًٌفًبفٗ نبؼ٘ ،  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 13552    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاهلل ِسّٛظ ِسّع انؽف -  78

ٚجعاهلل ِسّٛظ ِسّع/ ثٍّه -قّبٌِٛ ظ٠ؽ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 13551    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف ٚجع خبثؽ ِؽلى -  79

٠ٛقف ٚجع خبثؽ اوؽَ/ ثٍّه -اٌمٓٛنٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 13555    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ْٛقٗ ف١ُٙ زٕب زٕبْ -  80

3 ؼلُ ِسً - ٚؿ٠ؿ ٚيفٝ ثٙبء/ ثٍّه -اٌكبظـ اٌسٝ ثّؽوؿ 3233َ2 ِكبزٗ االؼٌ ثمٓٛٗ -اٌدع٠عٖ ا١ٌّٕب ،    

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 13554    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؽاؾق ٚجع اهلل ٚجع اٌىؽ٠ُ ٚجع ا٠ّبْ -  81

ٚجعاٌؽؤٚف ٚجعاٌكالَ ؼؤٚف/  ثٍّه - قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 13540    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠بق١ٓ ِسّع ق١ّؽ ِسّع -  82

ق١ف ِسّع ٍٟٚ/ ثٍّه -اظِٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105314 ربؼ٠ص ٚفٟ 13553    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خؽخف ١ٚبظ ١ٌُٚ خؽخف -  83

١ٚبظ ١ٌُٚ قبِر/  ثٍّه - اٌدجً ْٕٙب ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13550    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ٔد١ت اٌس١ّع ٚجع زك١ٓ -  84

ِسّع اٌجبلٟ ٚجع ِسّع ِسّٛظ/ ثٍّه -قّبٌِٛ -اٌزؽٚٗ نؽق االًِ رمك١ُ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 63111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ربَٚؽٚـ ؾوٝ ض١ًٍ ؾوٝ -  85

ِسّع ًِٓفٟ زّعٞ/ ثٍّه -قّبٌِٛ - اًٌفًبفٗ نبؼ٘ - اٌٙٛاؼٜ ثؽج 0 ؼلُ ِسً/ ثدٍٛٗ إٌٛٛٔبْ ر١ٛع ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13555    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ا١ٌُٗٛ ٚجع ِسّٛظ ١ٌٚع -  86

زك١ٓ ا١ٌُٗٛ ٚجع ِسّٛظ/ ثٍّه -اٌؿوبٖ نبؼ٘ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13556    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعاٌىؽ٠ُ اثٛغ١ّٕٗ ٘هبَ -  87

فؽج فزٛذ ازالَ/ ثٍّه - ِىٗ زٝ - اٌسؽ١ِٓ ل ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 13553    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛال١ُ أٛؼ ٔبظٜ نؽ٠ٓ -  88

ِدٍٝ ٚعٌٟ اثهٜٛ/ ثٍّه -قّبٌِٛ -اٌمٓٛنٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 12363    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعا١ٌٍُٛ ِسّع ؼزبة -  89

ِسّع ٕٚزؽ ١ٌٚع/ثٍّه زك١ٓ ْٗ ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 12363    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعا١ٌٍُٛ ِسّع ؼزبة -  90

ِسّع ٕٚزؽ ١ٌٚع/ثٍّه زك١ٓ ْٗ ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 12363    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعا١ٌٍُٛ ِسّع ؼزبة -  91

ًِٓفٝ ازّع ضبٌع/ثٍّه اٌّٛعٖ ل 3 ؼلُ ٚمبؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 12363    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعا١ٌٍُٛ ِسّع ؼزبة -  92

ًِٓفٝ ازّع ضبٌع/ثٍّه اٌّٛعٖ ل 3 ؼلُ ٚمبؼ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13566    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اؼِب١ٔٛـ ؾوٝ ١ِٕؽ ؼأفذ -  93

اؼِب١ٔٛـ ؾوٝ ١ِٕؽ/ثٍّه-ثؽظٔٛ٘ب ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13562    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ زى١ُ ثهؽٜ ِؽوٛٔٝ -  94

ض١ًٍ زى١ُ ثهؽٜ/ ثٍّه -ِٕجبي ِٕهبٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13564    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعاٌطبٌك ا١ِٓ ٔدبذ -  95

ِسّٛظ فزسٝ ضبٌع/ثٍّه  ١ًٔؽ ًِٕٛؼ ِسّع نبؼ25٘-اٌطهبثخ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13561    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ِٓ زٕفٝ نٛلٝ ٠س١ٝ -  96

اقىٕعؼ زجهٝ ؼاِٝ/ ثٍّه اٌغؽثٝ ٚجعإٌُّٛ ١ِعاْ ثدٛاؼ يبؼٚف١ُ نبؼ٘ 25 ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13560    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌؽاؾق ٚجعا١ٌُٗٛ قالِٗ ق١ع -  97

ٚجعاٌغٕٝ ضٍف انؽف/ثٍّه -ٔبيؽ ٚؿثخ-نٛنٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13565    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛع ٚجعاٌّك١ر اٌمف لكٓٛؼ اٌمف خٛؼج -  98

قٛع اٌّك١ر ٚجع اٌمف لكٓٛؼ اٌمف/ ثٍّه - ِٓبٜ نؽْخ ِؽوؿ ضٍف ا١ٌْٕٛٗ ل ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 62655    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٛقٟ ق١ف فزسٝ زّعٜ -  99

ِٛقٝ ق١ف ِٕٗؽ/  ثٍّه -ثدٍٛٙب اٌٍّى١ٗ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13563    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فإاظ ِدعٜ ِسّع -  100

يالذ فؽ٠ع ِٛزؿ/  ثٍّه - اٌجسؽ٠خ قٍٓبْ ؾا٠ٚخ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13561    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل خبظ نبوؽ ثهبؼٖ ١ِالظ -  101

نبوؽ ثهبؼٖ أٛؼ/ ثٍّه -زٍٖٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13563    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌؽزّٓ ض١ٍفٗ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  102

ِٙعٜ ٚبظي اقبِٗ/ثٍّه  اٌطٍفبء ل31-قٍٓبْ اؼٌ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 60043    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ز١ٕٓ يبظق ق١ف ِبؼ٠بٔب -  103

ق١ٍّبْ اٌك١ع ٍٚٝ ٔعاء/  ثٍّه/ ثدٍٛٗ اٌّبٌه رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105313 ربؼ٠ص ٚفٟ 13565    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًٔؽاهلل ٔبنع نىؽٜ نؽ٠ف -  104

ٔبنع نىؽٜ اثؽاَ/ثٍّه  ثٛؼق١ٛع ل ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 13513    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٓؽـ قٛع فؽذ اقسك -  105

ثٓؽـ قٛع فؽذ/ثٍّه - اٌزٛف١م١ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 13513    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِطٍٛف ٚالء ٔٛؼٖ -  106

ازّع ِطٍٛف ٚالء/ ثٍّه - ا١ًٌٕ ْؽاظ نبؼ٘ ِٓ اٌّزفؽ٘ اٌمفبي١ٓ نبؼ٘ ،:   اٌـزأن١ؽ   

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 13511    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زٕب وبًِ ١ِٕؽ اثؽاَ -  107

زٕب وبًِ ١ِٕؽ/ ثٍّه - رٍٗ ،    

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 13511    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ضبٌع ٔبظ٠خ -  108

ازّع ِسّع ِطٍٛف/ ثٍّه  - اٌّسٓٗ نؽق ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 13515    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعٖ وبًِ ١ِالظ وبًِ -  109

وبًِ ١ِالظ ث١هٜٛ/ ثٍّه - االنؽاف زكٓ ثٕٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 13516    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ نسبرٗ ِسّع ِإِٓ -  110

4 ؼلُ نمخ - ّٚبؼ ِسّٛظ ٔب٘ع/  ثٍّه - االقىبْ ١ٛخخّ ّٚبؼاد - اٌؿِبْ ثع٠ٙ ل 2  ،:   اٌـزأن١ؽ   

:  اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 13515    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نبوؽ ٠ٌٛف ٚبظي -  111

ٚجعاٌّالن فؽٔك١ف ٔبخٝ ِؽ٠ُ/ ثٍّه -ثؽظٔٛ٘ب ،   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 60350    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼخت ٚجعاٌغٕٝ ؼخت ٘بٌٗ -  112

١ٚكٝ ِسّٛظ ٍٚٝ/  ثٍّه - اوزٛثؽ 6 نبؼ٘ ِٓ اًٌفب زبؼح:  ثدٍٛٗ إٌهبِ ٕٚٛاْ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 13514    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثجبٜٚ زٕب رمٝ ِسؽٚو -  113

زٕب رمٝ ١ِالظ ثٍّه - اٌٍجٓ يفّ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105310 ربؼ٠ص ٚفٟ 13512    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثؽقَٛ ِزٟ ١ٌُٚ ّٚبظ ١ِٕب -  114

ثؽقَٛ ِزٝ ١ٌُٚ/  ثٍّه - ِٕجبي ِٕه١خ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13510    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ثٌٛف انؽف ِؽ٠ُ -  115

ٚؿ٠ؿ ٔج١ً ٘بٔٝ/  ثٍّه - اٌهؽل١خ ازّع ثٕٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13531    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕٙٝ ِسّع ضٍف ازّع -  116

ِٕٙٝ ِسّع ضٍف/ ثٍّه - قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13535    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌُٗٛ ٚجع ؼاغت ا١ٌُٗٛ ٚجع اِبي -  117

ٚجعاهلل ِسّع قٛع/ ثٍّه - اوزٛثؽ6 نبؼ24٘ -اٌكجٙ ْٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13535    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكبن ز١ٕٓ ِؽؾٚق ٘بٔٝ -  118

ق١ٍّبْ ظاٚظ ٘بٔٝ/ ثٍّه - ِٙعٜ ثٕٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13533    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛع ق١ٛع ق١ّؽ ِبخع -  119

اقسك وّبي وؽاِٝا/ ثٍّه اٌىّبي نبؼ٘ -قّبٌِٛ ًِٛؽٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13534    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع زبِع خالي ٔبيؽ -  120

ٍٚٝ ِسّع ٍٚٝ/ ثٍّه -قّبٌِٛ - ْؽفب ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 54140    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً ق١ٍُ زبفٕ ٔبظؼ -  121

ق١ٍُ زبفٕ ٔؿ٠ٗ/ ثٍّه -قّبٌِٛ -اٌسزبززٗ/ ثدٍٛٗ إٌهبِ ٕٚٛاْ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 13536    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِٕب اثؽا١ُ٘ ٚجعٖ فٛؾ٠خ -  122

ل١ٍٕٝ ٚٓباهلل زٕب اقسك/ثٍّه  اٌدالء ل ،:   اٌـزأن١ؽ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 13533    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِزٌٛٝ ضبٌع ازّع ًِٓفٝ -  123

١ٚكٝ ازّع قٛع ٘بُٔ/ثٍّه-اٌجٍع ِٓبٜ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 12363    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعا١ٌٍُٛ ِسّع ؼزبة -  124

ًِٓفٝ ازّع ضبٌع/ثٍّه اٌّٛعٖ ل 3 ؼلُ ٚمبؼ-ِؿاؼ ثٕٝ اٌىبئٓ اٌفؽ٘ نٓت رُ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 12363    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعا١ٌٍُٛ ِسّع ؼزبة -  125

ًِٓفٝ ازّع ضبٌع/ثٍّه اٌّٛعٖ ل 3 ؼلُ ٚمبؼ-ِؿاؼ ثٕٝ اٌىبئٓ اٌفؽ٘ نٓت رُ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 13531    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٚٝ ِسّع ازّع ٔب٘ع -  126

اثؽا١ُ٘ ازّع ضٍف/ ثٍّه - اظِٛ ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 13530    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٕٓ زكٓ ٠سٝ ؼَب -  127

ِٕٙٝ ِدعٜ ِسّع/ ثٍّه - اًٌفب نبؼ25٘ -اٌكجٙ ْٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 13502    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍِه ض١ًٍ يالذ قّٛبْ -  128

قّٛبْ ٍِه ض١ًٍ يالذ/ هثٍّ -اٌسٛاي١ٍٗ ِٕهبٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 13503    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً غٓبـ ٚعٌٝ ّٚبظ -  129

