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أفؽاظ ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

"  وّج١ٛرؽ ِىزت ػٓ 34535 ثؽلُ 25145415 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زك١ٓ ق١ع زّعٜ ١ٌٚع -  1

(  2514-2-15 فٝ 216 ؼلُ ا١ِٕخ ِٛافمخ( )  اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ٚثؼع االٔزؽٔذ ػعا ف١ّب" )  اٌؼ١ٍّخ اٌؽقبئً وزبثخ

االؼَٝ اٌعٚؼ اٌد١ٕٕخ ل ِٓ ْب٘ؽ ل 2:  ثدٙخ ،  

 ، ي١ع١ٌٗ ػٓ 34533 ثؽلُ 25145454 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زبِع ِسّع اٌس١ّع ػجع ازّع -  2

اٌسّؽاء اٌؿا٠ٚٗ - 1/4 ِسً( 1) ِعضً - اٌدع٠عٖ اٌسّؽاء اٌؿا٠ٚٗ ِكبوٓ( 124) ثٍٛن:  ثدٙخ  

 ٔمً ِىزت ػٓ 34564 ثؽلُ 25145423 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌك١ع ٠ٛقف اٌك١ع نؽ٠ف -  3

اٌظب٘ؽ - 3 ؼلُ نمٗ - اٌثمٍجٟ ثكزبْ نبؼع ل 6:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛٗ ٚرٛؼ٠عاد  

 ، نٛة وبفٟ ػٓ 34523 ثؽلُ 25145452 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ِسّع ق١ع زكٓ -  4

اٌكبزً - ػج١ع ل ِٓ اٌسؽ٠ٗ ل 1:  ثدٙخ  

 ٚؼنخ ػٓ 34563 ثؽلُ 25145423 فٝ ل١ع ، 11555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثؽوبد ػٍٝ ػجعٖ اٌك١ع نبظٜ -  5

االؼَٝ ثؼع اٌطبِف اٌعٚؼ اٌّٛقىٝ اٌد١م ل 56:  ثدٙخ ، خب٘ؿح ِالثف رهغ١ً  

 ِسً ػٓ 34542 ثؽلُ 25145415 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؽؤف ػجع اظؼ٠ف ِسّع ازّع -  6

اٌّعاؼـ ث١ٓ ل 15:  ثدٙخ ، وهؽٜ  

:  ثدٙخ ، ١ْٛؼ ث١غ ػٓ 34534 ثؽلُ 25145415 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع وبًِ ا٠ٛة ازّع -  7

اٌد١م ١ِعاْ - اٌهٕٛأٝ اٌٛ٘بة ػجع ل قبثمب 13 أ 12 ِسً  

 ٚاػالْ ظػب٠ٗ ػٓ 34525 ثؽلُ 25145454 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكٓ ازّع ػّبظ اٌع٠ٓ ػؿ -  8

اٌمب٘ؽٖ - اٌكبزً - قٍٓبْ ل 3:  ثدٙخ ، ٚوبفٙبد ِٓبػُ ٚاظاؼٖ  

 ثؽلُ 25145424 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِبَٝ ػٌٛ اٌس١ٍُ ػجع اٌع٠ٓ خّبي اٌس١ٍُ ػجع -  9

اٌطبؾٔعاؼ قج١ً ل أ 26:  ثدٙخ ، ِمبٚالد اػّبي ػٓ 34523  

 ِبؼوذ قٛثؽ ػٓ 34522 ثؽلُ 25145424 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكب١ٔٓ ازّع ِسّع ازّع -  10

اٌفعا٠ٚخ اٌمجخ ل 3:  ثدٙخ ،  

:  ثدٙخ ، ِمٙٝ ػٓ 34523 ثؽلُ 25145435 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػّؽ نجؽاٜٚ ق١ع ازّع -  11

اغبضبْ - اٌع٠ٓ يعؼ ٔبي١خ اٌؽٜ رفز١م ل 4  

 ٚػالفٗ ثمبٌٗ ػٓ 34523 ثؽلُ 25145453 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ازّع ِؼزّع ازّع -  12

ظوبْ - اٌفؽج اثٛ نبؼع 64:  ثدٙخ ،  

 رٛؼ٠عاد ػٓ 34536 ثؽلُ 25145411 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل نىؽ ثهؽٜ اظٚاؼ خٛؼج -  13

نمٗ - اٌٙٛاء لجٗ 24:  خثدٙ ، ػ١ِّٛخ  

 ردبؼح ػٓ 34562 ثؽلُ 25145423 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زكب١ٔٓ ٘بؼْٚ ِسّٛظ ًِٓفٝ -  14

االؼَٝ ثبٌعٚؼ ِسً ثٛؼقؼ١ع نبؼع 435 ؼلُ ػمبؼ:  ثدٙخ ، االظ٠ٚخ ظْٚ اٌزد١ًّ ِكزسُؽاد  

 ٌسَٛ ث١غ ػٓ 34552 ثؽلُ 25145412 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع اٌفزبذ ػجع ِسّع -  15

اٌسّؽاء اٌؿا٠ٚٗ - اٌؿا٠ٚٗ إٌٛؼ َ ػفبف ثٓ ػثّبْ ل 1:  ثدٙخ ، ِدّعٖ  
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 ، فبوٙٗ ردبؼٖ ػٓ 34565 ثؽلُ 25145422 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خؽخف قؼع اقؼ١ع ؼِؿٞ -  16

اٌسّؽاء اٌؿا٠ٚٗ - ػف١فٟ قالِٗ 62:  ثدٙخ  

 ردبؼح ػٓ 34543 ثؽلُ 25145411 فٝ ل١ع ، 3555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌس١ٍُ ػجع اٌس١ّع ػجع زكٓ ػٍٝ -  17

اٌّّؽ ظاضً اٌسكٓ اثٛ ل ِٓ اٌهٛنزؽٜ ل 6:  ثدٙخ ، خب٘ؿح ِالثف ضؽظٚاد  

 خٛاؼة ٚؼنخ ػٓ 34531 ثؽلُ 25145454 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٍٝ ِسّع زك١ٓ ازّع -  18

اًٌّؽٜ اٌط١ٍح نبؼع 143:  ثدٙخ ،  

 ػٓ 34526 ثؽلُ 25145423 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؼال اثٛ اٌٛ٘بة ػجع ِسّع ْبؼق -  19

ث٠ٕٛذ اٌزىٕٛ ِٛي اٌؼجبق١خ ل 2:  ثدٙخ ،(  اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ثؼع ٚ االٔزؽٔذ ػعا ف١ّب) اقز١هٓ ثالٜ  

 اقز١هٓ ثالٞ ػٓ 34525 ثؽلُ 25145452 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ظ٠بة ِسّع قؼ١ع خ١ٙبْ -  20

اٌكبزً - زٍّٟ ازّع ل 21:  ثدٙخ ،  

 لٓغ رٛؼ٠ع ػٓ 34522 ثؽلُ 25145452 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نبوؽ نىؽٞ يجسٟ ١ِٕب -  21

 - ثبنب ؼارت ل ا 32:  ثدٙخ ، اٌزكط١ٓ أظّٗ ٚي١بٔٗ إٌٙعق١ٗ اٌطعِبد ٚرمع٠ُ ٚي١بٔزٙب اٌجطبؼ٠ٗ ٚاٌّؽاخً اٌغال٠بد غ١بؼ

 اٌكبزً

 رٛؼ٠ع ػٓ 34515 ثؽلُ 25145451 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثك١ٛٔٝ ِسّع ثالي ِسّع ازّع -  22

االؼَٝ ثبٌعٚؼ نمخ اٌكٕعٚثٝ ل 24:  ثدٙخ ، اٌّىبرت ِّٙبد  

 رٛؼ٠عاد ِىزت ػٓ 34553 ثؽلُ 25145412 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قؼ١ع ثٌٛف قؼع قٙبَ -  23

 ؼلُ اٌهمخ ِٓ غؽفٗ - اٌؼؽ٠هٟ ل ِٓ اٌؼؿ٠ؿٜ ل2:  ثدٙخ ،(  ٚاالػالْ اٌعػب٠خ ِٛاظ رٛؼ٠ع ٚظْٚ ِٚكزٍؿِبرٗ اٌىّج١ٛرؽ ظْٚ) 

ػهؽ اٌثبٔٝ ثبٌعٚؼ 32  

 رٛؼ٠عاد ػٓ 34524 ثؽلُ 25145453 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌٙدبَ زبفظ اٌس١ّع ػجع زبفظ -  24

اٌسّؽاء اٌؿا٠ٚٗ - إٌٛؼ َ ٠ٛٔف اٌك١ع فبؼٚق 4:  ثدٙخ ، االضهبة ٚرٛؼ٠ع ػ١ِّٛٗ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 34546 ثؽلُ 25145414 فٝ ل١ع ، 12555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل ػجع ِسّع إٌبيؽ ػجع ِسّع -  25

اٌكبزً - اٌسٍٛأٟ ِسّع ل 36:  ثدٙخ  

 ي١بٔخ ػٓ 34545 ثؽلُ 25145414 فٝ ل١ع ، 3555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِٕمؽ٠ٛـ ػ١ٓخ غجؽ٠بي ِٕٝ -  26

اٌجٛالل١خ اٌزؽػخ نبؼع ل 143:  ثدٙخ ، غ١بؼ لٓغ ٚرٛؼ٠ع اٌك١بؼاد  

 يبٌخ ػٓ 34544 ثؽلُ 25145414 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ثع٠ؽ ِسّع زّؿح يالذ ِسّع -  27

 نبؼع ِٓ ِزفؽع اٌع٠ٓ أ١ِٓ نبؼع 2:  ثدٙخ ،(  اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ٚثؼع االٔزؽٔذ ػعا ف١ّب)  اقز١هٓ ثالٜ أٌؼبة

ثبالؼَٝ ِسً - رىال اثؽا١ُ٘  

 ػٓ 34556 ثؽلُ 25145413 فٝ ل١ع ، 1555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػ١ٓٗ ا١ٌٍٓف ػجع اٌفزبذ ػجع اٌفزبذ ػجع -  28

اٌفؽج ؼٌٚ - ٔهبْٟ ل 24:  ثدٙخ ، قؽ٠ؼٗ ٚخجبد ث١غ  

 ػٓ 34565 ثؽلُ 25145421 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اِجبثٟ ِسّٛظ اٌؼبي ػجع ف١ًً ِسّع -  29

اٌكبزً - 3 ؼلُ ِىزت اٌؽٞ رفز١م ل 15:  ثدٙخ ، خّؽوٟ رط١ٍى  

 اٌّالثف ردبؼح ػٓ 34551 ثؽلُ 25145412 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسّع ِؽقٝ ق١ع زك١ٓ -  30

اٌّمكٝ ل 44:  ثدٙخ ، ٚاوككٛاؼرٙب اٌؼكىؽ٠خ اٌّالثف ظْٚ اٌدب٘ؿح  

 ٘عا٠ب ٚؼنخ ػٓ 34566 ثؽلُ 25145423 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ اقسك ػ١ع وؽ٠ُ -  31

االؼَٝ ثبٌعٚؼ 1 نمخ ضٍٛيٝ نبؼع ِٓ ػٌٛ اثؽا١ُ٘ نبؼع 5:  ثدٙخ ، االٔزؽٔذ ظْٚ ١ٌؿؼ ٚزفؽ ضهج١خ  
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 ردبؼٖ ػٓ 34521 ثؽلُ 25145424 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع نف١ك ِسّع ِٟ -  32

اٌّٛقىٟ - االؼَٟ ثؼع اٌؽاثغ ثبٌعٚؼ ِسً ثٛؼقؼ١ع ل 435 ػمبؼ:  ثدٙخ ، االظ٠ٚٗ ظْٚ اٌزد١ًّ ِكزسُؽاد  

 ازػ٠ٗ ردبؼٖ ػٓ 34564 ثؽلُ 25145422 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌؽٚثٟ ِسّع ِسّٛظ ق١ع -  33

اٌّٛقىٟ - االؼَٟ ثؼع اٌثبٟٔ اٌعٚؼ إٌٛثٟ غ١ّ ل 14:  ثدٙخ ، ثبٔٛاػٙب خٍع٠ٗ ًِٕٚٛػبد  

 ػٓ 34532 ثؽلُ 25145454 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  يبٌر اٌىؽ٠ُ ػجع اٌكزبؼ ػجع ؾ٠ٕت -  34

يع٠ك وبًِ ل 63:  ثدٙخ ، ثُبئغ نسٓ  

 رٛؼ٠ع ػٓ 34524 ثؽلُ 25145452 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اهلل فزر اٌسبفظ ػجع ِسّع نسبرٗ -  35

اٌّٛقىٟ - االٚثؽا ١ِعاْ 1:  ثدٙخ ، وٙؽثبئ١ٗ اظٚاد  

 ردبؼٖ ػٓ 34543 ثؽلُ 25145414 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زّعٞ اٌس١ّع ػجع ٔد١ت ِسّع -  36

اٌفؽج ؼٌٚ - اٌفؽج ؼٌٚ ل 51:  ثدٙخ ، ٚاٌّفؽٚنبد اٌّالثف  

 ثالٞ ػٓ 34533 ثؽلُ 25145411 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٠ٛقف اٌك١ع اٌفزبذ ػجع ا٠ّبْ -  37

 4:  ثدٙخ ،( اٌالؾِٗ اٌزؽاض١ى ػٍٟ اٌسًٛي ٚثؼع االٔزؽٔذ ػعا ف١ّب)  اٌىسٛالد ظْٚ ٚثبؼظٖ قبضٕٗ ِهؽٚثبد رمع٠ُ ِغ اقز١هٓ

اٌكبزً - االؼَٟ فٛق االٚي اٌعٚؼ 3 ِسً ظٔهٛاٞ اٌع٠ٓ فطؽ  

 34525 ثؽلُ 25145424 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  إٌّؼُ ػجع اٌؽؤٚف ػجع ا١ٌٍٓف ػجع ِسّع -  38

االزالَ َ ق١ٕب ل 4:  ثدٙخ ، ػ١ِّٛخ رٛؼ٠عاد ػٓ  

 ثٓ ِٓسٓ ػٓ 34513 ثؽلُ 25145453 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  خؽخف غبٌٝ ٔج١ً ؼِٚبٔٝ -  39

اٌجٛالل١خ اٌزؽػخ ل 132:  ثدٙخ ،  

 ػٓ 34526 ثؽلُ 25145452 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِسبؼ٠ك ِسّع اٌك١ع ِسّٛظ ِب٘ؽ -  40

:  ثدٙخ ، اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ٚثؼع ٚاًٌّبزف اٌع١ٕ٠خ ٚاٌىزت ٚاٌّدالد اًٌسف ٚايعاؼ االٔزؽٔذ ػعا ف١ّب ِٓجؼخ