١ِطبئ١ً غٓبـ ٚعٌٝ/ ثٍّه - اهلل فؽج ٔؿٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 13505    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نٍمبِٝ ِسّع زكبَ ٔٙب -  130

١ٓٚٗ زٕب نىؽٜ/ثٍّه  اٌىّبي نبؼ٘-قّبٌِٛ ًِٛؽح ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105324 ربؼ٠ص ٚفٟ 13501    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌؽز١ُ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ اثٛاٌٛفب ازّع -  131

ٚجعاٌؽز١ُ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ اثٛاٌٛفب/ ثٍّه - قٛاظح ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 61451    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِسفٛٔ ِسّع -  132

ِسّع ظاضٍٝ ِسبقٓ/ثٍّه  زك١ٓ اٌه١ص ٕٚٚٛأٗ ثٕٛن ِٛعاد ث١ٙ ٚٔهبْٗ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13506    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛؾ٠ع ؾ٠عاْ ٚبْف زّبظٖ -  133

ز١ّعٖ فؽاج ِسّع فبّْٗ/ثٍّه  زك١ٓ ْٗ نبؼ٘ اٌدبِٛٗ اثؽاج ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13500    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، أْٓٛ ض١ًٍ ٚعٌٝ ٚبظي -  134

ِسّع نسبرٗ خّبي/ ثٍّه -اٌى١ٕكٗ نبؼ٘ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13501    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ ِسّعٚؿ اٌفزبذ ٚجع ؼثبة -  135

ٚبؼف اٌس١ٍُ ٚجع ضبٌع/ ثٍّه -اٌى١ٕكٗ نبؼ٘ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13505    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زّبظزكٓ ِسّع ٔب٠ٍٗ -  136

ٚٓب اٌؽز١ُ ٚجع ِسّع/ ثٍّه -زك١ٓ ٔؿٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13503    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛؼ٠بي وبًِ ٠ٛقف ق١ٙؽ -  137

ق١ع فبٔٛـ يبٌر خبظ/ ثٍّه - ِٓبٜ -زٍٖٛ ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13151    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبرٗ اٌٛؿ٠ؿ ٚجع ضٍف زكٓ -  138

اٌٛؿ٠ؿ ٚجع ضٍف ازّع/ ثٍّه -ا١ًٌٕ نؽق -اٌهؽفب ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13504    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌفزبذ اثٛثىؽ ق١ٛع اقالَ -  139

ٚجعاٌٛعي ازّع ٔب٘ع/ثٍّه-اٌجٍع ِٓبٜ ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105325 ربؼ٠ص ٚفٟ 13155    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ٍٚٝ ِسّع ١ِؽفذ -  140

ّٚؽ ازّع ِب٘ؽ/ثٍّه-ْٕٙهب ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 65134    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع ؼخت فٛؾ٠ٗ -  141

١ٓٚخ ٍٚٝ ١ٓٚخ ٚؼثخ/ثٍّه  اٌؿضؽٚف١خ اِبَ-اٌدٕب٠ٓ ث١ٓ ل36-اثٛ٘الي ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 65134    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع ؼخت فٛؾ٠ٗ -  142

ثٍعٜ ِطجؿ ٚٔهبْٗ ثب١ٌّٕب االٚعاظ٠ٗ اٌّعؼقٗ ثدٛاؼ يجؽٜ ًِٓفٝ نبؼ٘ وبئٓ ٌٗ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 11333    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اثؽا١ُ٘ ْٗ ازّع -  143

ِسّع اثؽا١ُ٘ ازّع/ ثٍّه ثدٍٛٙب اٌٍّى١ٗ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 11503    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ نّف ازّع ٚجعاٌمٜٛ ِسّع -  144

لٕبٜٚ نسبرٗ يالذ/  ثٍّه - اٌؿ٠ٕخ ٚؽة ْؽ٠ك نبؼ٘ ثدٍٛٗ إٌٛٛاْ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 61233    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعاٌىؽ٠ُ يبظق ا٠ّٓ -  145

اٌىؽ٠ُ ٚجع يبظق يبثؽ/  ثٍّه/ ثدٍٛٙب اٌٍّى١ٗ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 13152    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ؼانع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ -  146

اثؽا١ُ٘ ؼانع اثؽا١ُ٘/ ثٍّه - اٌمّبظ٠ؽ ٚؿثٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 63316    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ زكٓ ٍٚٛأٝ ٠بقؽ -  147

ِسّع زكٓ ازّع/ثٍّه آٌّبفٝ لجٍٝ اٌعائؽٜ آٌؽ٠ك ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 65134    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع ؼخت فٛؾ٠ٗ -  148

ِٕٗفبد ث١ٙ ٚٔهبْٗ ١ٓٚخ ٍٚٝ ١ٓٚخ ٚؼثخ/ثٍّه  اٌؿضؽٚف١خ اِبَ-اٌدٕب٠ٓ ث١ٓ ل36-اثٛ٘الي ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105326 ربؼ٠ص ٚفٟ 63316    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ زكٓ ٍٚٛأٝ ٠بقؽ -  149

ِسّع زكٓ ازّع/ثٍّه آٌّبفٝ لجٍٝ اٌعائؽٜ آٌؽ٠ك ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 13153    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًٔؽاٌع٠ٓ ؼنبظ ازّع -  150

ِسّٛظ زٕفٝ ْٗ/ثٍّه اٌزمٜٛ نبؼ٘-اثٛ٘الي ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 55126    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثعٜٚ ٚجعاٌك١ّٙ ِسّع ِسّع -  151

ٚجعاٌك١ّٙ ِسّع ِسّع ّٚؽ/  ثٍّه - اٌّغؽثٝ وفؽ اٌٛعٚح ثدٍٛٗ إٌٛٛاْ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 32341    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌٛ٘بة ا١ِٓ ق١ع -  152

ٚجعاٌدٛاظ ثىؽ اثٛ ازّع/  ثٍّه - ِغؽثٝ وفؽ اٌٛعٚح/  ثدٍٛٗ إٌهبِ ٕٚٛاْ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ ٛع٠ًر رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 13155    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكب١ٔٓ زكٓ إٌُّٛ ٚجع ِسّع -  153

زكب١ٔٓ ٍٚٝ ِب٘ؽ/ ثٍّه -اٌمج١ٍٗ االيالذ ٚؿثٗ -اٌجؽخب٠ٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 13154    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِدٍٝ ثبثذ ٚعٌٝ خٛؾ٠ف -  154

ِدٍٝ ثبثذ ٚعٌٝ/  ثٍّه - اٌثٛؼٖ ل ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 13150    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٚٝ ا١ٌٍُٛ ٚجع إٌبيؽ ٚجع ِسّع -  155

ٍٚٝ إٌبيؽنسبرٗ ٚجع/ ثٍّه -قّبٌِٛ -اٌٛؿ4ّٗ٠لؽ٠ٗ-نٛنٗ غؽة  ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 13156    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ق١ع ٘جٗ -  156

اٌعقٛلٝ ِسّع ٔج١ً/ ثٍّه -قّبٌِٛ - االّٚعٖ ْسب ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105321 ربؼ٠ص ٚفٟ 13151    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكب١ٔٓ زكٓ ِبَٝ ٚفبء -  157

زكب١ٔٓ زكٓ ِبَٝ ٚفبء/ ثٍّه - اٌسؽفٝ اٌكبثٙ اٌس341ٝ ؼلُ لٓٛٗ -اٌدع٠عٖ ا١ٌّٕب ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105323 ربؼ٠ص ٚفٟ 51314    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظ ؼُِبْ ٔبيؽ -  158

ٍٚٝ فؽج ا٠ّبْ/ثٍّه إٌمؽانٝ نبؼ٘ 3 ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105323 ربؼ٠ص ٚفٟ 13112    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف ٚ٘جٗ اٌه١ٙع ٚجع ثٌٛف -  159

٠ٛقف ٚ٘جٗ اٌه١ٙع ٚجع/ ثٍّه- 1لؽ٠ٗ -اظِٛ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105323 ربؼ٠ص ٚفٟ 13115    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبخٝ اثؽا١ُ٘ ٍٚٝ ضف١ف -  160

ٔبخٝ اثؽا١ُ٘ ٍٚٝ/ ثٍّه -قّبٌِٛ -ثٛخٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105323 ربؼ٠ص ٚفٟ 51314    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظ ؼُِبْ ٔبيؽ -  161

ٍٚٝ فؽج ا٠ّبْ/ثٍّه  إٌمؽانٝ نبؼ٘ 3 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105323 ربؼ٠ص ٚفٟ 13113    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌٛبي ِسّع ازّع نؽ٠ف -  162

ِسّع ازّع ِسّع/ثٍّه  اٌؿؼاٚٝ اقٛاْ ًِؽ ْؽ٠ك آٌّبزٓ ثؽج ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105323 ربؼ٠ص ٚفٟ 13114    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ربَٚؽٚـ ٠ٕٝ ٚؽٔعـ ؼَب -  163

٠ٕٝ ٚؽٔعـ اقسبق/ ثٍّه -ا١ٌٓجٗ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105323 ربؼ٠ص ٚفٟ 13113    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِمبؼ اهلل ؼؾق ٔدبذ ِالن -  164

١ًٔف زٕب ثجبٜٚ/ ثٍّه -نب١٘ٓ ٚؿثٗ -ا١ٌٍّّٛٓ نبؼ٘ 5 ؼلُ إٌمبثبد ّٚبؼٖ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105323 ربؼ٠ص ٚفٟ 13111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ٚجع ا١ٌبـ غٓبـ قّٛبْ -  165

اهلل ٚجع ا١ٌبـ غٓبـ/ ثٍّه -قّبٌِٛ -اٌّٛٛظ٠ٓ ٔؿٌٗ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105323 ربؼ٠ص ٚفٟ 13111    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ربَٚؽٚـ ظاٚظ ١ِٕؽ قب١ِٗ -  166

ربَٚؽٚـ ظاٚظ ؼفٛذ قبِٝ/ ثٍّه -ِٓبٜ -ثؽظٔٛ٘ب ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105323 ربؼ٠ص ٚفٟ 13115    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١سٗ ؾوؽٜ اقسك ٔج١ٍٗ -  167

ثٌٛف ؼِؿٜ ٚبظي/ ثٍّه -ِٓبٜ-ثؽظٔٛ٘ب ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 65110    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نٛجبْ زكٓ ن١جٛة زكٓ -  168

زكٓ ًِٓفٝ زكٓ/ ثٍّه - ا١ٌّٕب ثٕعؼ - ٠ىٓ ٚعٌٝ ِٓ ضبٌع نبؼ٘ 3/  ثدٍٛٗ إٌٛٛاْ رٛع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 13121    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفٗ ًٔؽ إٌبيؽ ٚجع خّبي -  169

ٍْت فّٙٝ ٍٚٝ/ ثٍّه -اٌزؽث١ٗ ظؼة -اٌزدبؼٖ نبؼ٘ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 13110    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ ازّع ِؽفذ -  170

ِسّع ٚجعاٌؽزّٓ ازّع/ ثٍّه - قٍٓبْ ِسّع ثٕٝ ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105331 ربؼ٠ص ٚفٟ 13125    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛع ٚعٌٝ ي١ٍت قٛع -  171

قٛع ٚعٌٝ ي١ٍت/ ثٍّه - ِٕجبي ،:   اٌـزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌهبِ  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61333   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٍٚٝ ازّع اٌع٠ٓ ًٚبَ -  1

ق١بؼاد ربخ١ؽ/  ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 24655   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبرٗ ٚجعاٌٛازع اقبِٗ -  2

اقٛظ ٚكً ٚرٛؼ٠ع رٛجئٗ ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً  

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 60030   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ض١ًٍ -  3

وٙؽثبئ١خ اخٙؿح ث١ٙ ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63532   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛاٌٛال ِسّع خّٛٗ ق١ع -  4

ٌٍزكبٌٝ ثبٌدٍّٗ ث١ٙ ِسًّٗ - ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً  

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12141   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍْجٗ ٍٚٝ نسبرٗ ضبٌع -  5

ِٛانٝ ز١ٗؽح ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 60555   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٌٛف فؽ٠ع ثجبٜٚ اثبٔٛة -  6