1 َ 135 ثٍٛن 4 ؼلُ ِسً  

 ػٓ 34555 ثؽلُ 25145412 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعاٌؽزّٓ ػجعاٌغفٛؼ ا٠ٛة ا٠ّٓ -  41

2) ِسً - نجؽا نبؼع 154:  ثدٙخ ، ؼخبٌٝ خب٘ؿح ِالثف ردبؼح ) 

:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 34563 ثؽلُ 25145422 فٝ ل١ع ، 555555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  قبٌُ اٌك١ع فٛؾٞ اقالَ -  42

اٌكبزً  - 2 ؼلُ ِسً فٛؾٞ ِسّع ل 13  

 ػٓ 34514 ثؽلُ 25145453 فٝ ل١ع ، 25555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  نم١ؽ ازّع ػ١ع ِسّع ًِٓفٟ -  43

اٌكبزً - االؼَٟ ثبٌعٚؼ نمٗ اٌجسؽ خكؽ ظؼ٠ٚم ذ 15:  ثدٙخ ، ظاض١ٍٗ ؼزالد ِٚىزت ػ١ِّٛٗ رٛؼ٠عاد  

 ِٓؼُ ػٓ 34541 ثؽلُ 25145414 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌك١ع ِسّع ازّع انؽف -  44

اٌجٛالل١خ اٌزؽػخ ل15 ِسً 143:  ثدٙخ ، اٚاٜ ر١ه ِبوٛالد  

 ثالٜ ػٓ 34545 ثؽلُ 25145414 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌك١ّغ ػجع ْالي خالي ٘بٔٝ -  45

ثعؼاْ خؿ٠ؽح ِكبوٓ ق٠ٛمخ 23:  ثدٙخ ،(  اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ٚثؼع االٔزؽٔذ ػعا ف١ّب)  اقز١هٓ  

 ػٓٛؼ ث١غ ػٓ 34561 ثؽلُ 25145421 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌع٠ت ػٍٟ ِسّع ػٍٟ اقالَ -  46

نجؽا - ِٕظؽٖ نبؼع 25:  ثدٙخ ،  

 ِٛاظ ردبؼٖ ػٓ 34554 ثؽلُ 25145421 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػجعؼثٗ ِسّع اٌك١ع ػّؽ -  47

اٌكبزً - ظا٠ؽإٌبز١ٗ ل 41:  ثدٙخ ، ػبؾٌٗ  

 رؼجئٗ ػٓ 34525 ثؽلُ 25145424 فٝ ل١ع ، 155555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  لٕع٠ً ازّع فؽٚذ ازّع ا٠ّٓ -  48

اٌٛا٠ٍٟ - اٌؼجبق١ٗ ؼفؼذ ِسّع ل 25:  ثدٙخ ، اٌغػائ١ٗ اٌّٛاظ ٚرٛؾ٠غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 25555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ  االظ٠ٚخ ظْٚ ا١ًٌبٔٗ اػّبي ٚوػٌه ػ١ِّٛخ رٛؼ٠عاد   ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىٙب اٌّك١ر ػجع ٔدبح -  1

إٌسؽاٜٚ 11:  ثدٙخ ، االظ٠ٚخ ظْٚ ا١ًٌبٔٗ اػّبي ٚوػٌه ػ١ِّٛخ رٛؼ٠عاد ػٓ ، 34535 ثؽلُ 25145453 فٝ ،ل١عد  

 ِّٚٙبد ٚاٌّسبثف اٌّٛاق١ؽ أٛاع خ١ّغ ػ١ِّٛخ رٛؼ٠عاد   ،  نؽوخ   ٚنؽ٠ىٗ ؼَٛاْ اثؽا١ُ٘ اٌىؽ٠ُ ػجع زكٓ زكبَ -  2

 االِٓ ٚضعِبد ٚاٌجٕؿ٠ٓ اٌكٛالؼ ػعا ف١ّب)  فمّ ٚاالَبفٗ ثبٌطًُ اٌٍّؿِخ اٌدٙبد ِغ ٚاٌزؼبًِ ٚاٌغبؾ اٌجزؽٚي ٚضعِبد اٌجزؽٚي

 فٝ ،ل١عد 155555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ  اٌجزؽٚي ٚؾاؼح ِٚٛافمخ اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ٚثؼع ٚاالٔزؽٔذ ٚاٌسؽاقخ

 ٚاٌغبؾ اٌجزؽٚي ٚضعِبد اٌجزؽٚي ِّٚٙبد ٚاٌّسبثف اٌّٛاق١ؽ أٛاع خ١ّغ ػ١ِّٛخ رٛؼ٠عاد ػٓ ، 34532 ثؽلُ 25145411

 ٚثؼع ٚاالٔزؽٔذ ٚاٌسؽاقخ االِٓ ٚضعِبد ٚاٌجٕؿ٠ٓ اٌكٛالؼ ػعا ف١ّب)  فمّ ٚاالَبفٗ ثبٌطًُ اٌٍّؿِخ اٌدٙبد ِغ ٚاٌزؼبًِ

اٌؽن١ع اثٓ  65:  ثدٙخ ، اٌجزؽٚي ٚؾاؼح ِٚٛافمخ اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى ػٍٝ اٌسًٛي  

 اٌدع٠عح اٌك١بؼاد لٓغ ٚردبؼح اقز١ؽاظ  ،  نؽوخ   ٚنؽوبٖ زكبْ ِدب٘ع ِسّع ػُٕٙ ٚاٌزدبؼح ٌالقز١ؽاظ اٌّٙعٜ نؽوخ -  3

 ٚردبؼح اقز١ؽاظ ػٓ ، 34544 ثؽلُ 25145415 فٝ ،ل١عد 2555555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ   ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍٛائر ْجمب ٚاٌّكزؼٍّخ

اٌكبزً- ْب٘ؽ نبؼع 42:  ثدٙخ ، ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍٛائر ْجمب ٚاٌّكزؼٍّخ اٌدع٠عح اٌك١بؼاد لٓغ  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفؽاظ اٌزدبؼٜ اٌكدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهٓت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نٓت/ِسٛ رُ   25145452 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   32432:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌه١ٙع جعػ اثؽا١ُ٘ ػبؾؼ فؽ٠بي   - 1

اٌزدبؼح ٌزؽن ِسٛ أِؽ  اٌكدً  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145453 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   32315:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّٛظ ازّع ػبنٛؼ ِسّٛظ   - 2

اٌزدبؼٖ ٌزؽن ِسٛ اِؽ   

 أِؽ  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145454 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   24243:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع ازّع وّبي ؼزبة   - 3

اٌزدبؼح ٌزؽن ِسٛ  

  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145454 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   33545:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػدجبْ نسبرٗ ق١ّؽ ِبؼوٛ   - 4

اٌزدبؼٖ ٌزؽن ِسٛ اِؽ  

 نٓت/ِسٛ رُ   25145454 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   2352:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػجعاٌكالَ ِسّع ػجعاٌدٛاظ انؽف   - 5

ٌٍٛفبح ِسٛ اِؽ  اٌكدً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ِسٛ اِؽ  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145415 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   4616:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػٌٛ ػٍٝ ػٌٛ   - 6

اٌزدبؼح ٌزؽن  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145413 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   33532:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  قالَ خٛظح زك١جخ اثٛ ِسّٛظ   - 7

اٌزدبؼٖ ٌزؽن ِسٛ اِؽ   

 اِؽ  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145422 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25314:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِدب٘ع ازّع اثٛؾ٠ع   - 8

اٌزدبؼٖ ٌزؽن ِسٛ  

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145424 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   26653:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  نٍم ِسّع اٌطبٌك ػجع ازّع   - 9

اٌزدبؼٖ ٌزؽن ِسٛ اِؽ   

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145424 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   33535:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  خٕعٜ ٚؼظٜ اظٚاؼظ ِب٠ىً   - 10

اٌزدبؼح ٌزؽن ِسٛ اِؽ   

 نٓت/ِسٛ رُ   25145423 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   33434:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ِسّع ػٍٝ اٌؼبْٝ ػجع فؽج   - 11

اٌزدبؼح ٌزؽن ِسٛ اِؽ  اٌكدً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145451 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  34346 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اثؽا١ُ٘ ٌج١ت اثؽا١ُ٘ ِؽ٠ُ -  1

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145454 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  35116 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػ١كٝ فّٙٝ ؼافذ اِدع -  2

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

ٚاٌزًع٠ؽ ٌألقز١ؽاظ االِدع -  3  ALAMGAD for import & export  ربؼ٠ص ٚفٟ  35116 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ ، 

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145454   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145454 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  33233 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِؼٌٛ اٌسكٓ اثٛ ِسّع ثعٜٚ -  4

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145454 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  23322 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  نف١ك اظٚاؼ خٛؼج -  5

خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً     

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145415 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  24225 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ثبنٗ ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّعٜ -  6

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  24433 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػّؽ زبِع ٟزكٕ زبِع -  7

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145411 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  14341 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ض١ًٍ  ا٠ٛة ٠ٛقف ؼافذ -  8

خ١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145412 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  12135 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ض١ّف  ِؽقٝ ض١ّف -  9

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145422 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  34452 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌغٕٝ ػجع زك١ٓ ِب٘ؽ ن١ّبء -  10

خ١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145423 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  24542 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌجؽػٝ ِسّع ق١ٍّبْ ِسّع ِسّع -  11

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145423 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  35154 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اهلل ػجع ض١ًٍ زٕب ٚخ١ٗ -  12

خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145424 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  33521 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ؼنٛاْ اٌك١ع وّبي ِسّع اقبِخ -  13

خ١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25145424 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  23661 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِجبؼن أزّع رٟٛٔ ػٍٟ -  14

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145451 ربؼ٠ص ٚفٟ 13162    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خؽخف ػؽ٠بْ ١ِطبئ١ً -  1

 ثٕبنّ  25555 ِبي ثؽاـ  إٌّٛف١ٗ - اٌكبظاد ِع٠ٕٗ - إًٌبػ١ٗ إٌّٓمٗ 332 اٌمٓؼٗ ثبٌؼٕٛاْ اضؽ ؼئ١كٟ اَبفٗ ،:   اٌـزأن١ؽ

 ِهغً

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145451 ربؼ٠ص ٚفٟ 34515    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثك١ٛٔٝ ِسّع ثالي ِسّع ازّع -  2

االؼَٝ ثبٌعٚؼ نمخ اٌكٕعٚثٝ ل 24 ،:   اٌـزأن١ؽ  

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145452 ربؼ٠ص ٚفٟ 33115    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اِبَ ػؽفٗ ِسّع -  3

اٌٛقٟٓ اٌُٙجٗ - اٌّمُٓ - غ١ُٕ ػبظي/  ظ نبؼع 6 ١ًٌجر اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،    

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 24123    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌّالن ػجع لع٠ف فإاظ قب١ِٗ -  4

اٌفؽج ؼٌٚ - اٌع٠ٓ فطؽ نبؼع 34 ثبٌؼمبؼ اٌثبٌث ثبٌعٚؼ 4 ؼلُ نمٗ ١ًٌجر اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 34513    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خؽخف غبٌٝ ٔج١ً ؼِٚبٔٝ -  5

اٌجٛالل١خ اٌزؽػخ ل 132 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 34514    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نم١ؽ ازّع ػ١ع ِسّع ًِٓفٟ -  6

اٌكبزً - االؼَٟ ثبٌعٚؼ نمٗ اٌجسؽ خكؽ ظؼ٠ٚم ذ 15 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 34512    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِؽقٝ ِسّع ازّع -  7

اٌمج١ف ل 16 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145454 ربؼ٠ص ٚفٟ 34521    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌغٕٝ اٌك١ع ػجعاٌغٕٝ ازّع -  8

قؼ١ع ثٛؼ نبؼع 525 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145454 ربؼ٠ص ٚفٟ 34525    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ زّعا ػّبظ اٌع٠ٓ ػؿ -  9

اٌمب٘ؽٖ - اٌكبزً - قٍٓبْ ل 3 ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145452 ربؼ٠ص ٚفٟ 34526    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسبؼ٠ك ِسّع اٌك١ع ِسّٛظ ِب٘ؽ -  10

1 َ 135 ثٍٛن 4 ؼلُ ِسً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145452 ربؼ٠ص ٚفٟ 34522    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نبوؽ نىؽٞ يجسٟ ١ِٕب -  11

اٌكبزً - ثبنب ؼارت ل ا 32 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145452 ربؼ٠ص ٚفٟ 34523    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع ق١ع زكٓ -  12

اٌكبزً - ػج١ع ل ِٓ اٌسؽ٠ٗ ل 1 ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145452 ربؼ٠ص ٚفٟ 34524    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل فزر اٌسبفظ ػجع ِسّع نسبرٗ -  13

اٌّٛقىٟ - االٚثؽا ١ِعاْ 1 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145452 ربؼ٠ص ٚفٟ 34525    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظ٠بة ِسّع قؼ١ع خ١ٙبْ -  14

اٌكبزً - زٍّٟ ازّع ل 21 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 34524    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌٙدبَ زبفظ اٌس١ّع ػجع زبفظ -  15

اٌسّؽاء اٌؿا٠ٚٗ - إٌٛؼ َ ٠ٛٔف اٌك١ع فبؼٚق 4 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 32644    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ق١ع ػجعاٌٛ٘بة انؽف -  16

وفؽع اٌغبئٗ ِغ اٌهؽٚق ِكبوٓ إٌمبثبد ػّبؼاد 63 ثبٌؼمبؼ ِسً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 34523    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِؼزّع ازّع -  17

ظوبْ - اٌفؽج اثٛ نبؼع 64 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145454 ربؼ٠ص ٚفٟ 33556    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خجؽاْ خؽخف يجؽٜ ق١ّؽ -  18

نجؽا - ٛالل١ٗاٌج اٌزؽػٗ ل 42 ١ًٌجر اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145454 ربؼ٠ص ٚفٟ 34532    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبٌر اٌىؽ٠ُ ػجع اٌكزبؼ ػجع ؾ٠ٕت -  19

يع٠ك وبًِ ل 63 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145454 ربؼ٠ص ٚفٟ 34531    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ِسّع زك١ٓ ازّع -  20

اًٌّؽٜ اٌط١ٍح نبؼع 143 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145454 ربؼ٠ص ٚفٟ 34533    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع ِسّع اٌس١ّع ػجع ازّع -  21

اٌسّؽاء اٌؿا٠ٚٗ - 1/4 ِسً( 1) ِعضً - اٌدع٠عٖ اٌسّؽاء اٌؿا٠ٚٗ ِكبوٓ( 124) ثٍٛن ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145415 ربؼ٠ص ٚفٟ 34535    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ق١ع زّعٜ ١ٌٚع -  22

االؼَٝ اٌعٚؼ اٌد١ٕٕخ ل ِٓ ْب٘ؽ ل 2 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145415 ربؼ٠ص ٚفٟ 34534    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع وبًِ ا٠ٛة ازّع -  23

اٌد١م ١ِعاْ - اٌهٕٛأٝ اٌٛ٘بة ػجع ل قبثمب 13 أ 12 ِسً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145415 ربؼ٠ص ٚفٟ 34542    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؽؤف ػجع اظؼ٠ف ِسّع ازّع -  24

اٌّعاؼـ ث١ٓ ل 15 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145411 ربؼ٠ص ٚفٟ 23363    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّٛظ  زك١ٓ ػالء -  25

اٌجبظ٠خ ثبزثٗ اٌكؼٛظ٠خ ػّبؼاد 6 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145411 ربؼ٠ص ٚفٟ 34533    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف اٌك١ع اٌفزبذ ػجع ا٠ّبْ -  26

اٌكبزً - االؼَٟ فٛق االٚي اٌعٚؼ 3 ِسً ٛاٞظٔه اٌع٠ٓ فطؽ 4 ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145411 ربؼ٠ص ٚفٟ 34543    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌس١ٍُ ػجع اٌس١ّع ػجع زكٓ ػٍٝ -  27

اٌّّؽ ظاضً اٌسكٓ اثٛ ل ِٓ اٌهٛنزؽٜ ل 6 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145411 ربؼ٠ص ٚفٟ 34536    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل نىؽ ثهؽٜ اظٚاؼ خٛؼج -  28

نمٗ - اٌٙٛاء لجٗ 24 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145414 ربؼ٠ص ٚفٟ 35566    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زدبؾٞ ازّع خّبي ِسّع -  29

اًٌسبثخ ل 32 ثبٌؼمبؼ االٚي ثبٌعٚؼ نمخ ِٓ زدؽح ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145414 ربؼ٠ص ٚفٟ 34541    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ِسّع ازّع انؽف -  30

اٌجٛالل١خ اٌزؽػخ ل15 ِسً 143 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145414 ربؼ٠ص ٚفٟ 34543    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زّعٞ اٌس١ّع ػجع ٔد١ت ِسّع -  31

اٌفؽج ؼٌٚ - اٌفؽج ؼٌٚ ل 51 ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145414 ربؼ٠ص ٚفٟ 34546    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ػجع ِسّع إٌبيؽ ػجع ِسّع -  32

اٌكبزً - اٌسٍٛأٟ ِسّع ل 36 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145414 ربؼ٠ص ٚفٟ 34545    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕمؽ٠ٛـ ػ١ٓخ غجؽ٠بي ِٕٝ -  33

اٌجٛالل١خ اٌزؽػخ نبؼع ل 143 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145414 ربؼ٠ص ٚفٟ 34545    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ّغ ػجع ْالي خالي ٘بٔٝ -  34

ثعؼاْ خؿ٠ؽح ِكبوٓ ق٠ٛمخ 23 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145414 ربؼ٠ص ٚفٟ 34544    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثع٠ؽ ِسّع زّؿح يالذ ِسّع -  35

ثبالؼَٝ ِسً - رىال اثؽا١ُ٘ نبؼع ِٓ ِزفؽع اٌع٠ٓ أ١ِٓ نبؼع 2 ،:   اٌـزأن١ؽ  

:  اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145415 ربؼ٠ص ٚفٟ 23343    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع اِبَ ػٍٟ أ١ِؽ -  36

وفؽع اٌغبءٖ ِغ االؾثى١ٗ - االؼَٟ فٛق اٌجٍع ٚقّ ػؽاثٟ نبؼع 22 ١ًٌجر اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145416 ربؼ٠ص ٚفٟ 22124    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ٠ٛقف نسبرٗ ٠ٛقف -  37

اٌفؽج ؼٌٚ - إٌّبش خ١ٕٗ نبؼع ِٓ اٌؽؤٚف ػجع ذ 4 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145416 ربؼ٠ص ٚفٟ 14246    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ازّع ِسّعزبِع -  38

زهبظ ازّع نبؼع ِٓ اوزٛثؽ 6 ل 63 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145412 ربؼ٠ص ٚفٟ 34553    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قؼ١ع ثٌٛف قؼع قٙبَ -  39

ػهؽ اٌثبٔٝ ثبٌعٚؼ 32 ؼلُ اٌهمخ ِٓ غؽفٗ - اٌؼؽ٠هٟ ل ِٓ اٌؼؿ٠ؿٜ ل2 ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145412 ربؼ٠ص ٚفٟ 34555    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؽزّٓ ػجعاٌغفٛؼ ا٠ٛة ا٠ّٓ -  40

2) ِسً - نجؽا نبؼع 154 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف )  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145412 ربؼ٠ص ٚفٟ 34552    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اٌفزبذ ػجع ِسّع -  41

اٌسّؽاء اٌؿا٠ٚٗ - اٌؿا٠ٚٗ إٌٛؼ َ ػفبف ثٓ ػثّبْ ل 1 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145412 ربؼ٠ص ٚفٟ 34551    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِؽقٝ ق١ع زك١ٓ -  42

اٌّمكٝ ل 44 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145413 ربؼ٠ص ٚفٟ 34556    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػ١ٓٗ ا١ٌٍٓف ػجع اٌفزبذ ػجع اٌفزبذ ػجع -  43

اٌفؽج ؼٌٚ - ٔهبْٟ ل 24 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145413 ربؼ٠ص ٚفٟ 23346    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ْجك اٌك١ع ِسّٛظ اٌك١ع ِسّع -  44

اٌّٛقىٟ - اٌؼؿ٠ؿ ػجع ِٓ إٌّبيؽٖ ظؼة نبؼع 13 ١ًٌجر اٌؽئ١كٟ اٌّمؽ ػٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145421 ربؼ٠ص ٚفٟ 34562    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثىؽٜ ازّع اٌك١ع ف١ًً اٌك١ع -  45

اٌّظالد -ًِؽ نجؽا  235 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145421 ربؼ٠ص ٚفٟ 32324    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ازّع ِسّع ؼَٛاْ -  46

اٌدٕعٚي ِع٠ٕخ - اٌدؽاج نبؼع 2 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145421 ربؼ٠ص ٚفٟ 34554    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعؼثٗ ِسّع اٌك١ع ػّؽ -  47

اٌكبزً - ظا٠ؽإٌبز١ٗ ل 41 ،:   اٌـزأن١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145421 ربؼ٠ص ٚفٟ 34565    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِجبثٟ ِسّٛظ اٌؼبي ػجع ف١ًً ِسّع -  48

اٌكبزً - 3 ؼلُ ِىزت اٌؽٞ رفز١م ل 15 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145421 ربؼ٠ص ٚفٟ 23531    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ض١ٍفخ وبًِ ٔد١ت ِسّع وؽ٠ُ -  49

اٌعِؽظال ِكزهفٝ نبؼع 11 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145421 ربؼ٠ص ٚفٟ 34561    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ت ػٍٟ ِسّع ػٍٟ اقالَ -  50

نجؽا - ِٕظؽٖ نبؼع 25 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145422 ربؼ٠ص ٚفٟ 34564    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؽٚثٟ ِسّع ِسّٛظ ق١ع -  51

اٌّٛقىٟ - االؼَٟ ثؼع اٌثبٟٔ اٌعٚؼ إٌٛثٟ غ١ّ ل 14 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145422 ربؼ٠ص ٚفٟ 34563    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قبٌُ اٌك١ع فٛؾٞ اقالَ -  52

اٌكبزً  - 2 ؼلُ ِسً فٛؾٞ ِسّع ل 13 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  ٌؼٕٛاْا رؼع٠ً رُ 25145422 ربؼ٠ص ٚفٟ 34565    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خؽخف قؼع اقؼ١ع ؼِؿٞ -  53

اٌسّؽاء اٌؿا٠ٚٗ - ػف١فٟ قالِٗ 62 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145423 ربؼ٠ص ٚفٟ 34566    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ اقسك ػ١ع وؽ٠ُ -  54

االؼَٝ ثبٌعٚؼ 1 نمخ ضٍٛيٝ نبؼع ِٓ ػٌٛ اثؽا١ُ٘ نبؼع 5 ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145423 ربؼ٠ص ٚفٟ 34562    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكب١ٔٓ ٘بؼْٚ ِسّٛظ ًِٓفٝ -  55

االؼَٝ ثبٌعٚؼ ِسً ثٛؼقؼ١ع نبؼع 435 ؼلُ ػمبؼ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145423 ربؼ٠ص ٚفٟ 34563    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثؽوبد ػٍٝ ػجعٖ اٌك١ع نبظٜ -  56

االؼَٝ ثؼع اٌطبِف اٌعٚؼ اٌّٛقىٝ اٌد١م ل 56 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145423 ربؼ٠ص ٚفٟ 34564    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ٠ٛقف اٌك١ع نؽ٠ف -  57

اٌظب٘ؽ - 3 ؼلُ نمٗ - اٌثمٍجٟ ثكزبْ نبؼع ل 6 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 رؼع٠ً رُ 25145424 ربؼ٠ص ٚفٟ 34525    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، إٌّؼُ ػجع اٌؽؤٚف ػجع ا١ٌٍٓف ػجع ِسّع -  58

االزالَ َ ق١ٕب ل 4 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145424 ربؼ٠ص ٚفٟ 34525    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لٕع٠ً ازّع فؽٚذ ازّع ا٠ّٓ -  59

اٌٛا٠ٍٟ - اٌؼجبق١ٗ ؼفؼذ ِسّع ل 25 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145424 ربؼ٠ص ٚفٟ 34524    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاهلل ػب٠ع زكٓ ًِٓفٝ -  60

اٌمب٘ؽٖ - اٌٛا٠ٍٟ - اٌؼجبق١ٗ اٌمهالق غؽة 53 ،:   اٌـزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رؼع٠ً رُ 25145424 ربؼ٠ص ٚفٟ 34523    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِبَٝ ػٌٛ اٌس١ٍُ ػجع اٌع٠ٓ خّبي اٌس١ٍُ ػجع -  61

اٌطبؾٔعاؼ قج١ً ل أ 26 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ   

: اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145424 ربؼ٠ص ٚفٟ 34521    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع نف١ك ِسّع ِٟ -  62

اٌّٛقىٟ - االؼَٟ ثؼع اٌؽاثغ ثبٌعٚؼ ِسً ثٛؼقؼ١ع ل 435 ػمبؼ ،    

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145424 ربؼ٠ص ٚفٟ 34522    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكب١ٔٓ ازّع ِسّع ازّع -  63

اٌفعا٠ٚخ اٌمجخ ل 3 ،:   اٌـزأن١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145423 ربؼ٠ص ٚفٟ 34526    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼال اثٛ اٌٛ٘بة ػجع ِسّع ْبؼق -  64

ث٠ٕٛذ اٌزىٕٛ ِٛي اٌؼجبق١خ ل 2 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145435 ربؼ٠ص ٚفٟ 26363    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػ١كٟ ِسّٛظ ق١ع ِسّٛظ -  65

اٌكبظـ ثبٌعٚؼ 14 ؼلُ نمخ اٌجسؽ خكؽ ل 124 ،:   اٌـزأن١ؽ   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145435 ربؼ٠ص ٚفٟ 22546    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػدّٝ ِسّٛظ ِسّٛظ ٠ٛقف -  66

االؼَٝ ثبٌعٚؼ ِسً - اٌجسؽ خكؽ ل 121 ،:   اٌـزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145435 ربؼ٠ص ٚفٟ 34523    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػّؽ نجؽاٜٚ ق١ع ازّع -  67

اغبضبْ - اٌع٠ٓ يعؼ ٔبي١خ اٌؽٜ رفز١م ل 4 ،:   اٌـزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌهبِ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145451ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 32224   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػثّبْ يبثؽ ازّع ِسّع -  1

ظاض١ٍٗ ػّبٌٗ ٚرٛؼ٠ع ػ١ِّٛخ رٛؼ٠عاد ٔهبِ اَبفٗ   

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145453ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23353   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌه٠ٛسٝ زكٓ ػجعاٌؽاؾق اٌك١ع ِسّع -  2

 اًٌسف ايعاؼ ػعا ف١ّب)  خّبػٟ ٚٔمً ؼوبة ٔمً ِٚزؼٙع ق١بزٟ ٚرك٠ٛك ؼزالد ِىزت ١ًٌجر إٌهبِ رؼ١ً:  اٌزأن١ؽ ٚيف

اٌالؾِٗ اٌزؽاض١ى ػٍٟ ًٛيٚثؼعاٌس ٚاالٔزؽٔذ ٚاٌّدالد ) 

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145454ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23545   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼِك١ف خ١ًّ ٘الي نٕٛظح -  3

اٌزًع٠ؽ ١ًٌجر إٌهبِ رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145454ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14222   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼاَٝ ِسّٛظ اٌؼؿ٠ؿ ػجع ِسّع -  4

ؼخبٌٟ وٛاف١ؽ ِؿاظ ظضٛي/  ٔهبِ اَبفٗ:  اٌزأن١ؽ  

:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 25546   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػج١ع ِسّع ػٍٟ أٔٛؼ -  5

االقز١ؽاظ ٔهبِ اٌغبء  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145454ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34233   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ي١ٍت ثؽقَٛ ػبثع٠ٓ ٠ٛٔبْ -  6

ٚرفؽ٠غ ٚنسٓ ٔمً ٔهبِ اَبفٗ:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145454ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 33556   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خجؽاْ خؽخف يجؽٜ ق١ّؽ -  7

اٌدب٘ؿٖ اٌّالثف ردبؼٖ ١ًٌجر إٌهبِ  رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 33543   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ق١ع ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّع -  8

ٌٍعاضً ػّبي ٔمً ِٚزؼٙع ؼزالد ِىزت إٌهبِ ايجر:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 24225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثبنٗ ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّعٜ -  9

االيٍٝ ٌٍٕهبِ االقز١ؽاظ ٔهبِ اَبفٗ:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 26213   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ يبظق اهلل فزر قبِر -  10

االقز١ؽاظ ٔهبِ اٌغبء:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23363   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ِسّٛظ  زك١ٓ ػالء -  11

ق١بؼاد غ١بؼ لٓغ ردبؼح إٌهبِ ايجر:  اٌزأن١ؽ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 25334   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِبَ  قبٌُ يجسٝ ِسّع -  12

ٚاٌزًع٠ؽ االقز١ؽاظ ٔهبِ اٌغبء   

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22233   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع اهلل خبظ ٘بنُ ِسّٛظ -  13

غػائ١خ ِٛاظ رؼجئخ/  ٔهبِ اَبفخ:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 35566   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زدبؾٞ ازّع خّبي ِسّع -  14