ز١خ فؽاش ث١ٙ اٌٝ إٌهبِ رٛع٠ً   

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 65314   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٌٚٛ ٚجعاهلل ٌٚٛ ؼِك١ف -  7

ؼضبَ رهغ١ً ٚؼنٗ ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 رٛع٠ً:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 33154   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبنع زج١ت ١ٚبظ -  8

ًِٛغبد ردبؼح/ ثدٍٛٗ إٌهبِ  

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13552   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاهلل ِسّٛظ ِسّع انؽف -  9

اٌٛكىؽ٠خ اٌّالثف ٚعا ف١ّب خب٘ؿح ِالثف ردبؼح - ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61032   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ّٚؽ ٍٚٝ اِدع ٕٚٚ ٍٚٝ -  10

ٚوٙؽثبء ١ِٚىب١ٔىب غ١بؼ لٓٙ رٛؼ٠ع/  ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15105   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ْٙؽ اٌدٛاظ ٚجع فطؽٜ ٍٚٝ -  11

ثٕبء ِٚٛاظ وٙؽثبئ١ٗ ٚاظٚاد ٚاخٙؿٖ ِىزج١ٗ اظٚاد رٛؼ٠ع/  ثدٍٛٗ ٔهبِ اَبفٗ:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15105   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ْٙؽ اٌدٛاظ ٚجع فطؽٜ ٍٚٝ -  12

ثٕبء ِٚٛاظ وٙؽثبئ١ٗ ٚاظٚاد ٚاخٙؿٖ ِىزج١ٗ اظٚاد رٛؼ٠ع/  ثدٍٛٗ ٔهبِ اَبفٗ:  اٌزأن١ؽ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 54140   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً ق١ٍُ زبفٕ ٔبظؼ -  13

ِٛانٝ ز١ٗؽٖ   

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61141   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قالِٗ اٌّك١ر ٚجع فبٔٛـ ٠ٛزٕب -  14

اقز١ؽاظ ٔهبِ اَبفخ رُ:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61061   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚايف غٓبـ زى١ُ اثؽا١ُ٘ -  15

ِكزٍّٛخ ق١بؼاد غ١بؼ لٓٙ ث١ٙ  ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 64511   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، عِسّ ِسّع اٌجبلٝ ٚجع ازّع -  16

وٙؽثبئ١ٗ ِمبٚالد:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 52053   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌمعٚـ اظَ ٚظ٠ٙ ؼَب -  17

ق١بؼاد غ١بؼ لٓٙ ٚث١ٙ اقز١ؽاظ اٌٟ إٌهبِ رٛع٠ً:  اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 33315   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕٙٝ فزسٝ ٚجعاٌهبفٝ -  18

اضهبة رهغ١ً ٚؼنٗ  

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61451   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِسفٛٔ ِسّع -  19

االٔزؽٔذ ٚضعِبد اٌالق١ٍى١ٗ اٌىب١ِؽاد ِبٚعا ِؽالجٗ وب١ِؽاد ث١ٙ/ ثدٍٛٗ إٌهبِ رع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105326ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 11503   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ نّف ازّع ٚجعاٌمٜٛ ِسّع -  20

خؽا١ٔذ ؼضبَ ر١ًٕٙ ٚؼنخ ثدٍٛٗ إٌهبِ رٛع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105326ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 11333   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اثؽا١ُ٘ ْٗ ازّع -  21

ثالقز١ه وكبؼٖ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوخ ٔٛ٘      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13550   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ٔد١ت اٌس١ّع ٚجع زك١ٓ -  1

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 56103   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌد١ع ضٍف اقّب١ًٚ ٘بٔٝ -  2

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13513   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِطٍٛف ٚالء ٔٛؼٖ -  3

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13554   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نٍمبِٝ ازّع ثىؽ اثٛ ٚبظي -  4

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105351ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13514   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ازّع ٍٚٝ زكٓ -  5

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13155   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكب١ٔٓ زكٓ إٌُّٛ ٚجع ِسّع -  6

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105331ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13121   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفٗ ًٔؽ إٌبيؽ ٚجع خّبي -  7

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105323ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13113   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌٛبي ِسّع ازّع نؽ٠ف -  8

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13536   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبٌر زى١ُ ٚجعِؽ٠ُ ّٚبظ -  9

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13540   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠بق١ٓ ِسّع ق١ّؽ ِسّع -  10

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13525   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع وبًِ ق١ع ِسّع -  11

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 51125   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌس١ّع فطؽٜ زكٓ ِسّع -  12

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13565   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًٔؽاهلل ٔبنع نىؽٜ نؽ٠ف -  13

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13505   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زّبظزكٓ ِسّع ٔب٠ٍٗ -  14

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105323ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13113   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِمبؼ اهلل ؼؾق ٔدبذ ِالن -  15

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13531   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٟٚ زك١ٓ ِسّع زّبظٖ -  16

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13522   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اٌسّع اثٛ ضٍف ٚالاهلل -  17

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13566   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، ؽظف ربخؽ ، اؼِب١ٔٛـ ؾوٝ ١ِٕؽ ؼأفذ -  18

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12001   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبرٗ خبظ ٚجعاٌّك١ر نٕٛظٖ -  19

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13510   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ثٌٛف انؽف ِؽ٠ُ -  20

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13531   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕٙٝ ِسّع ضٍف ازّع -  21

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105323ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13112   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف ٚ٘جٗ اٌه١ٙع ٚجع ثٌٛف -  22

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15504   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ٌكٝ أٛؼ ِدعٜ أٛؼ -  23

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13564   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعاٌطبٌك ا١ِٓ ٔدبذ -  24

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13534   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ٚجعاٌؽزّٓ ٍٚٝ ٚجعاٌؽزّٓ -  25

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13523   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع ق١ع ربِؽ -  26

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13510   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل خبظ ثط١ذ ق١ّؽ ٠ٛقف -  27

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12003   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، وبًِ ٠ٛٔبْ وبًِ نٕٛظٖ -  28

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13535   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكبن ز١ٕٓ ِؽؾٚق ٘بٔٝ -  29

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13503   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛؼ٠بي وبًِ ٠ٛقف ق١ٙؽ -  30

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105323ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 51314   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِسّٛظ ؼُِبْ ٔبيؽ -  31

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 :اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13515   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نبوؽ ٠ٌٛف ٚبظي -  32

 ضبو

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61553   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ِٓ فٛؾٜ ٚعٌٝ اوؽَ -  33

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13542   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف ٠كٓ ْٗ ازّع -  34

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105351ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13515   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛال١ُ يبظق ٠ٛقف قٛقٛ -  35

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13523   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ زك١ٓ اٌك١ع ٠بق١ّٓ -  36

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13533   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِزٌٛٝ ضبٌع ازّع ًِٓفٝ -  37

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13530   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٕٓ زكٓ ٠سٝ ؼَب -  38

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13154   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِدٍٝ ثبثذ ٚعٌٝ خٛؾ٠ف -  39

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13563   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌؽزّٓ ض١ٍفٗ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  40

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13530   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نٕٛظٖ ٌج١ت ؾوؽٜ قبٔعؼا -  41

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13536   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِٕب اثؽا١ُ٘ ٚجعٖ فٛؾ٠خ -  42

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13551   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعؼثٗ زكٓ ِسّع ا٠ّبْ -  43

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13553   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خؽخف ١ٚبظ ١ٌُٚ خؽخف -  44

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12000   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خ١ع ١ٚبظ ٠ٛقف ِالن -  45

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13525   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقٛع ثٌٛف اهلل ِىؽَ زهّذ -  46

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13501   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ٓ ِسّعٚؿ اٌفزبذ ٚجع ؼثبة -  47

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105323ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ٚجع ا١ٌبـ غٓبـ قّٛبْ -  48

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13511   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ضبٌع ٔبظ٠خ -  49

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13535   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ِٛقٝ فؽج ِٛقٝ -  50

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13563   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع فإاظ ِدعٜ ِسّع -  51

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13511   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زٕب وبًِ ١ِٕؽ اثؽاَ -  52

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13515   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعٖ وبًِ ١ِالظ وبًِ -  53

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13153   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ًٔؽاٌع٠ٓ ؼنبظ ازّع -  54

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13561   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل خبظ نبوؽ ثهبؼٖ ١ِالظ -  55

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13555   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ّٚؽ ِسّع اٌسى١ُ ٚجع ِسّع -  56

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105351ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13516   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع وبًِ ًِٓفٝ يبثؽ٠ٓ -  57

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13513   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثٓؽـ قٛع فؽذ اقسك -  58

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13554   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؽاؾق ٚجع اهلل ٚجع اٌىؽ٠ُ ٚجع ا٠ّبْ -  59

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13545   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ضٍف ؾوٝ ن١ٛت فزسٝ -  60

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13551   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ زج١ت فٛؾٜ ِدعٜ -  61

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105323ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13114   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ربَٚؽٚـ ٠ٕٝ ٚؽٔعـ ؼَب -  62

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105326ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13152   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ؼانع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ -  63

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13533   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ خؽرب ، قٛع ق١ٛع ق١ّؽ ِبخع -  64

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13531   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع ِسّع ٠س١ٟ ِسّع -  65

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13561   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ِٓ زٕفٝ نٛلٝ ٠س١ٝ -  66

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13524   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ًِٓفٟ ثعٚٞ اٌع٠ٓ ِسٟ ٘جٗ -  67

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13515   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٌِٛٛ وبًِ وّبي اقسك -  68

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13150   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٚٝ ا١ٌٍُٛ ٚجع إٌبيؽ ٚجع ِسّع -  69

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13502   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍِه ض١ًٍ يالذ قّٛبْ -  70

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13514   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثجبٜٚ زٕب رمٝ ِسؽٚو -  71

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13512   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثؽقَٛ ِزٟ ١ٌُٚ ّٚبظ ١ِٕب -  72

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13520   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ض١ٍفٗ زكب١ٔٓ ٔدٛٞ -  73

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13535   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ فإاظ ٚؿد اثبٔٛة -  74

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13156   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع ق١ع ٘جٗ -  75

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105331ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13125   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛع ٚعٌٝ ي١ٍت قٛع -  76

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105331ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13110   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زكٓ ازّع ِؽفذ -  77

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61100   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً يبظق اقىٕعؼ اوؽَ -  78

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13523   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ زك١ٓ اٌك١ع ٠بق١ّٓ -  79

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13555   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ْٛقٗ ف١ُٙ زٕب زٕبْ -  80

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13550   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ ؾغٍٛي ٠ٌٛؿ نؽ٠ٓ -  81

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13500   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، أْٓٛ ض١ًٍ ٚعٌٝ ٚبظي -  82

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13506   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثٛؾ٠ع ؾ٠عاْ ٚبْف زّبظٖ -  83

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105323ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13111   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ربَٚؽٚـ ظاٚظ ١ِٕؽ قب١ِٗ -  84

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12363   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعا١ٌٍُٛ ِسّع ؼزبة -  85

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12363   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعا١ٌٍُٛ ِسّع ؼزبة -  86

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13553   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛال١ُ أٛؼ ٔبظٜ نؽ٠ٓ -  87

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13541   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌُٗٛ ٚجع ٔبير ؼث١ٙ ؼ٠ٙبَ -  88

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13556   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌىؽ٠ُ ٚجع فإاظ ِسّع ًِٓفٝ -  89

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13531   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٍٚٝ ِسّع ازّع ٔب٘ع -  90

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13552   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاهلل ِسّٛظ ِسّع انؽف -  91

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13543   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زج١ت ٔد١ت ٚهُ ٔد١ت -  92

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 64143   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠كٝ ٔبنع ق١ّؽ نسبرٗ -  93

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13151   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نسبرٗ اٌٛؿ٠ؿ ٚجع ضٍف زكٓ -  94

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13504   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌفزبذ اثٛثىؽ ق١ٛع اقالَ -  95

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13555   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ا١ٌُٗٛ ٚجع ِسّٛظ ١ٌٚع -  96

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13556   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ٚجعاٌىؽ٠ُ اثٛغ١ّٕٗ ٘هبَ -  97

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105354ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63052   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع زبفٕ ِسّع زكبَ -  98

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13545   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؽز١ُ ٚجع ازّع فٛؾٜ ِسّع ِدعٞ -  99

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105351ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13513   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اٌس١ّع ٚجع يع٠ك ؼَب -  100

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105326ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 63316   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اقّب١ًٚ زكٓ ٍٚٛأٝ ٠بقؽ -  101

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13505   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نٍمبِٝ ِسّع زكبَ ٔٙب -  102

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13501   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌؽز١ُ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ اثٛاٌٛفب ازّع -  103

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13562   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ زى١ُ ثهؽٜ ِؽوٛٔٝ -  104

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13532   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ز١ٕٓ ٠ٛقف يجسٝ ِؽ٠ُ -  105

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105314ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13551   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف ٚجع خبثؽ ِؽلى -  106

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  ؽوخاٌه ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105355ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13553   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع زكٓ ٚجعاٌؽزّٓ -  107

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13526   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٛع ٚ٘جٗ ضٍف ا٠ّٓ -  108

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13555   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ي١ٍت زج١ت ق١ف ِدعٜ -  109

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13535   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ا١ٌُٗٛ ٚجع ؼاغت ا١ٌُٗٛ ٚجع اِبي -  110

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105323ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13115   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبخٝ اثؽا١ُ٘ ٍٚٝ ضف١ف -  111

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105324ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13503   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ١ِطبئ١ً غٓبـ ٚعٌٝ ّٚبظ -  112

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13546   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نؽلبٜٚ ي١ٍت ٠ٌٛؿ ّٚبظ -  113

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13543   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خ١ع وبًِ فإاظ لّؽ -  114

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105351ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13511   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ٚجعاٌٗب٘ؽ ِسّٛظ ّٚؽٚ -  115

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105312ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13541   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجبلٝ ٚجع ق١ع اٌس١ٍُ ٚجع ٚؽفبد -  116

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13511   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل زكت ِسّع ازّع ِسّع -  117

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105321ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13151   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكب١ٔٓ زكٓ ِبَٝ ٚفبء -  118

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105326ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 65134   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّع ؼخت فٛؾ٠ٗ -  119

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13155   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ ٍٚٝ ِسّع ١ِؽفذ -  120

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13565   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قٛع ٚجعاٌّك١ر اٌمف لكٓٛؼ اٌمف خٛؼج -  121

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13533   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظٚجعاٌّٛخٛ ازّع ٍٚٝ ازّع -  122

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13533   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌكالَ زٍّٝ ِسّع زٍّٝ -  123

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13560   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٚجعاٌؽاؾق ٚجعا١ٌُٗٛ قالِٗ ق١ع -  124

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105310ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13516   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ًٍ نسبرٗ ِسّع ِإِٓ -  125

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105315ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13521   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِكٛع فبؼٚق ّٚبظ اثبٔٛة -  126

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105353ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12006   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نؽلبٜٚ اهلل خبة نؽلبٜٚ -  127

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105325ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13534   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ع زبِع خالي ٔبيؽ -  128

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛ٘ رٛع٠ً ر25105323ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 13115   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١سٗ ؾوؽٜ اقسك ٔج١ٍٗ -  129

ضبو: اٌزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رٛع٠ً ر25105311ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 12363   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، ربخؽ ، ِسّع ٚجعا١ٌٍُٛ ِسّع ؼزبة -  1

افؽاظ: اٌزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثٝ اٌدؿ٠ؽٖ/ ثدٍٛٙب ردبؼ٠ٗ قّٗ اَبفٗ: اٌٝ 61333 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105353ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

اٌمّبِٗ ٌزد١ّٙ اَ    

 ا١ٌّٕؽ اٌكؽاج/  ردبؼ٠خ قّٗ اَبفٗ: اٌٝ 24655 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105354ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2

اقٛظ ٚكً ٚرٛؼ٠ع ٌزٛجئٗ    

اٌغػائ١ٗ اٌّٛاظ ٚرغ١ٍف ٌزٛجئٗ ١ٔٛ اٌؽزّٗ: اٌٝ 60451 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105354ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3    

 اٌسىّخ/ ثدٍٛٙب ردبؼ٠ٗ قّٗ اَبفٗ: اٌٝ 12015 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105354ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  4

   ٌٍّمبٚالد

 ٌالخٙؿح إٌّبؼح)  اٌزدبؼ٠خ اٌكّٗ رٛع٠ً: اٌٝ 60030 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105356ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  5

   ( اٌىٙؽثبئ١خ

 ٌزؽث١ٗ اٌسكبْ/ ردبؼ٠ٗ قّٗ اَبفٗ: اٌٝ 12313 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105312ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  6

   اٌّٛانٝ

 ًِٕٙ/ ثدٍٛٙب اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ رٛع٠ً: اٌٝ 65214 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105313ُ:  ٠صربؼ فٝ  ،  -  7

ٚاٌّهؽٚثبد ًٌٍٛبئؽ فٛٚظ ث١زٝ    

اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ اٌغبء: اٌٝ 64455 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105311ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  8    

 اٌّٛانٝ ٌزؽث١خ اٌجؽوٗ قّٗ اَبفٗ: اٌٝ 12314 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105311ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  9

   ثكّبٌِٛ

 ١ِدب/ ثدٍٛٙب ردبؼ٠ٗ قّٗ اَبفٗ رُ: اٌٝ 64511 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105324ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  10

اٌىٙؽثبئ١ٗ ٌٍّمبٚالد ثبٚؼ    

 ١ٔىكذ/ ثدٍٛٙب اٌزدبؼ٠ٗ اٌكّٗ رٛع٠ً: اٌٝ 61451 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105325ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  11

اٌّؽالجٗ وب١ِؽاد ٌج١ٙ ف١دٓ    

 اٌٙع٠ٗ/ ثدٍٛٙب ردبؼ٠ٗ قّٗ اَبفٗ رُ: اٌٝ 63525 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ ر25105325ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  12

ٚاٌزًع٠ؽ ٌالقز١ؽاظ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األنطبو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌٛمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد اٌزدبؼٜ اٌكدً رٛع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهٓت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   25105313 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   55151:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽوب٘ب خٛؼخٝ  ثهؽٜ  فب٠مٗ نؽوخ   - 1

اٌهؽوٗ ٚرًف١ٗ ٌسً نٓت  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   25105310 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61151:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽوبئٙب ٍٚٝ اٌسف١ٕ ٚجع لٓت يفبء نؽوٗ   - 2

42541 ؼلُ اٌّسٛ ثبِؽ ٚرًف١زٙب اٌهؽوٗ زً رُ  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   25105326 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   45311:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ ِؽخبْ اٌفزبذ ٚجع ِسّع نؽوٗ   - 3

اٌهؽوٗ ٚرًف١خ زً  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

 رُ   25105326 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   45311:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ ِؽخبْ اٌفزبذ ٚجع ِسّع ؼَب نؽوٗ   - 4

اٌهؽوٗ ٚرًف١خ زً  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

   25105326 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   45311:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبئٗ  ِؽخبْ اٌفزبذ ٚجع ِسّع ؼَب نؽوٗ   - 5

اٌهؽوٗ ٚرًف١خ زً  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ  

 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   45311:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  اٌفزبذ ٚجع ِسّع اثٕبء 5 ٚنؽوبئٗ اٌفزبذ ٚجع ِسّع ؼَب نؽوٗ   - 6

اٌهؽوٗ ٚرًف١خ زً  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25105326  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 رُ   25105326 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61163:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  نؽوبٖ ٚ غٓبـ ق١ّؽ ؼِٚبٔٝ نؽوخ   - 7

اٌهؽوٗ ٚرًف١خ زً  اٌكدً نٓت/ِسٛ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ؼأـ رٛع٠ً رُ 25105356،   ربؼ٠ص ٚفٟ 61055، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىزٗ ضفبخٝ وفٍٝ اثؽا١ُ٘ نؽوٗ -  1

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 رٛع٠ً رُ 25105356،   ربؼ٠ص ٚفٟ 61055، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىٙب ِسّع ازّع لبقُ فبّْٗ/نؽوخ -  2

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ   

 رُ 25105356،   ربؼ٠ص ٚفٟ 33411، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ِكبّ٘خ نؽوخ َ.َ.ل اٌىٙؽثبء ٌزٛؾ٠ٙ اٌٛقٓٝ ًِؽ  نؽوخ -  3

خ١ٕٗ  1513211555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً   

 ؼأـ رٛع٠ً رُ 25105356،   ربؼ٠ص ٚفٟ 33411، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ِكبّ٘خ نؽوخ اٌٛقٓٝ ًِؽ وٙؽثبء رٛؾ٠ٙ نؽوخ -  4

خ١ٕٗ  1513211555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 ؼأـ رٛع٠ً رُ 25105356،   ربؼ٠ص ٚفٟ 33411، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ِكبّ٘خ نؽوخ َ.َ.ل اٌٛقٓٝ ًِؽ وٙؽثبء  نؽوخ -  5

خ١ٕٗ  1513211555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 رٛع٠ً رُ 25105326،   ربؼ٠ص ٚفٟ 51131، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ نؽوب٘ب ٚ زكب١ٔٓ ِسّع ِسّع فزس١ٗ نؽوٗ -  6

خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ   

 رٛع٠ً رُ 25105326،   ربؼ٠ص ٚفٟ 51131، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبءٖ اثؽا١ُ٘ ِسّع اثْٛبٌت/نؽوخ -  7

خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رٛع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ   

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌٛٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رٛع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 62354    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، نؽ٠ىٗ ٚ ضفبخٝ وفٍٝ اثؽا١ُ٘ نؽوخ -  1

 ِع٠ٕٗ- اٌكبثٙ اٌسٝ-(15511) ثٍٛن( 3)ؼلُ ثبٌمٓٛٗ( 1) ؼلُ نمٗ ثبٌٕٛٛاْ ٌٍهؽوخ فؽ٘ افززبذ رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ

إٌهبِ ٚثٕفف اٌٛجٛؼ  

 رٛع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 61055    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ ضفبخٝ وفٍٝ اثؽا١ُ٘ نؽوٗ -  2

 اٌٛجٛؼ ِع٠ٕٗ- اٌكبثٙ اٌسٝ-(15511)ثٍٛن( 3)ؼلُ ثبٌمٓٛٗ( 2)ؼلُ نمخ ٕٚٚٛأٗ خع٠ع فؽ٘ افززبذ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ

إٌهبِ ثٕفف اٌم١ٍٛث١ٗ  

 رٛع٠ً رُ 25105356 ربؼ٠ص ٚفٟ 61055    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب ِسّع ازّع لبقُ فبّْٗ/نؽوخ -  3

 اٌٛجٛؼ ِع٠ٕٗ- اٌكبثٙ اٌسٝ-(15511)ثٍٛن( 3)ؼلُ ثبٌمٓٛٗ( 2)ؼلُ نمخ ٕٚٚٛأٗ خع٠ع فؽ٘ افززبذ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ

إٌهبِ ثٕفف اٌم١ٍٛث١ٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 رٛع٠ً رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 45311    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ ِؽخبْ اٌفزبذ ٚجع ِسّع نؽوٗ -  4

ٚرًف١زٙب اٌهؽوخ ٌسً ٚغٌه اٌدع٠عٖ اال٘ؽاَ زعائك ج13 نبؼ٘ 131 اٌىبئٓ اٌفؽ٘ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ  

 رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 45311    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ ِؽخبْ اٌفزبذ ٚجع ِسّع ؼَب نؽوٗ -  5

ٚرًف١زٙب اٌهؽوخ ٌسً ٚغٌه اٌدع٠عٖ اال٘ؽاَ زعائك ج13 نبؼ٘ 131 اٌىبئٓ اٌفؽ٘ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً  

 رُ 25105311 ربؼ٠ص ٚفٟ 45311    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبئٗ  ِؽخبْ اٌفزبذ ٚجع ِسّع ؼَب نؽوٗ -  6

ٚرًف١زٙب اٌهؽوخ ٌسً ٚغٌه اٌدع٠عٖ اال٘ؽاَ زعائك ج13 نبؼ٘ 131 اٌىبئٓ اٌفؽ٘ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً  

 ربؼ٠ص ٚفٟ 45311    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، اٌفزبذ ٚجع ِسّع اثٕبء 5 ٚنؽوبئٗ اٌفزبذ ٚجع ِسّع ؼَب نؽوٗ -  7