ٚاٌزًع٠ؽ(  االظ٠ٚخ ظْٚ)  اٌّكزهف١بد ٚرد١ٙؿ آٌج١خ ٚاٌّؼعاد االخٙؿح رٛؼ٠ع:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14662   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ِسّع ػهؽٜ  ِسّع -  15

134 ؼلُ ا١ِٕخ ِٛافمٗ(  اٌالؾِخ اٌزؽاض١ى ػٍٝ اٌسًٛي ٚثؼع االٔزؽٔذ ػعا ف١ّب)  وّج١ٛرؽ ٚاٌؼبة ق١جؽ إٌهبِ ايجر:  اٌزأن١ؽ  

: اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14246   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّٛظ ازّع ِسّعزبِع -  16

خب٘ؿح ِالثف رف١ًً ٚؼنخ/  ١ًٌجر إٌهبِ رؼع٠ً   

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14356   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ق١ٍّبْ ضُؽ ِسّع ِدعٜ -  17

االيٍٟ ٌٍٕهبِ اٌزًع٠ؽ ٔهبِ اَبفٗ:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 32324   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ازّع ِسّع ؼَٛاْ -  18

غػائ١خ اٌّٛاظ ردبؼح/  ١ًٌجر إٌهبِ رؼع٠ً:  اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23334   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌٛق١ّٝ فؽج ِسّع ازّع -  19

اٌؽئ١كٝ اٌزٕهبِ اٌٝ اٌزى١١فبد ي١بٔخ/  ٔهبِ اَبفخ:  اٌزأن١ؽ  

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 25162   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ِسّع اقّبػ١ً اٌع٠ٓ يالذ ْبؼق -  20

اٌؽئ١كٝ إٌهبِ اٌٝ وٙؽثبئ١خ رٛؼ٠عاد/ٔهبِ اَبفخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34455   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌغ١ّ اثٛ اٌؼبي ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع ضبٌع -  21

اٌّسّٛي ي١بٔٗ ٚضعِبد اوككٛاؼاد اٌغبء:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌهؽوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145454ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34531   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٍٝ ِسّع زك١ٓ ازّع -  1

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34564   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ٠ٛقف اٌك١ع نؽ٠ف -  2

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145454ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34532   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، يبٌر اٌىؽ٠ُ ػجع اٌكزبؼ ػجع ؾ٠ٕت -  3

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٔٛع رؼع٠ً ر25145424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34525   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، إٌّؼُ ػجع اٌؽؤٚف ػجع ا١ٌٍٓف ػجع ِسّع -  4

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34523   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّع ق١ع زكٓ -  5

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٔٛع رؼع٠ً ر25145413ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34556   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػ١ٓٗ ا١ٌٍٓف ػجع اٌفزبذ ػجع اٌفزبذ ػجع -  6

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34525   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، لٕع٠ً ازّع فؽٚذ ازّع ا٠ّٓ -  7

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 فٚي،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34524   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاهلل ػب٠ع زكٓ ًِٓفٝ -  8

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145454ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34533   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زبِع ِسّع اٌس١ّع ػجع ازّع -  9

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34564   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؽٚثٟ ِسّع ِسّٛظ ق١ع -  10

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34563   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثؽوبد ػٍٝ ػجعٖ اٌك١ع نبظٜ -  11

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34524   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل فزر اٌسبفظ ػجع ِسّع نسبرٗ -  12

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34551   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ِؽقٝ ق١ع زك١ٓ -  13

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145453ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34524   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌٙدبَ زبفظ اٌس١ّع ػجع زبفظ -  14

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34536   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل نىؽ ثهؽٜ اظٚاؼ خٛؼج -  15

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34525   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ظ٠بة ِسّع قؼ١ع خ١ٙبْ -  16

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34561   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌع٠ت ػٍٟ ِسّع ػٍٟ اقالَ -  17

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34521   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع نف١ك ِسّع ِٟ -  18

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145453ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34512   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ِؽقٝ ِسّع ازّع -  19

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34542   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؽؤف ػجع اظؼ٠ف ِسّع ازّع -  20

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34553   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قؼ١ع ثٌٛف قؼع قٙبَ -  21

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34562   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكب١ٔٓ ٘بؼْٚ ِسّٛظ ًِٓفٝ -  22

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34533   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٠ٛقف اٌك١ع اٌفزبذ ػجع ا٠ّبْ -  23

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34545   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِٕمؽ٠ٛـ ػ١ٓخ غجؽ٠بي ِٕٝ -  24

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34522   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكب١ٔٓ ازّع ِسّع ازّع -  25

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145454ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34521   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌغٕٝ اٌك١ع ػجعاٌغٕٝ ازّع -  26

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145411ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34543   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌس١ٍُ ػجع اٌس١ّع ػجع زكٓ ػٍٝ -  27

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34541   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ع ِسّع ازّع انؽف -  28

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34563   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، قبٌُ اٌك١ع فٛؾٞ اقالَ -  29

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34522   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نبوؽ نىؽٞ يجسٟ ١ِٕب -  30

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34543   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زّعٞ اٌس١ّع ػجع ٔد١ت ِسّع -  31

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34546   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اهلل ػجع ِسّع إٌبيؽ ػجع ِسّع -  32

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34565   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اِجبثٟ ِسّٛظ اٌؼبي ػجع ف١ًً ِسّع -  33

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،   

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145453ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34514   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، نم١ؽ ازّع ػ١ع ِسّع ًِٓفٟ -  34

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34535   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زك١ٓ ق١ع زّعٜ ١ٌٚع -  35

ضبو: اٌزأن١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145415ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34534   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع وبًِ ا٠ٛة ازّع -  36

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34545   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌك١ّغ ػجع ْالي خالي ٘بٔٝ -  37

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145454ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34525   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ازّع ػّبظ اٌع٠ٓ ػؿ -  38

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145453ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34523   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسّع ازّع ِؼزّع ازّع -  39

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34554   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعؼثٗ ِسّع اٌك١ع ػّؽ -  40

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145422ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34565   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خؽخف قؼع اقؼ١ع ؼِؿٞ -  41

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34443   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػّؽ ِسّع ازّع خّبي -  42

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34526   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِسبؼ٠ك ِسّع اٌك١ع ِسّٛظ ِب٘ؽ -  43

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145414ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34544   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثع٠ؽ ِسّع زّؿح يالذ ِسّع -  44

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34526   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌؼال اثٛ اٌٛ٘بة ػجع ِسّع ْبؼق -  45

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145453ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34513   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، خؽخف غبٌٝ ٔج١ً ؼِٚبٔٝ -  46

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34555   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌؽزّٓ ػجعاٌغفٛؼ ا٠ٛة ا٠ّٓ -  47

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34562   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثىؽٜ ازّع اٌك١ع ف١ًً اٌك١ع -  48

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145423ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34566   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ اقسك ػ١ع وؽ٠ُ -  49

ضبو: اٌزأن١ؽ  

،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145451ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34515   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ثك١ٛٔٝ ِسّع ثالي ِسّع ازّع -  50

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145412ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34552   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اٌفزبذ ػجع ِسّع -  51

ضبو: اٌزأن١ؽ  

 رؼع٠ً ر25145424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34523   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِبَٝ ػٌٛ اٌس١ٍُ ػجع اٌع٠ٓ خّبي اٌس١ٍُ ػجع -  52

ضبو: اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌهؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25145435ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34523   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػّؽ نجؽاٜٚ ق١ع ازّع -  53

ضبو: اٌزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚيف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼع٠ً ر25145424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 34443   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، ربخؽ ، ػّؽ ِسّع ازّع خّبي -  1

افؽاظ: اٌزأن١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وٛؾ٠ٓ الثز١ذ: اٌٝ 33115 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145452ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1    

ٌٍزًع٠ؽ ثؽفىذ: اٌٝ 23545 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145454ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2    

اٌّؼبظْ ٌزهغ١ً إٌٛؼ اخٝ: اٌٝ 32333 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145454ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3  E J E . AL 

NOUR   

ٚاٌزٛؼ٠عاد ٌٍزدبؼح اٌكٍٙٝ ِإقكخ: اٌٝ 24364 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145452ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  4    

اٌدب٘ؿٖ الثفاٌّ ٌزدبؼٖ ف١ٍٛ: اٌٝ 33556 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145454ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  5    

اٌّىبرت ِّٙبد ٌزٛؼ٠ع ثالٔؽؾ اوكجٛ: اٌٝ 34436 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145415ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  6    

ػّبي ٔمً ِزؼٙع - ٌٍؽزالد ِىٗ: اٌٝ 33543 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145415ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  7    

اٌؼ١ِّٛخ ٌٍزٛؼ٠عاد اٌىّبي: اٌٝ 33456 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145411ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  8    

 ٚاٌزٛؼ٠عاد آٌج١خ ٌالخٙؿح ثؽ١ِٚع: اٌٝ 35566 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145414ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  9

   ٚاٌزًع٠ؽ

خ١ًّ غبٌٟ ؼزالد ِىزت: اٌٝ 21353 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145415ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  10    

لٛفٝ ق١جؽ: اٌٝ 14662 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145416ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  11    

اٌّؼٍُ ِمٟٙ: اٌٝ 33162 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145413ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  12    

 غ١بؼ لٓغ ٌزدبؼٖ اٌسّع ِإقكٗ: اٌٝ 34353 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145422ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  13

اٌّؼعاد ٚ اٌك١بؼاد    

ػّؽ ِسّع ازّع خّبي: اٌٝ 34443 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145424ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  14    

ٚاٌىٙؽثبئ١خ إٌّؿ١ٌخ ٌالظٚاد اٌهؽل١خ: اٌٝ 34443 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145424ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  15    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌهّف ثٛف١ٗ: اٌٝ 32154 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ ر25145423ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  16    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األنطبو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد اٌزدبؼٜ اٌكدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

اٌهٓت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145452 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25151:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ ازّع ِؼزّع ازّع   - 1

زمٛلٗ وبفٗ نؽ٠ه وً ٚاقزٍُ ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوخ زً رُ   

 اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145452 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25151:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽوبٖ ازّع ِؼزّع ازّع   - 2

اٌهؽوخ ٌفكص ِسٛ أِؽ   

 اِؽ  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145454 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25241:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىٙب ػجعاهلل ٕ٘بء   - 3

اٌهؽوٗ ثفكص ِسٛ  

 نٓت/ِسٛ رُ   25145454 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   25241:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١ٓخ رٛي١خ ،  ٚنؽ٠ىزٗ ِٛقٝ ازّع ِدعٜ   - 4

اٌهؽوٗ ثفكص ِسٛ اِؽ  اٌكدً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نٓت/ِسٛ رُ   25145453 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   24365:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚنؽوبٖ خؽخف ػؿد ػبظي   - 5

اٌفؽع ٌغبء ِسٛ أِؽ  اٌكدً  

 نٓت/ِسٛ رُ   25145453 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   24365:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،  ٚاٌّمبٚالد زدبؼحٌٍ ِىك١ُ نؽوخ   - 6

اٌفؽع ٌغبء ِسٛ أِؽ  اٌكدً  

 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   33621:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،(   ٚنؽوبٖ اٌك٠ٛعٜ يبظق ِسّع)  ثٝ اٜ اٌك٠ٛعٜ نؽوخ   - 7

 ِٓ ٔٙبئ١ب اٌم١ع ٠ّسٝ ٚثػٌه زمٛلٗ وبفخ نؽ٠ه وً ٚاقزٍُ ٔٙبئ١ب ٚرًف١زٙب اٌهؽوخ فكص رُ  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145421

اٌزدبؼٜ اٌكدً  

 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   33621:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رُبِٓ نؽوخ ،(   ٚنؽوبٖ اٌك٠ٛعٜ يبظق ِسّع)  ثٝ اٜ اٌك٠ٛعٜ نؽوخ   - 8

اٌهؽوخ ٌفكص ِسٛ اِؽ  اٌكدً نٓت/ِسٛ رُ   25145421  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 25145451،   ربؼ٠ص ٚفٟ 33352، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ فبٜٚ ق١ٍُ ِسّع وؽَ ٚنؽ٠ىٗ اٌكمب ػٍٝ ِسّع ٘هبَ -  1

خ١ٕٗ  255555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145452،   ربؼ٠ص ٚفٟ 23143، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽ٠ىٙب ِكؼع ِٕٟ -  2

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145452،   ربؼ٠ص ٚفٟ 23143، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓخ نٙعح -  3

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145452،   ربؼ٠ص ٚفٟ 23143، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ ِبظ١ٌٓ نؽوخ -  4

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145452،   ربؼ٠ص ٚفٟ 23143، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبئٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ نٙعح -  5

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145452،   ربؼ٠ص ٚفٟ 23143، ثؽلُ بل١ع٘ قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىٙب ِكؼع ِٕٟ -  6

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145452،   ربؼ٠ص ٚفٟ 23143، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓخ نٙعح -  7

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145452،   ربؼ٠ص ٚفٟ 23143، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ ِبظ١ٌٓ نؽوخ -  8

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145452،   ربؼ٠ص ٚفٟ 23143، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽوبئٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ نٙعح -  9

خ١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

   ربؼ٠ص ٚفٟ 33233، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ازّع اٌٛؼق ًٌٕبػخ وؽثٛٔخ -  10

خ١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145452،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145452،   ربؼ٠ص ٚفٟ 33233، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽ٠ىزٙب اٌؽاؾق ػجع ػبْف ٚفبء -  11

خ١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

 رُ 25145416،   ربؼ٠ص ٚفٟ 2313، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ زٕب ػجعاهلل ػد١ت ٚؼثخ ٚنؽوبٖ ػد١ت ٔؼ١ُ نؽوخ -  12

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145416،   ربؼ٠ص ٚفٟ 2313، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽوبٖ ػد١ت ٔؼ١ُ نؽوخ -  13

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 رُ 25145416،   ربؼ٠ص ٚفٟ 2313، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ زٕب ػجعاهلل ػد١ت ٚؼثخ ٚنؽوبٖ ػد١ت ٔؼ١ُ نؽوخ -  14

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145416،   ربؼ٠ص ٚفٟ 2313، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ ػد١ت ٔؼ١ُ نؽوخ -  15

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف   

 اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145412،   ربؼ٠ص ٚفٟ 21426، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚنؽ٠ىٗ لج١ًٟ ِسّٛظ لج١ًٟ -  16

خ١ٕٗ  5555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،    

 رُ 25145421،   ربؼ٠ص ٚفٟ 22542، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رُبِٓ نؽوخ ٚاٌزٛؼ٠عاد ٌٍؼًبئؽ االقىٕعؼأٝ زبِع نؽوخ -  17

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 25145422،   ربؼ٠ص ٚفٟ 24543، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١ٓخ رٛي١خ ٚنؽوبٖ اٌجبػث ػجع ِسّع ػ١ٓٗ -  18