 ٌسً ٚغٌه اٌدع٠عٖ اال٘ؽاَ زعائك ج13 نبؼ٘ 131 اٌىبئٓ اٌفؽ٘ اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  إٌٛٛاْ رٛع٠ً رُ 25105311

ٚرًف١زٙب اٌهؽوخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌهبِ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚرك١ّٓ اٌّبن١خ رؽث١خ ١ًٌجر: ٔهبِ ثبَبفخ اٌهؽوخ غؽٌ رٛع٠ً  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىزٗ ضفبخٝ وفٍٝ اثؽا١ُ٘ نؽوٗ -  1

 ٚاٌعٚاخٓ اٌٍسَٛ ٠طى ف١ّب اٌغ١ؽ ٌعٜ ٚاٌز١ًٕٙ اٌّدّعٖ ٚاٌٍسَٛ اٌغػائ١خ اٌّٛاظ ٚردبؼح ٚاٌزًع٠ؽ ٚاالقز١ؽاظ اٌّبن١خ ٚاظؼاؼ

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61055   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌهؽوخ ثبقُ ٚاالقّبن  

 ٚرك١ّٓ اٌّبن١خ رؽث١خ ١ًٌجر: ٔهبِ ثبَبفخ اٌهؽوخ غؽٌ رٛع٠ً  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب ِسّع ازّع لبقُ فبّْٗ/نؽوخ -  2

 ٚاٌعٚاخٓ اٌٍسَٛ ٠طى ف١ّب اٌغ١ؽ ٌعٜ ٚاٌز١ًٕٙ اٌّدّعٖ ٚاٌٍسَٛ اٌغػائ١خ اٌّٛاظ ٚردبؼح ٚاٌزًع٠ؽ ٚاالقز١ؽاظ اٌّبن١خ ٚاظؼاؼ

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105356ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 61055   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌهؽوخ ثبقُ ٚاالقّبن  

  ، ٌٚاٌمٛاؼ اٌسهؽاد ِٚىبفسٗ ٚبِٗ ٔٗبفٗ ثدٍٛٙب اٌهؽوٗ غؽٌ رٛع٠ً  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ ازّع زبِع ِدعٜ/نؽوخ -  3

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 65440   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  

 ، ٚاٌمٛاؼٌ اٌسهؽاد ِٚىبفسٗ ٚبِٗ ٔٗبفٗ ثدٍٛٙب اٌهؽوٗ غؽٌ رٛع٠ً  رُبِٓ نؽوخ ، نؽوبٖ ٚ ازّع زبِع ِدعٜ نؽوخ -  4

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رٛع٠ً ر25105313ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 65440   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوخ ٔٛ٘       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

ٚاٌكّخ االقُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اقسك ٕ٘عٜ ث١زؽ/نؽوخ: اٌٝ 12053 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  رُبِٓ نؽوخ  25105353:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

ٕ٘عٜ اقسك  ٕ٘عٜ اٌّؽزَٛ ٚؼثخ ٚنؽوبؤٖ ٕ٘عٜ  

 ازّع لبقُ فبّْٗ/نؽوخ: اٌٝ 61055 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  رُبِٓ نؽوخ  25105356:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2

ٚنؽ٠ىٙب ِسّع  

 ِسّع اثْٛبٌت/نؽوخ: اٌٝ 51131 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزٛع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  ثك١ٓخ رٛي١خ  25105326:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3

ٚنؽوبءٖ اثؽا١ُ٘  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األنطبو   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ِكٍُ ٚجعإٌُّٛ فإاظ ازّع -  1

33411 

   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ِكٍُ ٚجعإٌُّٛ فإاظ ازّع -  2

33411 

   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ِكٍُ ٚجعإٌُّٛ فإاظ ازّع -  3

33411 

33411   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  ِّثً  ِكبّ٘خ نؽوخ  اثؽا١ُ٘ ظؼظ٠ؽ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  4  

33411   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  ِّثً  ِكبّ٘خ نؽوخ  اثؽا١ُ٘ ظؼظ٠ؽ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  5  

33411   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  ِّثً  ِكبّ٘خ نؽوخ  اثؽا١ُ٘ ظؼظ٠ؽ اثؽا١ُ٘ ِسّع -  6  

   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ثٙدذ خّبي ثٙدذ ازّع -  7

33411 

   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ثٙدذ خّبي ثٙدذ ازّع -  8

33411 

   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ثٙدذ خّبي ثٙدذ ازّع -  9

33411 

   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ِسّع ٍٚٝ فؽغٍٝ ٍٚٝ -  10

33411 

   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ِسّع ٍٚٝ فؽغٍٝ ٍٚٝ -  11

33411 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ِسّع ٍٚٝ فؽغٍٝ ٍٚٝ -  12

33411 

:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  ِٕزعة ُٚٚٛ اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  نّٛٗ ازّع اثؽا١ُ٘ زك١ٓ ؼأفذ -  13

33411   ثؽلُ    25105356  

:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  ِٕزعة ُٚٚٛ اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  نّٛٗ ازّع اثؽا١ُ٘ زك١ٓ ؼأفذ -  14

33411   ثؽلُ    25105356  

:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  ِٕزعة ُٚٚٛ اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  نّٛٗ ازّع اثؽا١ُ٘ زك١ٓ ؼأفذ -  15

33411   ثؽلُ    25105356  

  ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  لبقُ ٠ك١ٓ ٚجعاٌؽز١ُ خّبي -  16

 33411  

  ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  لبقُ ٠ك١ٓ ٚجعاٌؽز١ُ خّبي -  17

 33411  

  ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  لبقُ ٠ك١ٓ ٚجعاٌؽز١ُ خّبي -  18

 33411  

   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ِسّع اٌك١ع ٌِٛٛ ٚبظي -  19

33411 

   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ِسّع اٌك١ع ٌِٛٛ ٚبظي -  20

33411 

   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌٛب١ٍِٓ ٚٓ ِّثً ُٚٛ  اظاؼح ِدٍف ُٚٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ِسّع اٌك١ع ٌِٛٛ ٚبظي -  21

33411 

:  ربؼ٠ص ، ٚضكبئؽ اؼثبذ ِٓ ِكزسمبرٗ وبفخ ٚاقزٍُ رطبؼج  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع لبقُ فبّْٗ -  22

61055   ثؽلُ    25105356  

:  ربؼ٠ص ، ٚضكبئؽ اؼثبذ ِٓ ِكزسمبرٗ وبفخ ٚاقزٍُ رطبؼج  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع لبقُ فبّْٗ -  23

61055   ثؽلُ    25105356  

:  ربؼ٠ص ، ٚضكبئؽ اؼثبذ ِٓ ِكزسمبرٗ وبفخ ٚاقزٍُ رطبؼج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِٙؽاْ ٚجعاهلل ثط١ذ ٔبيؽ -  24

61055   ثؽلُ    25105356  

:  ربؼ٠ص ، ٚضكبئؽ اؼثبذ ِٓ ِكزسمبرٗ وبفخ ٚاقزٍُ رطبؼج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِٙؽاْ ٚجعاهلل ثط١ذ ٔبيؽ -  25

61055   ثؽلُ    25105356  

:  ربؼ٠ص ، ٚضكبئؽ اؼثبذ ِٓ ِكزسمبرٗ وبفخ ٚاقزٍُ رطبؼج  ِزُبِٓ نؽ٠ه ضؽٚج  رُبِٓ نؽوخ  ضفبخٝ وفٍٝ اثؽا١ُ٘ -  26

61055   ثؽلُ    25105356  

:  ربؼ٠ص ، ٚضكبئؽ اؼثبذ ِٓ ِكزسمبرٗ وبفخ ٚاقزٍُ رطبؼج  ِزُبِٓ نؽ٠ه ضؽٚج  رُبِٓ نؽوخ  ضفبخٝ وفٍٝ اثؽا١ُ٘ -  27

61055   ثؽلُ    25105356  

 خ١ّٙ اِبَ اٌهؽوٗ رّث١ً زك ٌٚٙب ٌٍهؽوٗ ِكئٌٛٗ ِع٠ؽح  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع لبقُ فبّْٗ -  28

 زك ٌٚٙب اٌهؽوٗ ٚٓ ١ٔبثخ ٚاٌزٛل١ٙ لب١ٔٛٔخ اخؽاءد ِٓ اٌهؽوٗ ٠طى ِب ٚوً ٚاٌُؽائت اٌزدبؼٜ ٚاٌكدً اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد

 ِب ٚوً وبْ ا٠ّٕب اٌٛمبؼٜ ٚاٌهٙؽ اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ اٌمب١ٔٛٔٗ اٌّكئ١ٌٛٗ رزسًّ اْ ٍٚٝ اٌىبٍِٗ االظاؼح
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 زكبثبد ٚفزر ٚا٠عا٘ قست ِٓ ٚاًٌّبؼف اٌجٕٛن وبفخ ِٙ اٌزٛبًِ زك ٌٚٙب ثّفؽظ٘ب اٌسى١ِٛٗ اًٌّبٌر خ١ّٙ ٚاِبَ اٌهؽوٗ ٠طى

61055   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌؽ٘ٓ ٚزك اٌه١ىبد ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ اٌجٕٛن ِٙ اٌزٛبًِ يٛؼ ٚوبفخ  

 خ١ّٙ اِبَ اٌهؽوٗ رّث١ً زك ٌٚٙب ٌٍهؽوٗ ِكئٌٛٗ ِع٠ؽح  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع لبقُ فبّْٗ -  29

 زك ٌٚٙب اٌهؽوٗ ٚٓ ١ٔبثخ ٚاٌزٛل١ٙ لب١ٔٛٔخ اخؽاءد ِٓ اٌهؽوٗ ٠طى ِب ٚوً ٚاٌُؽائت اٌزدبؼٜ ٚاٌكدً اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد

 ِب ٚوً وبْ ا٠ّٕب اٌٛمبؼٜ ٚاٌهٙؽ اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ اٌمب١ٔٛٔٗ اٌّكئ١ٌٛٗ رزسًّ اْ ٍٚٝ اٌىبٍِٗ االظاؼح

 زكبثبد ٚفزر ٚا٠عا٘ قست ِٓ ٚاًٌّبؼف اٌجٕٛن وبفخ ِٙ اٌزٛبًِ زك ٌٚٙب ثّفؽظ٘ب اٌسى١ِٛٗ اًٌّبٌر خ١ّٙ ٚاِبَ اٌهؽوٗ ٠طى

61055   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌؽ٘ٓ ٚزك اٌه١ىبد ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ اٌجٕٛن ِٙ اٌزٛبًِ يٛؼ ٚوبفخ  

 اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ اٌهؽوٗ رّث١ً زك ٌٚٙب ٌٍهؽوٗ ِكئٌٛٗ ِع٠ؽح  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِٙؽاْ ٚجعاهلل ثط١ذ ٔبيؽ -  30

 االظاؼح زك ٌٚٙب اٌهؽوٗ ٚٓ ١ٔبثخ ٚاٌزٛل١ٙ لب١ٔٛٔخ اخؽاءد ِٓ اٌهؽوٗ ٠طى ِب ٚوً ٚاٌُؽائت اٌزدبؼٜ ٚاٌكدً اٌسى١ِٛٗ

 ٠طى ِب ٚوً وبْ ا٠ّٕب اٌٛمبؼٜ ٚاٌهٙؽ اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ اٌمب١ٔٛٔٗ اٌّكئ١ٌٛٗ رزسًّ اْ ٍٚٝ اٌىبٍِٗ

 ٚوبفخ زكبثبد ٚفزر ٚا٠عا٘ قست ِٓ ٚاًٌّبؼف اٌجٕٛن وبفخ ِٙ اٌزٛبًِ زك ٌٚٙب ثّفؽظ٘ب اٌسى١ِٛٗ اًٌّبٌر خ١ّٙ ٚاِبَ اٌهؽوٗ

61055   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌؽ٘ٓ ٚزك اٌه١ىبد ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ اٌجٕٛن ِٙ اٌزٛبًِ يٛؼ  

 اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ اٌهؽوٗ رّث١ً زك ٌٚٙب ٌٍهؽوٗ ِكئٌٛٗ ِع٠ؽح  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِٙؽاْ ٚجعاهلل ثط١ذ ٔبيؽ -  31