خ١ٕٗ  24555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ًٌجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزأن١ؽ ٚيف،  اٌّبي   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼع٠ً رُ 25145451 ربؼ٠ص ٚفٟ 23135    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ ػثّبْ ِسؽٚـ ِسّع يجؽٞ -  1

 اٌٛا٠ٍٟ ِسٓٗ - ثٛؼقؼ١ع اؼع( 26) ثبٌؼمبؼؼلُ االؼَٟ ثبٌعٚؼ( 1) ؼلُ ِسً ١ًٌجر اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ

اٌمب٘ؽٖ - اٌمجٗ زعائك لكُ -  

 25145452 ربؼ٠ص ٚفٟ 33233    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ازّع اٌٛؼق ًٌٕبػخ وؽثٛٔخ -  2

اثٛؾػجً اٌؼىؽنخ - اٌهبِٝ زٌٛ ثبٌؼٕٛاْ فؽع افززبذ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ   

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145452 ربؼ٠ص ٚفٟ 33233    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىزٙب اٌؽاؾق ػجع ػبْف ٚفبء -  3

اثٛؾػجً اٌؼىؽنخ - اٌهبِٝ زٌٛ ثبٌؼٕٛاْ فؽع افززبذ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،    

 ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ،(  اٌسع٠ث اٌؽٜ ِكزٍؿِبد ٌزدبؼح االضُؽ اٌٛاظٜ)  ٚنؽ٠ىخ ػّؽاْ ػّؽاْ فإاظ ِسّع نؽوخ -  4

 ؼلُ يٕبػ١خ اؼٌ لٓؼخ ثبٌؼٕٛاْ فؽع اَبفخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145452 ربؼ٠ص ٚفٟ 23624    ثؽلُ

اٌطبِكخ إًٌبػ١خ إٌّٓمخ اِزعاظ 215   

 رؼع٠ً رُ 25145452 ربؼ٠ص ٚفٟ 23624    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبئٗ ػّؽاْ ػّؽاْ فإاظ ِسّع نؽوخ -  5

اٌطبِكخ إًٌبػ١خ إٌّٓمخ اِزعاظ 215 ؼلُ يٕبػ١خ اؼٌ لٓؼخ ثبٌؼٕٛاْ فؽع اَبفخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 24365    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ خؽخف ػؿد ػبظي -  6

اٌؽاثغ اٌعٚؼ - نجؽا ل 45 ؼلُ ثبٌؼمبؼ 4 اٌىبئٓ اٌفؽع اٌغبء رُ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 23143    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب ِكؼع ِٕٟ -  7

/  اٌك١عح ٚرؼ١١ٓ اٌّؽ١ْٛ٠خ رؽػخ ل ػٍٝ ٠ًٚٓ اٌدبثؽٜ قبؼٜ ل 1 ؼلُ ثبٌؼمبؼ االؼَٝ ثبٌعٚؼ 4 ؼلُ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ

اٌد١ؿح ردبؼٜ قدً ِىزت 2514-4-3 فٝ 5521 ثؽلُ اٚظع نؽ٠ه غ١ؽ ٌٍفؽع ِع٠ؽ اثؽا١ُ٘ اقىٕعؼ اظٚاؼظ ٔكؽ٠ٓ  

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 23143    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓخ نٙعح -  8

/  اٌك١عح ٚرؼ١١ٓ اٌّؽ١ْٛ٠خ رؽػخ ل ػٍٝ ٠ًٚٓ اٌدبثؽٜ قبؼٜ ل 1 ؼلُ ثبٌؼمبؼ االؼَٝ ثبٌعٚؼ 4 ؼلُ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ

اٌد١ؿح ردبؼٜ قدً ِىزت 2514-4-3 فٝ 5521 ثؽلُ اٚظع نؽ٠ه غ١ؽ ٌٍفؽع ِع٠ؽ اثؽا١ُ٘ اقىٕعؼ اظٚاؼظ ٔكؽ٠ٓ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 23143    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ ِبظ١ٌٓ نؽوخ -  9

 اٌك١عح ٚرؼ١١ٓ اٌّؽ١ْٛ٠خ رؽػخ ل ػٍٝ ٠ًٚٓ اٌدبثؽٜ قبؼٜ ل 1 ؼلُ ثبٌؼمبؼ االؼَٝ ثبٌعٚؼ 4 ؼلُ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

اٌد١ؿح ردبؼٜ قدً ِىزت 2514-4-3 فٝ 5521 ثؽلُ اٚظع نؽ٠ه غ١ؽ ٌٍفؽع ِع٠ؽ اثؽا١ُ٘ اقىٕعؼ اظٚاؼظ ٔكؽ٠ٓ/   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 23143    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبئٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ نٙعح -  10

 اٌك١عح ٚرؼ١١ٓ اٌّؽ١ْٛ٠خ رؽػخ ل ػٍٝ ٠ًٚٓ اٌدبثؽٜ قبؼٜ ل 1 ؼلُ ثبٌؼمبؼ االؼَٝ ثبٌعٚؼ 4 ؼلُ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

اٌد١ؿح ردبؼٜ قدً ِىزت 2514-4-3 فٝ 5521 ثؽلُ اٚظع نؽ٠ه غ١ؽ ٌٍفؽع ِع٠ؽ اثؽا١ُ٘ اقىٕعؼ اظٚاؼظ ٔكؽ٠ٓ/   

 ٚيف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 23143    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب ِكؼع ِٕٟ -  11

/  اٌك١عح ٚرؼ١١ٓ اٌّؽ١ْٛ٠خ رؽػخ ل ػٍٝ ٠ًٚٓ اٌدبثؽٜ قبؼٜ ل 1 ؼلُ ثبٌؼمبؼ االؼَٝ ثبٌعٚؼ 4 ؼلُ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ

اٌد١ؿح ردبؼٜ قدً ِىزت 2514-4-3 فٝ 5521 ثؽلُ اٚظع نؽ٠ه غ١ؽ ٌٍفؽع ِع٠ؽ اثؽا١ُ٘ اقىٕعؼ اظٚاؼظ ٔكؽ٠ٓ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 23143    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓخ نٙعح -  12

 اٌك١عح ٚرؼ١١ٓ اٌّؽ١ْٛ٠خ رؽػخ ل ػٍٝ ٠ًٚٓ اٌدبثؽٜ قبؼٜ ل 1 ؼلُ ثبٌؼمبؼ االؼَٝ ثبٌعٚؼ 4 ؼلُ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

اٌد١ؿح ردبؼٜ قدً ِىزت 2514-4-3 فٝ 5521 ثؽلُ اٚظع نؽ٠ه غ١ؽ ٌٍفؽع ِع٠ؽ اثؽا١ُ٘ اقىٕعؼ اظٚاؼظ ٔكؽ٠ٓ/   

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 23143    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ ِبظ١ٌٓ نؽوخ -  13

 ٚرؼ١١ٓ اٌّؽ١ْٛ٠خ رؽػخ ل ػٍٝ ٠ًٚٓ اٌدبثؽٜ قبؼٜ ل 1 ؼلُ ثبٌؼمبؼ االؼَٝ ثبٌعٚؼ 4 ؼلُ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف، 

اٌد١ؿح ردبؼٜ قدً ِىزت 2514-4-3 فٝ 5521 ثؽلُ اٚظع نؽ٠ه غ١ؽ ٌٍفؽع ِع٠ؽ اثؽا١ُ٘ اقىٕعؼ اظٚاؼظ ٔكؽ٠ٓ/  اٌك١عح  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 23143    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبئٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ نٙعح -  14

 اٌك١عح ٚرؼ١١ٓ اٌّؽ١ْٛ٠خ رؽػخ ل ػٍٝ ٠ًٚٓ اٌدبثؽٜ قبؼٜ ل 1 ؼلُ ثبٌؼمبؼ االؼَٝ ثبٌعٚؼ 4 ؼلُ اٌّسً ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف

اٌد١ؿح ردبؼٜ قدً ِىزت 2514-4-3 فٝ 5521 ثؽلُ اٚظع نؽ٠ه غ١ؽ ٌٍفؽع ِع٠ؽ اثؽا١ُ٘ اقىٕعؼ اظٚاؼظ ٔكؽ٠ٓ/   

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 35346    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىخ ؼَٛاْ ػٍٝ ػًبَ ػٍٝ -  15

 - اٌكطٕٗ اٌؼ١ٓ اٌمٓب١ِخ ْؽ٠ك نّبي إًٌبػ١خ إٌّٓمٗ - اٌى١ّب٠ٚخ إًٌبػبد ِٕٓمٗ - ة 164 ؼلُ لٓؼخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف، 

اٌفؽع اٌغبء ِغ اٌدع٠عح اٌمب٘ؽح- اٌثبٌث اٌزدّغ  

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 35346    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ ؼَٛاْ ػٍٝ ػًبَ ػٍٝ -  16

 - اٌكطٕٗ اٌؼ١ٓ اٌمٓب١ِخ ْؽ٠ك نّبي إًٌبػ١خ إٌّٓمٗ - اٌى١ّب٠ٚخ إًٌبػبد ِٕٓمٗ - ة 164 ؼلُ لٓؼخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف، 

اٌفؽع اٌغبء ِغ اٌدع٠عح اٌمب٘ؽح- اٌثبٌث اٌزدّغ  

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145453 ربؼ٠ص ٚفٟ 35346    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ ؼَٛاْ ػٍٝ ػًبَ ػٍٝ -  17

 - اٌكطٕٗ اٌؼ١ٓ اٌمٓب١ِخ ْؽ٠ك نّبي إًٌبػ١خ إٌّٓمٗ - اٌى١ّب٠ٚخ إًٌبػبد ِٕٓمٗ - ة 164 ؼلُ لٓؼخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف، 

اٌفؽع اٌغبء ِغ اٌدع٠عح اٌمب٘ؽح- اٌثبٌث اٌزدّغ  

 رؼع٠ً رُ 25145416 ربؼ٠ص ٚفٟ 4545    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ِكبّ٘خ نؽوخ ، 5َ5َل اٌغػائٟ ٌٍز١ًٕغ ق١ّب نؽوخ -  18

اٌمب٘ؽٖ - نجؽا - ؾ١٘ؽ اٌجٙبء نبؼع 14 ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف،  اٌؼٕٛاْ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25145412 ربؼ٠ص ٚفٟ 21426    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ لج١ًٟ ِسّٛظ لج١ًٟ -  19

اٌد١ؿح اوزٛثؽ 6 ِع٠ٕخ - اٌثبٌثخ إًٌبػ١خ ثبٌّٕٓمخ 136 ؼلُ ثبٌمٓؼخ( 2) ،( 1) ؼلُ اٌّجٕٝ/ فؽع اَبفخ ،:   اٌـزأن١ؽ ٚيف  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    إٌهبِ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربؼ٠ص ٚفٟ 23135   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، االقز١ؽاظ اٌغبء  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٗ ػثّبْ ِسؽٚـ ِسّع يجؽٞ -  1

ِٓرُب نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145451ُ  

 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 14 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚاالقز١ؽاظ ٚإٌّبلًبد اٌزٛؼ٠عاد  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب ِكؼع ِٕٟ -  2

 نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23143   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌزًع٠ؽ

 رُبِٓ

 ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 14 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚاالقز١ؽاظ ٚإٌّبلًبد اٌزٛؼ٠عاد  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓخ نٙعح -  3

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23143   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌزًع٠ؽ 6 اٌّدّٛػٗ

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ  

 ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 14 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚاالقز١ؽاظ ٚإٌّبلًبد اٌزٛؼ٠عاد  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ ِبظ١ٌٓ نؽوخ -  4

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23143   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌزًع٠ؽ 6 اٌّدّٛػٗ

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ  

 ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 14 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚاالقز١ؽاظ ٚإٌّبلًبد اداٌزٛؼ٠ع  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبئٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ نٙعح -  5

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23143   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌزًع٠ؽ 6 اٌّدّٛػٗ

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ  

 6 اٌّدّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 14 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚاالقز١ؽاظ ٚإٌّبلًبد اٌزٛؼ٠عاد  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب ِكؼع ِٕٟ -  6

 رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23143   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌزًع٠ؽ

 ثك١ٓخ

 ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 14 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚاالقز١ؽاظ ٚإٌّبلًبد اٌزٛؼ٠عاد  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓخ نٙعح -  7

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23143   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌزًع٠ؽ 6 اٌّدّٛػٗ

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ  

 ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 14 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚاالقز١ؽاظ ٚإٌّبلًبد اٌزٛؼ٠عاد  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ ِبظ١ٌٓ نؽوخ -  8

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23143   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌزًع٠ؽ 6 اٌّدّٛػٗ

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ  

 ِٓ 36 ٚاٌفمؽح 14 اٌّدّٛػٗ ػعا ف١ّب ٚاالقز١ؽاظ ٚإٌّبلًبد اٌزٛؼ٠عاد  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبئٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ نٙعح -  9

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23143   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌزًع٠ؽ 6 اٌّدّٛػٗ

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ  

 ر25145453ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 31515   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌزًع٠ؽ ٔهبِ اَبفٗ  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ ازّع ق١ع ٔج١ً -  10

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً  

 ردبؼح  ثك١ٓخ رٛي١خ ،(  اٌسع٠ث اٌؽٜ ِكزٍؿِبد ٌزدبؼح االضُؽ اٌٛاظٜ)  ٚنؽ٠ىخ ػّؽاْ ػّؽاْ فإاظ ِسّع نؽوخ -  11

،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23624   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌزًع٠ؽ اٌسع٠ث اٌؽٜ ِكزٍؿِبد

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف  

 ، اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌزًع٠ؽ اٌسع٠ث اٌؽٜ ِكزٍؿِبد ردبؼح  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبئٗ ػّؽاْ ػّؽاْ فإاظ ِسّع نؽوخ -  12

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 23624   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚاٌزٛؼ٠عاد ٚاٌىؽرْٛ اٌٛؼق أٛاع خ١ّغ رٛؼ٠ع  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ازّع اٌٛؼق ًٌٕبػخ وؽثٛٔخ -  13

 ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 33233   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، آٌجبػخ ٚٚؼق اًٌسف ٚؼق ٚر١ًٕغ اٌؼ١ِّٛخ

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ  

 ٚؼق ٚر١ًٕغ اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌزٛؼ٠عاد ٚاٌىؽرْٛ اٌٛؼق أٛاع خ١ّغ رٛؼ٠ع  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽ٠ىزٙب اٌؽاؾق ػجع ػبْف ٚفبء -  14

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145452ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 33233   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، آٌجبػخ ٚٚؼق اًٌسف  

 ربؼ٠ص ٚفٟ 24365   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌغػائ١خ اٌّٛاظ ٚرٛؾ٠غ ردبؼح  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ خؽخف ػؿد ػبظي -  15

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145453ُ  

 ربؼ٠ص ٚفٟ 25631   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، االقز١ؽاظ ٔهبِ اٌغبء  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبئُٙ ِسّع ٚػجعإٌّؼُ خٛظٖ ِسّع -  16

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145454ُ  

   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، االقز١ؽاظ ٔهبِ اٌغبء  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبئُٙ خٛظٖ ِسّع زّعٞ ٚنؽ٠ىٗ ِؽقٟ ِسّع إٌّؼُ ػجع -  17

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145454ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 25631  

 ربؼ٠ص ٚفٟ 25631   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، االقز١ؽاظ ٔهبِ اٌغبء  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبئُٙ ِسّع ٚػجعإٌّؼُ خٛظٖ ِسّع -  18

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145454ُ  

   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، االقز١ؽاظ ٔهبِ اٌغبء  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبئُٙ خٛظٖ ِسّع زّعٞ ٚنؽ٠ىٗ ِؽقٟ ِسّع إٌّؼُ ػجع -  19

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145454ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 25631  

 قجك  ، ٚقدبظ إٌّؿ١ٌٗ االظٚاد ردبؼٖ إٌهبِ ايجر  رُبِٓ نؽوخ ، زٕب ػجعاهلل ػد١ت ٚؼثخ ٚنؽوبٖ ػد١ت ٔؼ١ُ نؽوخ -  20

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 2313   ثؽلُ ل١ع٘ب  

 ٚفٟ 2313   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ٚقدبظ إٌّؿ١ٌٗ االظٚاد ردبؼٖ إٌهبِ ايجر  رُبِٓ نؽوخ ، ٚنؽوبٖ ػد١ت ٔؼ١ُ نؽوخ -  21

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145416ُ ربؼ٠ص  

 قجك  ، ٚقدبظ إٌّؿ١ٌٗ االظٚاد ردبؼٖ إٌهبِ ايجر  ثك١ٓخ رٛي١خ ، زٕب ػجعاهلل ػد١ت ٚؼثخ ٚنؽوبٖ ػد١ت ٔؼ١ُ نؽوخ -  22

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145416ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 2313   ثؽلُ ل١ع٘ب  

 ٚفٟ 2313   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ٚقدبظ إٌّؿ١ٌٗ االظٚاد ردبؼٖ إٌهبِ ايجر  ثك١ٓخ رٛي١خ ، ٚنؽوبٖ ػد١ت ٔؼ١ُ نؽوخ -  23

ثك١ٓخ رٛي١خ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145416ُ ربؼ٠ص  

 قجك  ، ٚاٌزًع٠ؽ ػ١ِّٛخ رٛؼ٠عاد/  ١ًٌجر اٌغؽٌ رؼع٠ً  رُبِٓ نؽوخ ، ٚاٌزٛؼ٠عاد ٌٍؼًبئؽ االقىٕعؼأٝ زبِع نؽوخ -  24

رُبِٓ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145421ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 22542   ثؽلُ ل١ع٘ب  

 ِٓ ٚاٌّؼزّع ػبظ٠خ اٌغ١ؽ اٌؼ١ِّٛخ اٌدّؼ١خ اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  ِكبّ٘خ نؽوخ ، 5َ5َل اٌغػائٟ ٌٍز١ًٕغ ق١ّب نؽوخ -  25

 -1:  ١ًٌجر اٌهؽوخ غؽٌ رؼع٠ً ر2514ُ ٌكٕخ ا/3156 ثؽلُ اًٌّعق اٌزؼع٠ً ٚػمع 14/4/2514 ثزبؼ٠ص ٌالقزثّبؼ اٌؼبِخ ١ٌٙئخا

)  اٌطبؼج ِٓ ثبٌكىؽ رغٓٝ اٌزٝ اٌسٍٜٛ ر١ًٕغ -3  أٛاػٗ ثد١ّغ اٌزٛفٝ ر١ًٕغ  -2  أٛاػٙب ثد١ّغ اٌدبفخ اٌسٍٜٛ ر١ًٕغ 

 اٌجكى٠ٛذ ر١ًٕغ-5  اخكبُِٙ ثٕبء ػٍٝ االْفبي ٌّكبػعح رًٍر ف١زب١ِٕبد ِدّٛػخ ا١ٌٙب اٌُّبف اٌسٍٜٛ ر١ًٕغ -4(  ظؼاخ١خ

 إٌهبِ رؼع٠ً ر25145424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 4545   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌجكى٠ٛذ ِٓ االضؽٜ ٚاالٔٛاع ثبٌه١ىٛالرخ ٚاٌّغٓٝ اٌفبضؽ

ِكبّ٘خ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،   

 أٛاػٙب ثىبفخ اٌه١ىٛالرخ ر١ًٕغ -2 أٛاػٗ ثد١ّغ اٌٍجبْ ر١ًٕغ  -6  ِكبّ٘خ نؽوخ ، 5َ5َل اٌغػائٟ ٌٍز١ًٕغ ق١ّب نؽوخ -  26

 ِكّٛذ ِب٘ٛ وً ف١ّب اٌؼبِٗ اٌزدبؼٖ -4   اٌغػائ١خ ٚاٌّىّالد اٌطبيخ االغػ٠خ أزبج-3  اٌزدبؼ٠خ ٚاٌزٛو١الد ٚاٌزًع٠ؽ ٚاالقز١ؽاظ

 إٌهبِ ٘ػا ٌّّبؼقٗ اٌالؾِٗ اٌزؽاض١ى اقزًعاؼ ٚثهؽِ اٌكبؼ٠ٗ ٚاٌمؽاؼاد ٚاٌٍٛائر اٌمٛا١ٔٓ ازىبَ ِؽاػبٖ ِغ ٚاٌزٛؾ٠غ لب١ٔٛٔب ثٗ

ِكبّ٘خ نؽوخ:  اٌزأن١ؽ ٚيف،  إٌهبِ رؼع٠ً ر25145424ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 4545   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ،  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌهؽوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌٛؼق ًٌٕبػخ وؽثٛٔخ: اٌٝ 33233 ثؽلُ اٌّم١عح اٌهؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزأن١ؽ رُ  ثك١ٓخ رٛي١خ  25145452:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

ٚنؽوبٖ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ازّع  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األنطبو   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 زك ٠ىْٛ أْ ػٍٟ ِٕفؽظا زٕب ؼ٠بٌ ١ِٕؽ االٚي ٌٍٓؽف ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  زٕب ؼ٠بٌ ١ِٕؽ -  1

    25145453:  ربؼ٠ص ، ِٕفؽظا االٚي ٌٍٓؽف اٌغ١ؽ وفبٌخ ٚزك ٚاٌؽ٘ٓ ٚزك اٌجٕٛن ِٓ األلزؽاٌ ٚزك ٚأيٌٛٙب اٌك١بؼاد ث١غ

15224   ثؽلُ  

 زك ٠ىْٛ أْ ػٍٟ ِٕفؽظا زٕب ؼ٠بٌ ١ِٕؽ االٚي ٌٍٓؽف ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  زٕب ؼ٠بٌ ١ِٕؽ -  2

    25145453:  ربؼ٠ص ، ِٕفؽظا االٚي ٌٍٓؽف اٌغ١ؽ وفبٌخ ٚزك ٚاٌؽ٘ٓ ٚزك اٌجٕٛن ِٓ األلزؽاٌ ٚزك ٚأيٌٛٙب اٌك١بؼاد ث١غ

15224   ثؽلُ  

  ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، ِٛي١خ نؽ٠ىخ ايجسذ  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  اٌؼبي ػجع اٌؽاؾق ػجع ػبْف ٚفبء -  3

 33233  

  ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، ِٛي١خ نؽ٠ىخ ايجسذ  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  اٌؼبي ػجع اٌؽاؾق ػجع ػبْف ٚفبء -  4

 33233  

   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، ِٛي١خ نؽ٠ىخ ايجسذ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ازّع -  5

33233 

   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، ِٛي١خ نؽ٠ىخ ايجسذ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ازّع -  6

33233 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌك١بؼاد ث١غ فٝ اٌسك ٌٚٗ ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٗ  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  اٌؼبي ػجع اٌؽاؾق ػجع ػبْف ٚفبء -  7

 ٚوبفخ اٌؽ٘ٓ زك ٌٚٗ غوؽ ِب ثؼٍ اٚ وً فٝ اٌغ١ؽ ٚرف٠ٍٛ اٌؼمبؼٜ ثبٌهٙؽ ثػٌه اٌطبيخ اٌج١غ ػمٛظ ٚرٛل١غ ٌٍهؽوخ اٌٍّّٛوخ

 وفبٌخ ٚزك اٌؼمبؼٜ ثبٌهٙؽ ٚاٌزٛل١غ اٌؼمبؼ٠خ ِّٚزٍىبرٙب ثأيٌٛٙب ٚاٌؽ٘ٓ ٚاٌج١غ ٚاٌهؽاء اٌؼمٛظ ٚرٛل١غ ثبٌجٕٛن اٌزؼبًِ يٛؼ

33233   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، غوؽ ِب ثؼٍ اٚ وً فٝ اٌغ١ؽ ٚرٛو١ً نم١مٗ ٚاٌغ١ؽ اٌهم١مخ اٌهؽوبد  

 اٌك١بؼاد ث١غ فٝ اٌسك ٌٚٗ ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٗ  ِٛيٝ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  اٌؼبي ػجع اٌؽاؾق ػجع ػبْف ٚفبء -  8

 ٚوبفخ اٌؽ٘ٓ زك ٌٚٗ غوؽ ِب ثؼٍ اٚ وً فٝ اٌغ١ؽ ٚرف٠ٍٛ اٌؼمبؼٜ ثبٌهٙؽ ثػٌه اٌطبيخ اٌج١غ ػمٛظ ٚرٛل١غ ٌٍهؽوخ اٌٍّّٛوخ

 وفبٌخ ٚزك اٌؼمبؼٜ ثبٌهٙؽ ٚاٌزٛل١غ اٌؼمبؼ٠خ ِّٚزٍىبرٙب ثأيٌٛٙب ٚاٌؽ٘ٓ ٚاٌج١غ ٚاٌهؽاء اٌؼمٛظ ٚرٛل١غ ثبٌجٕٛن اٌزؼبًِ يٛؼ

33233   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، غوؽ ِب ثؼٍ اٚ وً فٝ اٌغ١ؽ ٚرٛو١ً نم١مٗ ٚاٌغ١ؽ اٌهم١مخ اٌهؽوبد  

 اٌٍّّٛوخ اٌك١بؼاد ث١غ فٝ اٌسك ٌٚٗ ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٗ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ازّع -  9

 يٛؼ ٚوبفخ اٌؽ٘ٓ زك ٌٚٗ غوؽ ِب ثؼٍ اٚ وً فٝ اٌغ١ؽ ٚرف٠ٍٛ اٌؼمبؼٜ ثبٌهٙؽ ثػٌه اٌطبيخ اٌج١غ ػمٛظ ٚرٛل١غ ٌٍهؽوخ

 اٌهؽوبد وفبٌخ ٚزك اٌؼمبؼٜ ثبٌهٙؽ ٚاٌزٛل١غ اٌؼمبؼ٠خ ِّٚزٍىبرٙب ثأيٌٛٙب ٚاٌؽ٘ٓ ٚاٌج١غ ٚاٌهؽاء اٌؼمٛظ ٚرٛل١غ ثبٌجٕٛن اٌزؼبًِ

33233   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، غوؽ ِب ثؼٍ اٚ وً فٝ اٌغ١ؽ ٚرٛو١ً نم١مٗ ٚاٌغ١ؽ اٌهم١مخ  

 اٌك١بؼاد ث١غ فٝ اٌسك ٌٚٗ ِٕفؽظا ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٗ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ازّع -  10

 ٚوبفخ اٌؽ٘ٓ زك ٌٚٗ غوؽ ِب ثؼٍ اٚ وً فٝ اٌغ١ؽ ٚرف٠ٍٛ اٌؼمبؼٜ ثبٌهٙؽ ثػٌه اٌطبيخ اٌج١غ ػمٛظ ٚرٛل١غ ٌٍهؽوخ اٌٍّّٛوخ

 وفبٌخ ٚزك اٌؼمبؼٜ ثبٌهٙؽ ٚاٌزٛل١غ اٌؼمبؼ٠خ ِّٚزٍىبرٙب ثأيٌٛٙب ٚاٌؽ٘ٓ ٚاٌج١غ ٚاٌهؽاء اٌؼمٛظ ٚرٛل١غ ثبٌجٕٛن اٌزؼبًِ يٛؼ

33233   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، غوؽ ِب ثؼٍ اٚ وً فٝ اٌغ١ؽ ٚرٛو١ً نم١مٗ ٚاٌغ١ؽ اٌهم١مخ اٌهؽوبد  

   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفخ ٚاقزٍُ ضؽج  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  خؽخف ػؿد ػبظي ػؿد -  11

24365 

   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفخ ٚاقزٍُ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  خؽخف ػؿد ػبِؽ ِبؼٜ -  12

24365 

   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفخ ٚاقزٍُ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  خؽخف ػؿد ػبِؽ ؼاِٝ -  13

24365 

  ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، زمٛلٙب وبفخ ٚاقزٍّذ ضؽخذ  ِزُبِٓ نؽ٠ه  رُبِٓ نؽوخ  خؽخف ػؿد ػبظي ػؿد -  14

 24365  

   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، زمٛلٙب وبفخ ٚاقزٍّذ ضؽخذ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  خؽخف ػؿد ػبِؽ ِبؼٜ -  15

24365 

   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، زمٛلٙب وبفخ ٚاقزٍّذ ضؽخذ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  خؽخف ػؿد ػبِؽ ؼاِٝ -  16

24365 

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  17

24533   ثؽلُ  

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  18

24533   ثؽلُ  

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  19

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  20

24533 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  21

24533   ثؽلُ  

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  بّ٘خِك نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  22

24533   ثؽلُ  

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  23

  24533  

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  24

  24533  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  25  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  26  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  27  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  28  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  29  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  30  

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  31

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  32

24533 

 25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  33

24533   ثؽلُ     

 25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  34

24533   ثؽلُ     

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  35

  24533  

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  36

  24533  

:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  37

24533   ثؽلُ    25145454  

:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  38

24533   ثؽلُ    25145454  

   25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  39

24533   ثؽلُ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  40

24533   ثؽلُ   

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  41

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  42

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  43

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ سّعِ ازّع/  ظ -  44

24533 

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  45  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  46  

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  47

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  48

24533 

 25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  49

24533   ثؽلُ     

 25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  50

24533   ثؽلُ     

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  51

  24533  

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  52

  24533  

:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  53

24533   ثؽلُ    25145454  

:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  54

24533   ثؽلُ    25145454  

   25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  55

24533   ثؽلُ   

   25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  56

24533   ثؽلُ   

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  57

24533 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  58

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  59

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  60

24533 

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  61  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  62  