 االظاؼح زك ٌٚٙب اٌهؽوٗ ٚٓ ١ٔبثخ ٚاٌزٛل١ٙ لب١ٔٛٔخ اخؽاءد ِٓ اٌهؽوٗ ٠طى ِب ٚوً ٚاٌُؽائت اٌزدبؼٜ ٚاٌكدً اٌسى١ِٛٗ

 ٠طى ِب ٚوً وبْ ا٠ّٕب اٌٛمبؼٜ ٚاٌهٙؽ اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ اٌمب١ٔٛٔٗ اٌّكئ١ٌٛٗ رزسًّ اْ ٍٚٝ اٌىبٍِٗ

 ٚوبفخ زكبثبد ٚفزر ٚا٠عا٘ قست ِٓ ٚاًٌّبؼف اٌجٕٛن وبفخ ِٙ اٌزٛبًِ زك ٌٚٙب ثّفؽظ٘ب اٌسى١ِٛٗ اًٌّبٌر خ١ّٙ ٚاِبَ اٌهؽوٗ

61055   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌؽ٘ٓ ٚزك اٌه١ىبد ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ اٌجٕٛن ِٙ اٌزٛبًِ يٛؼ  

 خ١ّٙ اِبَ اٌهؽوٗ رّث١ً زك ٌٚٙب ٌٍهؽوٗ ِكئٌٛٗ ِع٠ؽح  ِزُبِٓ نؽ٠ه ضؽٚج  رُبِٓ نؽوخ  ضفبخٝ وفٍٝ اثؽا١ُ٘ -  32

 زك ٌٚٙب اٌهؽوٗ ٚٓ ١ٔبثخ ٚاٌزٛل١ٙ لب١ٔٛٔخ اخؽاءد ِٓ اٌهؽوٗ ٠طى ِب ٚوً ٚاٌُؽائت اٌزدبؼٜ ٚاٌكدً اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد

 ِب ٚوً وبْ ا٠ّٕب اٌٛمبؼٜ ٚاٌهٙؽ اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ اٌمب١ٔٛٔٗ اٌّكئ١ٌٛٗ رزسًّ اْ ٍٚٝ اٌىبٍِٗ االظاؼح

 زكبثبد ٚفزر ٚا٠عا٘ قست ِٓ ٚاًٌّبؼف اٌجٕٛن وبفخ ِٙ اٌزٛبًِ زك ٌٚٙب ثّفؽظ٘ب اٌسى١ِٛٗ اًٌّبٌر خ١ّٙ ٚاِبَ اٌهؽوٗ ٠طى

61055   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌؽ٘ٓ ٚزك اٌه١ىبد ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ اٌجٕٛن ِٙ اٌزٛبًِ يٛؼ ٚوبفخ  

 خ١ّٙ اِبَ اٌهؽوٗ رّث١ً زك ٌٚٙب ٌٍهؽوٗ ِكئٌٛٗ ِع٠ؽح  ِزُبِٓ نؽ٠ه ضؽٚج  رُبِٓ نؽوخ  ضفبخٝ وفٍٝ اثؽا١ُ٘ -  33

 زك ٌٚٙب اٌهؽوٗ ٚٓ ١ٔبثخ ٚاٌزٛل١ٙ لب١ٔٛٔخ ءداخؽا ِٓ اٌهؽوٗ ٠طى ِب ٚوً ٚاٌُؽائت اٌزدبؼٜ ٚاٌكدً اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد

 ِب ٚوً وبْ ا٠ّٕب اٌٛمبؼٜ ٚاٌهٙؽ اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ اٌمب١ٔٛٔٗ اٌّكئ١ٌٛٗ رزسًّ اْ ٍٚٝ اٌىبٍِٗ االظاؼح

 زكبثبد ٚفزر ٚا٠عا٘ قست ِٓ ٚاًٌّبؼف اٌجٕٛن وبفخ ِٙ اٌزٛبًِ زك ٌٚٙب ثّفؽظ٘ب اٌسى١ِٛٗ اًٌّبٌر خ١ّٙ ٚاِبَ اٌهؽوٗ ٠طى

61055   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، اٌؽ٘ٓ ٚزك اٌه١ىبد ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ اٌجٕٛن ِٙ اٌزٛبًِ يٛؼ ٚوبفخ  

 غٌه وً ٚاٌمؽٌ اٌؽ٘ٓ ٚمٛظ ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ ٚااللزؽاٌ  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع لبقُ فبّْٗ -  34

 ، ِبغوؽ ثٍٛ اٚ وً فٝ اٌهؽوخ ثبالظاؼح اٌغ١ؽ رٛو١ً زك ٌٚٙب اٌٛمبؼ٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب اٌهؽوٗ اليٛي ٚاٌؽ٘ٓ ٚاٌج١ٙ اٌهؽوٗ ثبقُ

61055   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص  

 

 غٌه وً ٚاٌمؽٌ اٌؽ٘ٓ ٚمٛظ ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ ٚااللزؽاٌ  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع لبقُ فبّْٗ -  35

 ، ِبغوؽ ثٍٛ اٚ وً فٝ اٌهؽوخ ثبالظاؼح اٌغ١ؽ رٛو١ً زك ٌٚٙب اٌٛمبؼ٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب اٌهؽوٗ اليٛي ٚاٌؽ٘ٓ ٚاٌج١ٙ اٌهؽوٗ ثبقُ

61055   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص  

 

 ثبقُ غٌه وً ٚاٌمؽٌ اٌؽ٘ٓ ٚمٛظ ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ ٚااللزؽاٌ  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِٙؽاْ ٚجعاهلل ثط١ذ ٔبيؽ -  36

:  ربؼ٠ص ، ِبغوؽ ثٍٛ اٚ وً فٝ اٌهؽوخ ثبالظاؼح اٌغ١ؽ رٛو١ً زك ٌٚٙب اٌٛمبؼ٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب اٌهؽوٗ اليٛي ٚاٌؽ٘ٓ ٚاٌج١ٙ اٌهؽوٗ

61055   ثؽلُ    25105356  

 ثبقُ غٌه وً ٚاٌمؽٌ اٌؽ٘ٓ ٚمٛظ ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ ٚااللزؽاٌ  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِٙؽاْ ٚجعاهلل ثط١ذ ٔبيؽ -  37

:  ربؼ٠ص ، ِبغوؽ ثٍٛ اٚ وً فٝ اٌهؽوخ ثبالظاؼح اٌغ١ؽ رٛو١ً زك ٌٚٙب اٌٛمبؼ٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب ؽوٗاٌه اليٛي ٚاٌؽ٘ٓ ٚاٌج١ٙ اٌهؽوٗ

61055   ثؽلُ    25105356  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ثبقُ غٌه وً ٚاٌمؽٌ اٌؽ٘ٓ ٚمٛظ ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ ٚااللزؽاٌ  ِزُبِٓ نؽ٠ه ضؽٚج  رُبِٓ نؽوخ  ضفبخٝ وفٍٝ اثؽا١ُ٘ -  38

:  ربؼ٠ص ، ِبغوؽ ثٍٛ اٚ وً فٝ اٌهؽوخ ثبالظاؼح اٌغ١ؽ رٛو١ً زك ٌٚٙب اٌٛمبؼ٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب اٌهؽوٗ اليٛي ٚاٌؽ٘ٓ ٚاٌج١ٙ اٌهؽوٗ

61055   ثؽلُ    25105356  

 ثبقُ غٌه وً ٚاٌمؽٌ اٌؽ٘ٓ ٚمٛظ ٍٚٝ ٚاٌزٛل١ٙ ٚااللزؽاٌ  ِزُبِٓ نؽ٠ه ضؽٚج  رُبِٓ نؽوخ  ضفبخٝ وفٍٝ اثؽا١ُ٘ -  39

:  ربؼ٠ص ، ِبغوؽ ثٍٛ اٚ وً فٝ اٌهؽوخ ثبالظاؼح اٌغ١ؽ رٛو١ً زك ٌٚٙب اٌٛمبؼ٠ٗ ِّٚزٍىبرٙب اٌهؽوٗ اليٛي ٚاٌؽ٘ٓ ٚاٌج١ٙ اٌهؽوٗ

61055   ثؽلُ    25105356  

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ٌٍٛفبٖ رطبؼج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع ِسّع قٍٜٛ -  40  

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ٌٍٛفبٖ رطبؼج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع ِسّع ق١ِٛٗ -  41  

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ٌٍٛفبٖ رطبؼج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع ِسّع فزسٝ -  42  

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ٌٍٛفبٖ رطبؼج  ِزطبؼج نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  اٌّغؽثٝ ازّع ازّع ١ِٕؽٖ -  43  

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ٌٍٛفبٖ رطبؼج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع ِسّع ِسكٓ -  44  

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ٌٍٛفبٖ رطبؼج  ِزطبؼج نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ض١ًٍ ِدّع ازّع ِسّع -  45  

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ٌٍٛفبٖ رطبؼج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع ِسّع قٍٜٛ -  46  

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ٌٍٛفبٖ رطبؼج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع ِسّع ق١ِٛٗ -  47  

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ٌٍٛفبٖ رطبؼج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع ِسّع فزسٝ -  48  

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ٌٍٛفبٖ رطبؼج  ِزطبؼج نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  اٌّغؽثٝ ازّع ازّع ١ِٕؽٖ -  49  

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ٌٍٛفبٖ رطبؼج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع ِسّع ِسكٓ -  50  

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، ٌٍٛفبٖ رطبؼج  ِزطبؼج نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ض١ًٍ ِدّع ازّع ِسّع -  51  

 ثىبفخ اٌهؽوٗ ٠ٍؿَ رٛل١ٛٗ ٚ اٌزٛل١ٙ ٚ االظاؼٖ زك ٚزعٖ ٌٗ ٚ  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع ِسّع قٍٜٛ -  52

 اٌهؽوٗ ايٛي ث١ٙ ٚزك اٌزدبؼٜ ٚاٌكدً زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ ٚاٌزٛل١ٙ اٌغ١ؽ لجً اٌزؿاِبرٙب ٚ رٛٙعارٙب

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، اٌك١بؼاد  

 ثىبفخ اٌهؽوٗ ٠ٍؿَ رٛل١ٛٗ ٚ اٌزٛل١ٙ ٚ االظاؼٖ زك ٚزعٖ ٌٗ ٚ  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع ِسّع ق١ِٛٗ -  53

 اٌهؽوٗ ايٛي ث١ٙ ٚزك اٌزدبؼٜ ٚاٌكدً زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ ٚاٌزٛل١ٙ اٌغ١ؽ لجً اٌزؿاِبرٙب ٚ رٛٙعارٙب

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، اٌك١بؼاد  

 ثىبفخ اٌهؽوٗ ٠ٍؿَ رٛل١ٛٗ ٚ اٌزٛل١ٙ ٚ االظاؼٖ زك ٚزعٖ ٌٗ ٚ  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع ِسّع فزسٝ -  54

 اٌهؽوٗ ايٛي ث١ٙ ٚزك اٌزدبؼٜ ٚاٌكدً زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ ٚاٌزٛل١ٙ اٌغ١ؽ لجً اٌزؿاِبرٙب ٚ رٛٙعارٙب

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، اٌك١بؼاد  

 ثىبفخ اٌهؽوٗ ٠ٍؿَ رٛل١ٛٗ ٚ اٌزٛل١ٙ ٚ االظاؼٖ زك ٚزعٖ ٌٗ ٚ  ِزطبؼج نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  اٌّغؽثٝ ازّع ازّع ١ِٕؽٖ -  55

 اٌهؽوٗ ايٛي ث١ٙ ٚزك اٌزدبؼٜ ٚاٌكدً زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ ٚاٌزٛل١ٙ اٌغ١ؽ لجً اٌزؿاِبرٙب ٚ رٛٙعارٙب

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، اٌك١بؼاد  

 ثىبفخ اٌهؽوٗ ٠ٍؿَ رٛل١ٛٗ ٚ اٌزٛل١ٙ ٚ االظاؼٖ زك ٚزعٖ ٌٗ ٚ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ِسّع ازّع ِسّع ِسكٓ -  56