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  63

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  64

24533 

 25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  65

24533   ثؽلُ     

 25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  66

24533   ثؽلُ     

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  67

  24533  

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  68

  24533  

:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  69

24533   ثؽلُ    25145454  

:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ عػج -  70

24533   ثؽلُ    25145454  

   25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  71

24533   ثؽلُ   

   25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  72

24533   ثؽلُ   

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  73

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  74

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  75

24533 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  76

24533 

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  77  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  78  

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  79

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  80

24533 

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  81

24533   ثؽلُ  

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  82

24533   ثؽلُ  

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  83

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  84

24533 

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  85

24533   ثؽلُ  

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  86

24533   ثؽلُ  

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  87

  24533  

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  88

  24533  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  89  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  90  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  91  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  92  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  93  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  ِٕزعة ػُٛ  كبّ٘خِ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  94  

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  95

24533 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  96

24533 

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  97

24533   ثؽلُ  

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  98

24533   ثؽلُ  

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  99

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  100

24533 

  25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  101

24533   ثؽلُ    

  25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  102

24533   ثؽلُ    

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  103

24533   ثؽلُ  

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  104

24533   ثؽلُ  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  105  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  106  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  107  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  108  

24533   ثؽلُ    25145454 : ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  109  

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  110  

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  111

24533 

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  112

24533 

 إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  113

:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 2514-2-14 ثزبؼ٠ص

24533   ثؽلُ    25145454  

 إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  114

:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 2514-2-14 ثزبؼ٠ص

24533   ثؽلُ    25145454  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثزبؼ٠ص إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  115

  25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 14-2-2514

24533   ثؽلُ    

 ثزبؼ٠ص إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  116

  25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 14-2-2514

24533   ثؽلُ    

 إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  117

:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 2514-2-14 ثزبؼ٠ص

24533   ثؽلُ    25145454  

 إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  118

:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 2514-2-14 ثزبؼ٠ص

24533   ثؽلُ    25145454  

 إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  119

:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 2514-2-14 ثزبؼ٠ص

24533   ثؽلُ    25145454  

 إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  120

:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 2514-2-14 ثزبؼ٠ص

24533   ثؽلُ    25145454  

-2-14 ثزبؼ٠ص إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  121

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 2514

  24533  

-2-14 ثزبؼ٠ص إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  122

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 2514

  24533  

-2-14 ثزبؼ٠ص إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  123

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 2514

  24533  

-2-14 ثزبؼ٠ص إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  124

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 2514

  24533  

 2514-2-14 ثزبؼ٠ص إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  125

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ّعٚاٌّؼز

24533 

 2514-2-14 ثزبؼ٠ص إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  126

   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع

24533 

-14 ثزبؼ٠ص إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  127

    25145454:  ربؼ٠ص ، ِكزمً غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 2-2514

24533   ثؽلُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

-14 ثزبؼ٠ص إٌّؼمع االظاؼح ِدٍف اخزّبع ِسُؽ ثّٛخت  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  128

    25145454:  ربؼ٠ص ، زمًِك غ١ؽ - رٕف١ػٜ-2514-4-2 ف12226 ثؽلُ اٌّب١ٌخ ٌٍؽلبثٗ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ فٝ ٚاٌّؼزّع 2-2514

24533   ثؽلُ  

 وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  129

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ ٚزمٛق اًٌالز١بد  

 وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌسكبٔٝ ِسّٛظ ًِٓفٝ ِسّع ػّبظ -  130

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ ٚزمٛق اًٌالز١بد  

 اًٌالز١بد وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  131

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ ٚزمٛق  

 اًٌالز١بد وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  يبظق أٛؼ ِسّع ػّؽٚ/ ظ -  132

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ ٚزمٛق  

 وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  133

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ ٚزمٛق اًٌالز١بد  

 وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  اٌد١ّؼٗ ػٍٟ ثٓ ػجعاهلل ثٓ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  134

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ ٚزمٛق اًٌالز١بد  

 اًٌالز١بد وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  135

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ ٚزمٛق  

 اًٌالز١بد وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف ٔبئت  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٠ٛقف ػٍٟ اٌس١ّع ػجع ػّؽ -  136

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ ٚزمٛق  

 ٚزمٛق اًٌالز١بد وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  137

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ  

 ٚزمٛق اًٌالز١بد وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ؼئ١ف  ِكبّ٘خ نؽوخ  ػّبؼ زّبظ قؼع أزّع -  138

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ  

 ٚزمٛق اًٌالز١بد وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  139

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ  

 ٚزمٛق اًٌالز١بد وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ٔبخٝ ِسّع ازّع/  ظ -  140

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ  

 اٌزٛل١غ ٚزمٛق اًٌالز١بد وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  141

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ  

 اٌزٛل١غ ٚزمٛق اًٌالز١بد وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  ِٕزعة ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ازّع ِسّع ٍْجٗ ػبظي -  142

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ  

 ٚزمٛق اًٌالز١بد وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  143

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ  

 ٚزمٛق اًٌالز١بد وبفخ ػٍٝ االثمبء -ِكزمً - رٕف١ػٜ غ١ؽ  اظاؼح ِدٍف ػُٛ  ِكبّ٘خ نؽوخ  ظاٚظ ػٍٝ ِسّٛظ ؼُِبْ -  144

24533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رؼع٠ً ظْٚ ٘ٝ وّب إٌّّٛزٗ اٌهؽوخ ٚثبقُ ػٓ اٌزٛل١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفٗ ٚاقزٍُ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اٌك١ع ِسّٛظ ١ِٕؽ ِسّع -  145

22653 

   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفٗ ٚاقزٍُ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اٌك١ع ِسّٛظ ١ِٕؽ ِسّع -  146

22653 

   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفٗ ٚاقزٍُ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اٌك١ع ِسّٛظ ١ِٕؽ ِسّع -  147

22653 

   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفٗ ٚاقزٍُ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اٌك١ع ِسّٛظ ١ِٕؽ ِسّع -  148

22653 

   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفٗ ٚاقزٍُ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  اٌك١ع ِسّٛظ ١ِٕؽ ِسّع -  149

22653 

   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفٗ ٚاقزٍُ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ًٍِسٟ ٌٓفٟ ق١ع ٌٓفٟ -  150

22653 

   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفٗ ٚاقزٍُ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ًٍِسٟ ٌٓفٟ ق١ع ٌٓفٟ -  151

22653 

   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفٗ ٚاقزٍُ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ًٍِسٟ ٌٓفٟ ق١ع ٌٓفٟ -  152

22653 

   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفٗ ٚاقزٍُ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ًٍِسٟ ٌٓفٟ ق١ع ٌٓفٟ -  153

22653 

   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، زمٛلٗ وبفٗ ٚاقزٍُ ضؽج  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ًٍِسٟ ٌٓفٟ ق١ع ٌٓفٟ -  154

22653 

 ٚاٌزٛل١غ االظاؼٖ زك اٌٟ اٌجٕٛن ِٓ االلزؽاٌ زك اَبفٗ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ازّع -  155

33233   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، ِٕفؽظا  

 ٚاٌزٛل١غ االظاؼٖ زك اٌٟ اٌجٕٛن ِٓ االلزؽاٌ زك اَبفٗ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ازّع -  156

33233   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، ِٕفؽظا  

  اهلل ػجع ػد١ت ٔؼ١ُ/  ِٕفؽظا االٚي اٌّزُبِٓ ٌٍهؽ٠ه ٚاٌزٛل١غ االظاؼٖ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػجعاهلل ػد١ت ٔؼ١ُ -  157

 اٌهؽوٗ ايٛي ٚؼ٘ٓ ث١غ فٟ اٌسك ٌٗ وّب اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ اٌهؽوٗ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١غ االظاؼٖ زك ٌٚٗ

2313   ثؽلُ    25145416:  ربؼ٠ص ، اٌسى١ِٛٗ ٚاٌدٙبد اٌجٕٛن خ١ّغ اِبَ اٌهؽوٗ ثبقُ ٚااللزؽاٌ  

  اهلل ػجع ػد١ت ٔؼ١ُ/  ِٕفؽظا االٚي اٌّزُبِٓ ٌٍهؽ٠ه ٚاٌزٛل١غ االظاؼٖ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رُبِٓ نؽوخ  ػجعاهلل ػد١ت ٔؼ١ُ -  158

 اٌهؽوٗ ايٛي ٚؼ٘ٓ ث١غ فٟ اٌسك ٌٗ وّب اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ اٌهؽوٗ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١غ االظاؼٖ زك ٌٚٗ

2313   ثؽلُ    25145416:  ربؼ٠ص ، اٌسى١ِٛٗ ٚاٌدٙبد اٌجٕٛن خ١ّغ اِبَ اٌهؽوٗ ثبقُ ٚااللزؽاٌ  

  اهلل ػجع ػد١ت ٔؼ١ُ/  ِٕفؽظا االٚي اٌّزُبِٓ ٌٍهؽ٠ه ٚاٌزٛل١غ االظاؼٖ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ػجعاهلل ػد١ت ٔؼ١ُ -  159

 اٌهؽوٗ ايٛي ٚؼ٘ٓ ث١غ فٟ اٌسك ٌٗ وّب اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ اٌهؽوٗ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١غ االظاؼٖ زك ٌٚٗ

2313   ثؽلُ    25145416:  ربؼ٠ص ، اٌسى١ِٛٗ ٚاٌدٙبد اٌجٕٛن خ١ّغ اِبَ اٌهؽوٗ ثبقُ ٚااللزؽاٌ  

  اهلل ػجع ػد١ت ٔؼ١ُ/  ِٕفؽظا االٚي اٌّزُبِٓ ٌٍهؽ٠ه ٚاٌزٛل١غ االظاؼٖ  نؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١ٓخ رٛي١خ  ػجعاهلل ػد١ت ٔؼ١ُ -  160

 اٌهؽوٗ ايٛي ٚؼ٘ٓ ث١غ فٟ اٌسك ٌٗ وّب اٌسى١ِٛٗ ٚغ١ؽ اٌسى١ِٛٗ اٌدٙبد خ١ّغ اِبَ اٌهؽوٗ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١غ االظاؼٖ زك ٌٚٗ

2313   ثؽلُ    25145416:  ربؼ٠ص ، اٌسى١ِٛٗ ٚاٌدٙبد اٌجٕٛن خ١ّغ اِبَ اٌهؽوٗ ثبقُ ٚااللزؽاٌ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   25145422:  ربؼ٠ص ، ِٛيٟ نؽ٠ه ١ًٌجر  اًٌفٗ رؼع٠ً  ِزُبِٓ نؽ٠ه  ثك١ٓخ رٛي١خ  ػ١ٓٗ زكٓ ِسّع ِسّٛظ -  161

24543   ثؽلُ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

25151   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ رٛل١غ ػٍٝ ًِعق  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ ازّع ِؼزّع ازّع -  1  

23143   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِهٙؽ ٚ ِكدً  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٙب ِكؼع ِٕٟ -  2  

23143   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِهٙؽ ٚ ِكدً  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓخ نٙعح -  3  

   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِهٙؽ ٚ ِكدً  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ ِبظ١ٌٓ نؽوخ -  4

23143 

23143   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِهٙؽ ٚ ِكدً  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽوبئٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ نٙعح -  5  

23143   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِهٙؽ ٚ ِكدً  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٙب ِكؼع ِٕٟ -  6  

23143   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِهٙؽ ٚ ِكدً  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓخ نٙعح -  7  

   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِهٙؽ ٚ ِكدً  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ ِبظ١ٌٓ نؽوخ -  8

23143 

23143   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِهٙؽ ٚ ِكدً  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبئٙب ػجعٖ ػ١ٓٗ نٙعح -  9  

:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  اٌّٛظٞ خٛاؼة ًِٕغ - ٚنؽ٠ىزٗ زٕب ؼ٠بٌ ١ِٕؽ وخ نؽ -  10

15224   ثؽلُ    25145453  

15224   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽوبٖ زٕب ؼ٠بٌ ١ِٕؽ -  11  

25241   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىٙب ػجعاهلل ٕ٘بء -  12  

25241   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىزٗ ِٛقٝ ازّع ِدعٜ -  13  

:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ اثؽا١ُ٘ ِسّٛظ ازّع اٌٛؼق ًٌٕبػخ وؽثٛٔخ -  14

33233   ثؽلُ    25145452  

   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽ٠ىزٙب اٌؽاؾق ػجع ػبْف ٚفبء -  15

33233 

   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىخ ؼَٛاْ ػٍٝ ػًبَ ػٍٝ -  16

35346 

   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽوبٖ ؼَٛاْ ػٍٝ ػًبَ ػٍٝ -  17

35346 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽ٠ىٗ ؼَٛاْ ػٍٝ ػًبَ ػٍٝ -  18

35346 

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبئُٙ ِسّع ٚػجعإٌّؼُ خٛظٖ ِسّع -  19

  25631  

:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبئُٙ خٛظٖ ِسّع زّعٞ ٚنؽ٠ىٗ ِؽقٟ ِسّع إٌّؼُ ػجع -  20

25631   ثؽلُ    25145454  

 ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽوبئُٙ ِسّع ٚػجعإٌّؼُ خٛظٖ ِسّع -  21

  25631  

:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِٚهٙؽ ٍِطى  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽوبئُٙ خٛظٖ ِسّع زّعٞ ٚنؽ٠ىٗ ِؽقٟ ِسّع إٌّؼُ ػجع -  22

25631   ثؽلُ    25145454  

4545   ثؽلُ    25145416:  ربؼ٠ص ، ِكبّ٘خ نؽوخ رؼع٠ً ػمع  ِكبّ٘خ نؽوخ  5َ5َل اٌغػائٟ ٌٍز١ًٕغ ق١ّب نؽوخ -  23  

:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ رٛل١غ ػٍٝ ًِعق  رُبِٓ نؽوخ  زٕب ػجعاهلل ػد١ت ٚؼثخ ٚنؽوبٖ ػد١ت ٔؼ١ُ نؽوخ -  24

2313   ثؽلُ    25145416  

2313   ثؽلُ    25145416:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ رٛل١غ ػٍٝ ًِعق  رُبِٓ نؽوخ  ٚنؽوبٖ ػد١ت ٔؼ١ُ نؽوخ -  25  

:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ رٛل١غ ػٍٝ ًِعق  ثك١ٓخ رٛي١خ  زٕب ػجعاهلل ػد١ت ٚؼثخ ٚنؽوبٖ ػد١ت ٔؼ١ُ نؽوخ -  26

2313   ثؽلُ    25145416  

2313   ثؽلُ    25145416:  ربؼ٠ص ، ثك١ٓخ رٛي١خ رٛل١غ ػٍٝ ًِعق  ثك١ٓخ رٛي١خ  ٚنؽوبٖ ػد١ت ٔؼ١ُ نؽوخ -  27  