 اٌهؽوٗ ايٛي ث١ٙ ٚزك اٌزدبؼٜ ٚاٌكدً زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ ل١ٙٚاٌزٛ اٌغ١ؽ لجً اٌزؿاِبرٙب ٚ رٛٙعارٙب

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، اٌك١بؼاد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جش س التعامل مع هذا الملفال يجو

 ثىبفخ اٌهؽوٗ ٠ٍؿَ رٛل١ٛٗ ٚ اٌزٛل١ٙ ٚ االظاؼٖ زك ٚزعٖ ٌٗ ٚ  ِزطبؼج نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  ض١ًٍ ِدّع ازّع ِسّع -  57

 اٌهؽوٗ ايٛي ث١ٙ ٚزك اٌزدبؼٜ ٚاٌكدً زى١ِٛٗ ٚاٌغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّٙ اِبَ ٚاٌزٛل١ٙ اٌغ١ؽ لجً اٌزؿاِبرٙب ٚ رٛٙعارٙب

45161   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، اٌك١بؼاد  

 وبفخ اِبَ اٌهؽوٗ ٚثبقُ ٚٓ ٚاٌزٛل١ٙ االظاؼح زك ٚزعٖ ٌٚٗ  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  اثؽا١ُ٘ ِسّع اثْٛبٌت -  58

51131   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، اٌكٍٓبد اٚقٙ غٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌز٠ّٛٓ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد  

 وبفخ اِبَ اٌهؽوٗ ٚثبقُ ٚٓ ٚاٌزٛل١ٙ االظاؼح زك ٚزعٖ ٌٚٗ  ِزُبِٓ ٚنؽ٠ه ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  اثؽا١ُ٘ ِسّع اثْٛبٌت -  59

51131   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، اٌكٍٓبد اٚقٙ غٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌز٠ّٛٓ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد  

 وبفخ اِبَ اٌهؽوٗ ٚثبقُ ٚٓ ٚاٌزٛل١ٙ االظاؼح زك ٚزعٖ ٌٚٗ  ِزُبِٓ نؽ٠ه ضؽٚج  ثك١ٓخ رٛي١خ  ِسّع ِسّع فزس١ٗ -  60

51131   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، اٌكٍٓبد اٚقٙ غٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌز٠ّٛٓ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد  

 وبفخ اِبَ اٌهؽوٗ ٚثبقُ ٚٓ ٚاٌزٛل١ٙ االظاؼح زك ٚزعٖ ٌٚٗ  ِزُبِٓ نؽ٠ه ضؽٚج  ثك١ٓخ رٛي١خ  ِسّع ِسّع فزس١ٗ -  61

51131   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، اٌكٍٓبد اٚقٙ غٌه فٝ ٌٚٗ ٚاٌز٠ّٛٓ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌٛمٛظ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    25105310:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽوبئٙب ٍٚٝ اٌسف١ٕ ٚجع لٓت يفبء نؽوٗ -  1

61151   ثؽلُ  

   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ٕٚٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٗ ازّع يجؽٜ ازّع نؽوخ -  2

61415 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

51043   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 345  2511/15/35-ج  ٠ٛقف أٛؼ ِسبقٓ -  1  

51531   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 341  2511/12/0-ج  اٌُجٙ ٍٟٚ ٍٟٚ ًِٓفٟ -  2  

61333   ثؽلُ    25105353:  ربؼ٠ص ، 343  2510/2/25-ج  ِسّع ٍٚٝ ازّع اٌع٠ٓ ًٚبَ -  3  

50335   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 355  2515/1/10-ج  ِزٝ ١ًٔف ٕ٘بء -  4  
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24655   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 315  2513/3/4-ج  نسبرٗ ٚجعاٌٛازع اقبِٗ -  5  

24655   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 311  2513/3/3-ج  نسبرٗ ٚجعاٌٛازع اقبِٗ -  6  

40065   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 362  2515/1/6- ج  فؽج ٚعٌٝ قبِر/  ِٕٙعـ -  7  

40065   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 363  2515/1/6 ج  فؽج ٚعٌٝ قبِر/  ِٕٙعـ -  8  

51155   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 356  2513/1/3-ج  ربَٚؽٚـ زى١ُ ف١فٟ -  9  

51155   ثؽلُ    25105354:  ربؼ٠ص ، 351  2513/1/2-ج  ربَٚؽٚـ زى١ُ ف١فٟ -  10  

43144   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 313  2550/1/13 ج  ِسّع زكٓ زبِع -  11  

43144   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 314  2514/1/13 ج  ِسّع زكٓ زبِع -  12  

43144   ثؽلُ    25105355:  ربؼ٠ص ، 315  2510/1/13 ج  ِسّع زكٓ زبِع -  13  

25511   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 331  2511/3/6- ج  اثٛا١ٌؿ٠ع ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ازّع -  14  

25511   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 333  2516/3/6- ج  اثٛا١ٌؿ٠ع ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ازّع -  15  

43143   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 303  2513/4/13- ج  ٚجعاٌؽزّٓ ق١ٍّبْ ّٚؽ -  16  

64143   ثؽلُ    25105356:  ربؼ٠ص ، 304  2511/4/11 - ج  ٠كٟ ٔبنع ق١ّؽ نسبرٗ -  17  

53351   ثؽلُ    25105351:  ربؼ٠ص ، 012  2510/3/10-ج  ق١سٗ ِىك١ّٛـ  زج١ت خبثؽ -  18  

65664   ثؽلُ    25105351:  ربؼ٠ص ، 024  2513/0/13- ج  ٍٚٝ يبٌر ازّع ًِٓفٝ -  19  

65531   ثؽلُ    25105351:  ربؼ٠ص ، 013  2511/5/35-ج  ٍٚٝ ف١ُٙ ِسّع خّبي -  20  

65531   ثؽلُ    25105351:  ربؼ٠ص ، 014  2516/5/35-ج  ٍٚٝ ف١ُٙ ِسّع خّبي -  21  

64443   ثؽلُ    25105351:  ربؼ٠ص ، 010  2511/3/20-ج  ٚجعاٌٗب٘ؽ ٚثّبْ خّبي ٘بنُ اَ -  22  

41102   ثؽلُ    25105351:  ربؼ٠ص ، 025  2511/11/21-ج  ازّع ؼقّٝ ِسّع اثؽا١ُ٘ -  23  

64336   ثؽلُ    25105315:  ربؼ٠ص ، 033  2511/12/0- ج  ١ٓٚٗ ازّع أٛاؼ -  24  

50540   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 013  2515/0/3- ج  ٚجعاٌغٕٝ ِسّع ٚالء -  25  

50540   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 014  2515/0/3 ج  ٚجعاٌغٕٝ ِسّع ٚالء -  26  

36021   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 045  1002/3/23- ج  ِسّع نسبرٗ ِسّع -  27  

36021   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 046  1001/3/23- ج  ِسّع نسبرٗ ِسّع -  28  

36021   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 041  2552/3/23 -ج  ِسّع نسبرٗ ِسّع -  29  

36021   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 043  2551/1/23- ج  ِسّع نسبرٗ ِسّع -  30  

36021   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 040  2512/1/23- ج  ِسّع نسبرٗ ِسّع -  31  
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36021   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 055  2511/1/23- ج  ِسّع نسبرٗ ِسّع -  32  

64410   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 044  2511/0/0- ج  ٍْت فّٙٝ اٌفزبذ ٚجع ِسّع -  33  

64023   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 055  2511/12/11-ج  ق١ع ٚجعاٌدبثؽ ِسّٛظ ؼَب -  34  

65421   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 061  2513/4/15 - ج  اثٛاٌٛال ٍٚٝ فبؼٚق ؾ٠ٕت -  35  

64255   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 054  2511/5/14-ج  ٚجعاٌٛؿ٠ؿ زكٓ ِسّع ٔبظ٠ٗ -  36  

50520   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 045  2515/3/20- ج  ٚجعا١ًٌٍر ق١ع ٍْٛذ  ح فب٠ؿ -  37  

50520   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 041  2515/3/20- ج  ٚجعا١ًٌٍر ق١ع ٍْٛذ  ح فب٠ؿ -  38  

53136   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 050  2510/4/0-ج  ٚ٘جٗ ١ٚبظ ٚؿد قبِر/  ظ -  39  

53643   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 005  2514/15/2 - ج  يّٛئ١ً فإاظ يّٛئ١ً خؽخف -  40  

56103   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 034  2556/11/26- ج  ضٍف اقّب١ًٚ ٘بٟٔ -  41  

56103   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 035  2511/11/26-ج  ضٍف اقّب١ًٚ ٘بٟٔ -  42  

56103   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 036  2516/11/26-ج  ضٍف اقّب١ًٚ ٘بٟٔ -  43  

61040   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 005  2514/1/5 - ج  ِؽؾٚق اٌجبة فزر ِسّع اثؽا١ُ٘ -  44  

65423   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 004  2513/4/0-ج  ِكٛٛظ زٕب ضٍف ٚبظي -  45  

41355   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 015  1001/12/3 - ج  ي١ٍت ز١ٕٓ ي١ٍت ٚؿد -  46  

41355   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 016  2552/12/13 - ج  ي١ٍت ز١ٕٓ ي١ٍت ٚؿد -  47  

41355   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 011  2551/12/12 - ج  ي١ٍت ز١ٕٓ ي١ٍت ٚؿد -  48  

41355   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 013  2512/12/13 - ج  ي١ٍت ز١ٕٓ ي١ٍت ٚؿد -  49  

41355   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 010  2511/12/13 - ج  ي١ٍت ز١ٕٓ ي١ٍت ٚؿد -  50  

65031   ثؽلُ    25105312:  ربؼ٠ص ، 006  2510/2/13 - ج  ٍٚٝ ازّع فبؼٚق ازّع -  51  

13643   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1265  2554/12/26-ج  ق١ع قٛعاٜٚ ِسّع نسبرٗ -  52  

53045   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1515  2515/2/3- ج  ِسّع رٛف١ك ٍٚٝ انؽف -  53  

53045   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1516  2515/2/3- ج  ِسّع رٛف١ك ٍٚٝ انؽف -  54  

51661   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1525  2513/3/23- ج  ل١ٍٕٟ اقسبق خؽخف ّٚبظ -  55  

54646   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1515  2555/5/22 - ج  اٌه١ّٝ ِسّع ضٍف ظٚبء -  56  

54646   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1511  2515/5/22 - ج  اٌه١ّٝ ِسّع ضٍف ظٚبء -  57  

54646   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1512  2515/5/22 - ج  اٌه١ّٝ ِسّع ضٍف ظٚبء -  58  
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30011   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1513  1005/15/22 - ج  خؽخف نف١ك ؼفٛذ -  59  

30011   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1510  1005/15/22 - ج  خؽخف نف١ك ؼفٛذ -  60  

30011   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1525  2555/15/22 - ج  خؽخف نف١ك ؼفٛذ -  61  

30011   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1521  2555/15/22 - ج  خؽخف نف١ك ؼفٛذ -  62  

30011   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1522  2515/15/22 - ج  خؽخف نف١ك ؼفٛذ -  63  

30011   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1523  2515/15/25 - ج  خؽخف نف١ك ؼفٛذ -  64  

53506   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1530  2554/1/12- ج  ِسّع اٌك١ع  ٍٚٝ  ق١ع -  65  

53506   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1545  2550/1/12-ج  ِسّع اٌك١ع  ٍٚٝ  ق١ع -  66  

53506   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1541  2514/1/12- ج  ِسّع اٌك١ع  ٍٚٝ  ق١ع -  67  

65135   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1542  2511/1/12-ج  قٛع ٍٚٝ ِسّٛظ ٚفبء -  68  

65135   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1543  2516/1/12-ج  قٛع ٍٚٝ ِسّٛظ ٚفبء -  69  

64446   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1535  2511/3/20-ج  ِكٛع اٌفٝ ٌّٛٝ خٛؼج -  70  

53126   ثؽلُ    25105314:  ربؼ٠ص ، 1531  2510/1/31- ج  زٕب قٛع ا٠ّٓ -  71  

65100   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1564  2513/12/1-ج  وبًِ فؽٔك١ف ٠ٛقف ث١هٜٛ -  72  

64643   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1551  2511/15/22- ج  ١ٚع ٔٛؼ ٚبظي ازّع -  73  

32533   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1551  2552/2/11- ج  ٚجعاٌٛ٘بة ِسّٛظ ٠سٝ -  74  

32533   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1552  2551/2/11- ج  ٚجعاٌٛ٘بة ِسّٛظ ٠سٝ -  75  

32533   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1553  2512/2/11- ج  ٚجعاٌٛ٘بة ِسّٛظ ٠سٝ -  76  

32533   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1554  2511/2/11- ج  ٚجعاٌٛ٘بة ِسّٛظ ٠سٝ -  77  

65223   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1553  2513/2/12 - ج  ٚجعاٌٛازع ٚجعا١ٌُٗٛ فزسٝ ٚبْف -  78  

65244   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1541  2513/2/11- ج  ٍٚٝ ض١ٍفٗ ِسّٛظ ِدب٘ع -  79  

50152   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1512  2515/3/26-ج  ظؼ٠ٚم ٚجعاهلل ِسّع قٛع -  80  

61334   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1560  2510/2/12 - ج  ٠ٛقف ظ١ِبْ ٔد١ت ٚظ٠ٙ -  81  

65321   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1563  2513/12/15-ج  فبؼـ ٍٚٝ ؼفٛذ زك١ٓ -  82  

63155   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1565  2516/1/21- ج  اثٛا١ًٌٍ لٓت ِسّع ظٚبء -  83  

31541   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1501  2512/15/4- ج  اثٛؾ٠ع اثؽا١ُ٘ اثٛؾ٠ع -  84  

31541   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1503  2511/15/4- ج  اثٛؾ٠ع ؽا١ُ٘اث اثٛؾ٠ع -  85  
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54504   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1531  2555/5/6- ج  نسبرٗ اثؽا١ُ٘ ٘بٔٝ -  86  

54504   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1533  2515/5/6- ج  نسبرٗ اثؽا١ُ٘ ٘بٔٝ -  87  

54504   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1530  2515/5/6- ج  نسبرٗ اثؽا١ُ٘ ٘بٔٝ -  88  

23345   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1533  2510/2/0 - ج  زٕب فؽج ثبثذ -  89  

33154   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1534  2514/3/11-ج  ٔبنع زج١ت ١ٚبظ -  90  

65651   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1155  2513/1/11-ج  ث١ٕب١ِٓ وبًِ ي١ٍت ِؽلى -  91  

65331   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1154  2510/1/15-ج  ض١ًٍ يبثؽ ٍِمٝ اال١ِؽ -  92  

65311   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1505  2511/3/25-ج  فؽج ربظؼـ خبثؽ -  93  

65311   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1501  2516/3/25-ج  فؽج ربظؼـ خبثؽ -  94  

66525   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1502  2510/4/11 - ج  زكب١ٔٓ ِسّٛظ ازّع ِسّٛظ -  95  

65003   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1115  2510/3/21- ج  خ١ع يبظق ؾوٝ ١ٚبظ -  96  

55150   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 3613  2516/6/6 - ج  ض١ًٍ ِسّٛظ زٕفٝ ؼَب -  97  

56131   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1111  2556/11/10-ج  يفٛد ِسّع ٚبظي -  98  

56131   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1113  2511/11/10-ج  يفٛد ِسّع ٚبظي -  99  

56131   ثؽلُ    25105310:  ربؼ٠ص ، 1110  2516/11/10-ج  يفٛد ِسّع ٚبظي -  100  

64511   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1143  2511/0/11-ج  ِسّع ِسّع اٌجبلٝ ٚجع ازّع -  101  

51340   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1133  2553/4/5 - ج  ٚجعإٌجٟ ٚجعاٌسى١ُ ِسّع -  102  

51340   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1130  2513/4/5 - ج  ٚجعإٌجٟ ٚجعاٌسى١ُ ِسّع -  103  

51340   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1145  2513/4/5 - ج  ٟٚجعإٌج ٚجعاٌسى١ُ ِسّع -  104  

53115   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1120  2554/0/1 - ج  ِؽؾٚق اهلل خبة ق١ف -  105  

53115   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1135  2550/3/31 - ج  ِؽؾٚق اهلل خبة ق١ف -  106  

53115   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1131  2514/3/35 - ج  ِؽؾٚق اهلل خبة ق١ف -  107  

65635   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1144  2516/6/6-ج  ٌٚٛ ِسّع ق١ع ْبؼق -  108  

65033   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1156  2510/3/24 - ج  اهلل فؽج ل١ٍٕٝ اهلل فؽج اثبٔٛة -  109  

30413   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1153  2515/4/2-ج  ِسّع فّٙٝ ازالَ -  110  

30413   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1154  2515/4/1-ج  ِسّع فّٙٝ ازالَ -  111  

42605   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 1162  2513/2/6-ج  ظاٚٚظ ض١ًٍ ٚبظي -  112  
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42605   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 1163  2513/2/5-ج  ظاٚٚظ ض١ًٍ ٚبظي -  113  

65536   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 1161  2513/1/0-ج  اٌهبغٌٝ وبًِ ِسّع ِسّع -  114  

50662   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 1164  2515/15/2 - ج  ربَٚؽٚـ ٚ٘جٗ غوٝ ٚفبف -  115  

50662   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 1165  2515/15/2 - ج  ربَٚؽٚـ ٚ٘جٗ غوٝ ٚفبف -  116  

61301   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 1153  2510/54/23-ج  ِسّع ؼقّٝ ِسّع ازّع -  117  

51556   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 1113  2511/6/10 - ج  زكب١ٔٓ ٔٛؼاٌع٠ٓ ؼن١عٜ -  118  

62031   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 1163  2516/1/12-ج  فؽزبْ اثؽا١ُ٘ فؽزبْ ِسّع -  119  

51431   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 1160  2511/5/21-ج  ٚجعاٌدبثؽ زك١ٓ قّبذ -  120  

65605   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 1150  2513/15/2-ج  نسبرٗ ٔطٍٗ وّبي ٚبظي -  121  

63525   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1100  2513/1/31-ج  ازّع ٍٚٝ ازّع اٌع٠ٓ ثٙبء -  122  

62551   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1101  2514/0/15-ج  رِٛب ز١ٕٓ فبًَ يفبء -  123  

51642   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1133  25111/12 - ج  ن١ّٝ ٚجعاٌؽز١ُ ١ٌٍٝ -  124  

53134   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1104  2514/2/1-ج  زج١ت زكٓ ازّع -  125  

53134   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1105  2510/2/1-ج  زج١ت زكٓ ازّع -  126  

65134   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 1253  2511/1/13-ج  زك١ٓ ِسّع ؼخت فٛؾ٠ٗ -  127  

65134   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 1250  2516/1/13-ج  زك١ٓ ِسّع ؼخت فٛؾ٠ٗ -  128  

51031   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 1216  2510/1/3 - ج  فبٔٛـ قب٠ٚؽـ خبثؽ خ١ٙبْ/ظ -  129  

32301   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 1214  2513/2/6-ج  خبثؽ ١ُٛٔ ٔج١ً/ ظ -  130  

66515   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 1213  2510/54/15-ج  ِزٝ وبًِ وّبي ِبخع -  131  

32651   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 1256  2511/15/2- ج  ا١ًٌٍ اثٛ قٍٓبْ ا١ٌُٗٛ ٚجع -  132  

51344   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1231  2513/4/20-ج  غجؽ٠بي ٌج١ت ١ِٕب ١ِطبئ١ً -  133  

53544   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1224  2510/2/6-ج  ١ٓٚخ غجؽ٠بي اٌفبظٜ ٚجع ِؽ٠ُ -  134  

65561   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1223  2513/12/31-ج  ٚكؽاْ ِسّع زّعٜ ِسّع -  135  

46401   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1226  2516/0/15- ج  ِسّع ازّع ٔج١ٍٗ -  136  

32341   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1223  2513/1/23- ج  ٚجعاٌٛ٘بة ا١ِٓ ق١ع -  137  

64160   ثؽلُ    25105323:  ربؼ٠ص ، 1255  2511/4/25-ج  قٓفبٔٛـا فإاظ فب٠ؿ ؼِٚبٔٝ -  138  

62040   ثؽلُ    25105323:  ربؼ٠ص ، 1243  2516/1/15-ج  وبًِ ِسّع ِسّع نٙبة -  139  
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65551   ثؽلُ    25105323:  ربؼ٠ص ، 1244  2516/5/21-ج  زكب١ٔٓ ٚجعاٌّٛخٛظ زدبؾٜ ق١ّؽ -  140  

65015   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 1253  2511/0/12- ج  ِؽؾٚق ٚثّبْ اهلل ٚجع ؼُِبْ -  141  

65015   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 1254  2516/3/12- ج  ِؽؾٚق ٚثّبْ اهلل ٚجع ؼُِبْ -  142  

65130   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 1250  2513/1/25 - ج  ٔبنع قٛع ث١ٕب١ِٓ -  143  

13643   ثؽلُ    25105331:  ربؼ٠ص ، 1261  2550/12/25-ج  ق١ع عاٜٚقٛ ِسّع نسبرٗ -  144  

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

63121   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1554  2516/12/11- ج  ٚنؽ٠ىٗ ؼاَٝ خّٛٗ ضبٌع نؽوخ -  1  

55151   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1555  2555/15/10- ج  ٚنؽوب٘ب خٛؼخٝ  ثهؽٜ  فب٠مٗ نؽوخ -  2  

55151   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1551  2555/15/10- ج  ٚنؽوب٘ب خٛؼخٝ  ثهؽٜ  فب٠مٗ نؽوخ -  3  

55151   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1552  2515/15/10- ج  ٚنؽوب٘ب خٛؼخٝ  ثهؽٜ  فب٠مٗ نؽوخ -  4  

55151   ثؽلُ    25105313:  ربؼ٠ص ، 1553  2515/15/10- ج  ٚنؽوب٘ب خٛؼخٝ  ثهؽٜ  فب٠مٗ ؽوخن -  5  

53353   ثؽلُ    25105311:  ربؼ٠ص ، 1562  2510/3/23 - ج  ٚنؽوبٖ اٌهزٜٛ ٍٚٝ ِسّع ٍٚٝ ِسّع نؽوٗ -  6  

65030   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1155  2510/3/24 - ج  ٚنؽ٠ىٗ ِسّع اٌع٠ٓ ًٔؽ ِسّع نؽوٗ -  7  

65030   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1155  2510/3/24 - ج  ٚنؽ٠ىٙب ِٛقٝ ٍٚٝ قٛبظ نؽوخ -  8  

65030   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1155  2510/3/24 - ج  نؽ٠ىزٗ ٚ ِٛقٟ ٚجعاٌس١ّع زبؾَ نؽوخ -  9  

61121   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 1114  2513/0/21 - ج  نؽ٠ىز١ٙب ٚ زٕب ز١ٍُ ٔج١ٍٗ نؽوخ -  10  

61121   ثؽلُ    25105324:  ربؼ٠ص ، 1114  2513/0/21 - ج  ٚنؽ٠ىز١ٗ زٕب ١ًٔف خْٛ نؽوٗ -  11  

55306   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1105  2516/15/21-ج  ٚنؽوبٖ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ِسّع ٚجعاٌٛؿ٠ؿ نؽوٗ -  12  

55306   ثؽلُ    25105325:  ربؼ٠ص ، 1105  2516/15/21-ج  ٚنؽوبٖ ٚجعاٌٛؿ٠ؿ ِسّع ٚجعاٌٛؿ٠ؿ نؽوٗ -  13  

61163   ثؽلُ    25105326:  ربؼ٠ص ، 1255  2513/11/4-ج  نؽوبٖ ٚ غٓبـ ق١ّؽ ؼِٚبٔٝ نؽوخ -  14  

52311   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1236  2513/11/51-ج  اٌّب١ٌٗ ٚاالّٚبي ًٌٍؽافٗ اًٌّؽ٠ٗ اٌهؽوٗ -  15  

61654   ثؽلُ    25105321:  ربؼ٠ص ، 1232  2513/4/16 - ج  خ١ع اثؽا١ُ٘ ِٕٝ ٚ اقىٕعؼ خؽخف نىؽٜ نؽوخ -  16  

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ؼ٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

افؽاظ ث١ٙ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽوبد ؼ٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽوبد ث١ٙ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