:  ربؼ٠ص ، رُبِٓ نؽوخ ػٕٗ ِهٙؽ ٚ ِكدً  رُبِٓ نؽوخ(   ٚنؽوبٖ اٌك٠ٛعٜ يبظق ِسّع)  ثٝ اٜ اٌك٠ٛعٜ نؽوخ -  28

33621   ثؽلُ    25145421  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

12616   ثؽلُ    25145451:  ربؼ٠ص ، 433    ثهبؼٖ ثط١ذ و١ًّ -  1  

12616   ثؽلُ    25145451:  ربؼ٠ص ، 434    ثهبؼٖ ثط١ذ و١ًّ -  2  

12616   ثؽلُ    25145451:  ربؼ٠ص ، 435  2525-6-2 ززٝ قبؼٜ  ثهبؼٖ ثط١ذ و١ًّ -  3  

16536   ثؽلُ    25145451:  ربؼ٠ص ، 436  2524-1-4 ززٝ قبؼٜ  ا٠ٛة ؼؾق ػ١بظ -  4  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

13162   ثؽلُ    25145451:  ربؼ٠ص ، 442    خؽخف ػؽ٠بْ ١ِطبئ١ً -  5  

13162   ثؽلُ    25145451:  ربؼ٠ص ، 443    خؽخف ػؽ٠بْ ١ِطبئ١ً -  6  

13162   ثؽلُ    25145451:  ربؼ٠ص ، 444  2525-12-13 ززٟ قبؼٜ  خؽخف ػؽ٠بْ ١ِطبئ١ً -  7  

24552   ثؽلُ    25145451:  ربؼ٠ص ، 434  2521-4-23 ززٝ قبؼٜ  ػمً ػالء ي١ع١ٌخ -  8  

6155   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 444  15/4/2524ززٝ قبؼٜ  اقّبػ١ً  ػٍٝ  ق٠ٍُٛ -  9  

25423   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 461  2523-15-25 ززٝ قبؼٜ  ػؽ٠بْ ١ٌٓف ِٛؼ٠ف ِٕبي -  10  

22233   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 456  2522-6-35 ززٝ قبؼٜ  عِسّ اهلل خبظ ٘بنُ ِسّٛظ -  11  

26446   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 452  2522 -1 -12 ززٝ قبؼٜ  خٕعٞ قؼع ثط١ذ قبِٟ -  12  

26552   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، 431  2525-6-2 ززٝ قبؼٜ  أزّع ِٙعٞ أزّع ؼخت -  13  

12551   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، 422    خؽ٠ؽح ًِٕٛؼ ؼفؼذ -  14  

12551   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، 423  2521--3-11 ززٝ قبؼٜ  خؽ٠ؽح ًِٕٛؼ ؼفؼذ -  15  

23533   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، 424  2524-5-4 ززٝ قبؼٜ  ِسّع زكٓ ِسّع ًِٓفٝ -  16  

25546   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 4441  14/4/2524 ززٝ قبؼٜ  ػج١ع ِسّع ػٍٟ أٔٛؼ -  17  

15232   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 442  26/15/2524 ززٝ قبؼٜ  ػ١كٝ اٌالٖ ػجع ًِٓفٝ -  18  

25143   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، 442    اٌمٓٛؼٞ ق١ع ق١ع زٍّٝ ِّعٚذ -  19  

25143   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، 443  2523-3-3ززٝ قبؼٜ  اٌمٓٛؼٞ ق١ع ق١ع زٍّٝ ِّعٚذ -  20  

25143   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، 443    اٌمٓٛؼٞ ق١ع ق١ع زٍّٝ ِّعٚذ -  21  

25143   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، 444  2523-3-3 ززٝ قبؼٜ  اٌمٓٛؼٞ ق١ع ق١ع زٍّٝ ِّعٚذ -  22  

3343   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، 1514  2522-1-15 ززٝ قبؼٜ  زك١ٓ ازّع ِسّع -  23  

22334   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، 1522  2523-12-3 ززٝ قبؼٜ  ػ١ٓٗ ِسّٛظ ِسّع ْبؼق -  24  

4616   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، 1525    ػٌٛ ػٍٝ ػٌٛ -  25  

4616   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، 1521    ػٌٛ ػٍٝ ػٌٛ -  26  

26213   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، 1523  2521 -2 -25 ززٝ قبؼٜ  اثؽا١ُ٘ يبظق اهلل فزر قبِر -  27  

22213   ثؽلُ    25145411:  ربؼ٠ص ، 1531  2523-2-35 ززٝ قبؼٜ  لعقٝ غبٌٝ ضالف ؼاِٝ -  28  

25334   ؽلُث    25145411:  ربؼ٠ص ، 1534  2523- 4 - 15 ززٟ قبؼٜ  اِبَ  قبٌُ يجسٝ ِسّع -  29  

11351   ثؽلُ    25145411:  ربؼ٠ص ، 1543    ق١ٍّبْ ِسّع ِسّع زدبؾٜ -  30  

11351   ثؽلُ    25145411:  ربؼ٠ص ، 1544  2514-12-23 ززٝ قبؼٜ  ق١ٍّبْ ِسّع ِسّع زدبؾٜ -  31  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

22322   ثؽلُ    25145414:  ربؼ٠ص ، 1556  2522 -11 -3  ززٝ قبؼٜ  اثؽا١ُ٘ ِّعٚذ ػبظي ِّعٚذ -  32  

21353   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، 1564  2524-4-13 ززٟ قبؼٜ  خ١ًّ غبٌٟ ؼزالد ِىزت -  33  

21353   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، 1564  2524-4-13 ززٟ قبؼٜ  ػجعاٌٍّه غبٌٝ خ١ًّ غبٌٝ -  34  

21525   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، 1563  2523-2-25 ززٝ قبؼٜ  ق١ٍّبْ ِهؽلٝ نف١ك ٔج١ً -  35  

22515   ثؽلُ    25145416:  ربؼ٠ص ، 1523  2522-1-31 ززٝ قبؼٜ  ِسّٛظ اثؽا١ُ٘ ِسّع اثؽا١ُ٘ -  36  

23125   ثؽلُ    25145416:  ربؼ٠ص ، 1532    ٌٛلب فطؽٜ ؼاَٝ ٔج١ً -  37  

23125   ثؽلُ    25145416:  ربؼ٠ص ، 1533  2521-2-22 ززٝ قبؼٜ  ٌٛلب فطؽٜ ؼاَٝ ٔج١ً -  38  

26252   ثؽلُ    25145412:  ربؼ٠ص ، 1536  2525-15-13 ززٝ قبؼٜ  نٕٛظٖ نٙعٖ ثعؼٞ وؽَ -  39  

15634   ثؽلُ    25145421:  ربؼ٠ص ، 1152  2524-4-14 ززٝ قبؼٜ  اثؽا١ُ٘ ػجعاهلل ِسّع ػجعاهلل -  40  

 25145421:  ربؼ٠ص ، 1154  2523-15-6 ززٝ قبؼٜ(   فٛؾٞ ِسّٛظ أزّع)  بؼاداٌك١ ١٘بوً اليالذ اٌف١ٕخ اٌٛؼنخ -  41

25333   ثؽلُ     

25333   ثؽلُ    25145421:  ربؼ٠ص ، 1154  2523-15-6 ززٝ قبؼٜ  ؼُِبْ فٛؾٞ ِسّٛظ أزّع -  42  

15244   ثؽلُ    25145422:  ربؼ٠ص ، 1115  2524-5-13/ ززٝ قبؼٜ  غؽ٠ت ِسّع ِسّع زكٓ -  43  

25543   ثؽلُ    25145424:  ربؼ٠ص ، 1135  2524-4-15 ززٝ قبؼٜ  اهلل ػٓب ٌٛوبـ اثؽا١ُ٘ ؼ٠ّٛٔعا -  44  

15633   ثؽلُ    25145424:  ربؼ٠ص ، 1141  2524-4-13 ززٝ قبؼٜ  ِسّٛظ ػ١كٝ قالِٗ -  45  

22546   ثؽلُ    25145435:  ربؼ٠ص ، 1153  2523-4-16 ززٝ قبؼٜ  ػدّٝ ِسّٛظ ِسّٛظ ٠ٛقف -  46  

24232   ثؽلُ    25145435:  ربؼ٠ص ، 1144  2522-6-5 ززٟ قبؼٜ  زٕب ا١ٍ٠ب زٕب ِعزذ -  47  

   ــــــــــــــــــــــ  

نؽوبد ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

22551   ثؽلُ    25145451:  ربؼ٠ص ، 441  2522-2-15 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اقّبػ١ً ِسّع -  1  

    25145452:  ربؼ٠ص ، 455  2524-4-26 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ  اثؽا١ُ٘  فٛؾٜ  ػبظي ؼُِبْ  اثؽا١ُ٘  فٛؾٜ/  ٚؼثٗ -  2

6132   ثؽلُ  

25151   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 452    ٚنؽوبٖ ازّع ِؼزّع ازّع -  3  

25151   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 453    ٚنؽوبٖ ازّع ِؼزّع ازّع -  4  

25151   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 454    ٚنؽوبٖ ازّع ِؼزّع ازّع -  5  

4532   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 462  2522-3-2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ِؽلى ؾغٍٛي انؽف -  6  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

4532   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 462  2522-3-2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ ؾغٍٛي انؽف -  7  

4532   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 462  2522-3-2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ِؽلى ؾغٍٛي انؽف -  8  

4532   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 462  2522-3-2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ ؾغٍٛي انؽف -  9  

4532   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 462  2522-3-2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ِؽلى ؾغٍٛي انؽف -  10  

4532   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 462  2522-3-2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ ؾغٍٛي انؽف -  11  

4532   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 462  2522-3-2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ِؽلى ؾغٍٛي انؽف -  12  

4532   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 462  2522-3-2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ ؾغٍٛي انؽف -  13  

13523   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 465  2521 -12 -23 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ًِٓفٝ ػجعاٌكالَ اٌك١ع -  14  

13523   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 465  2521 -12 -23 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ لٓبْ ًِٓفٝ ػجعاٌكالَ اٌك١ع -  15  

13523   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 465  2521 -12 -23 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ًِٓفٝ ػجعاٌكالَ اٌك١ع -  16  

13523   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 465  2521 -12 -23 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ لٓبْ ًِٓفٝ ػجعاٌكالَ اٌك١ع -  17  

6132   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، 463  2524-4-2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ خّؼٗ ِسّع اٌعِؽظال ِسّع -  18  

6132   ثؽلُ    25145453:  ربؼ٠ص ، 463  2524-4-2 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اٌعِؽظال ِسّع اٌسك١ٕٟ ِسّع ١ٌٚع -  19  

25241   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، 422    ٚنؽ٠ىٙب ػجعاهلل ٕ٘بء -  20  

25241   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، 422    ٚنؽ٠ىزٗ ِٛقٝ ازّع ِدعٜ -  21  

16355   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، 426  31/3/2524 ززٝ قبؼٜ  ػبنٛؼ ٚا٠ٕبـ فزسٝ انؽف -  22  

25431   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 434  2523-5-26 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ِسّع  ػجعاٌس١ّع ِسّع ا٠ّٓ -  23  

25431   لُثؽ    25145452:  ربؼ٠ص ، 434  2523-5-26 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىزٗ اٌس١ّع ػجع ِسّع ا٠ّٓ -  24  

25431   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 434  2523-5-26 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ِسّع  ػجعاٌس١ّع ِسّع ا٠ّٓ -  25  

25431   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 434  2523-5-26 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىزٗ اٌس١ّع ػجع ِسّع ا٠ّٓ -  26  

25542   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 445  11/4/2524 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ غبٌٟ أٌٓ ػًبَ -  27  

25542   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 445  11/4/2524 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ قؼ١ع أقؼع قبِر -  28  

22336   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 436  13/1/2524 ززٝ قبؼٜ(  ٚنؽوبٖ ق١ع اٌع٠ٓ ػؿ ق١ع) ػؿ ٚالظ -  29  

22436   ثؽلُ    25145452:  ربؼ٠ص ، 433  2524-3-25 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ ٛف١كر زٕفٝ ضبٌع -  30  

25631   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، 1512  2523-3-2 ززٟ قبؼٜ  ٚنؽوبئُٙ ِسّع ٚػجعإٌّؼُ خٛظٖ ِسّع -  31  

    25145454:  ربؼ٠ص ، 1512  2523-3-2 ززٟ قبؼٜ  ٚنؽوبئُٙ خٛظٖ ِسّع زّعٞ ٚنؽ٠ىٗ ِؽقٟ ِسّع إٌّؼُ ػجع -  32

25631   ثؽلُ  

25631   ثؽلُ    25145454:  ربؼ٠ص ، 1512  2523-3-2 ززٟ قبؼٜ  ٚنؽوبئُٙ ِسّع ٚػجعإٌّؼُ خٛظٖ ِسّع -  33  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25145454:  ربؼ٠ص ، 1512  2523-3-2 ززٟ قبؼٜ  ٚنؽوبئُٙ خٛظٖ ِسّع زّعٞ ٚنؽ٠ىٗ ِؽقٟ ِسّع إٌّؼُ ػجع -  34

25631   ثؽلُ  

25525   ثؽلُ    25145411:  ربؼ٠ص ، 1535  2524-2-1  ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٙب ًِٓفٝ اٌفزبذ ػجع فزس١ٗ -  35  

22445   ثؽلُ    25145414:  ربؼ٠ص ، 1565  2524-4-5 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اٌؼظ١ُ ػجع زكٓ ِسّع -  36  

 ثؽلُ    25145414:  ربؼ٠ص ، 1555  2524 -4 -3 ززٝ قبؼٜ  ِسّٛظ ِسّع ِسّٛظ ٚأزّع ِسّٛظ ِسّع ِسّٛظ ِسّع -  37

  23553  

13666   ثؽلُ    25145414:  ربؼ٠ص ، 1552    اٌك١ع ػٍٝ ق١ع  اٚالظ -  38  

13666   ثؽلُ    25145414:  ربؼ٠ص ، 1553    اٌك١ع ػٍٝ ق١ع  اٚالظ -  39  

13666   ثؽلُ    25145414:  ربؼ٠ص ، 1554  2521 -6 -35 ززٝ قبؼٜ  اٌك١ع ػٍٝ ق١ع  اٚالظ -  40  

22644   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، 1562  2525-3-15 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ اٌؼه١ؽٜ ازّع  ِسّع ؼخت -  41  

   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، 1566  2522-1-3 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ  ثهبٜ ٠ًٚب ق١ّؽ اٌكج١ً ٚزٍٛأٝ ِطجؿ -  42

24424 

   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، 1566  2522-1-3 ززٝ قبؼٜ(   ٚنؽ٠ىزٗ قؼع فب٠ؿ ثعؼٜ)  اٌكج١ً ٚزٍٛأٝ ِطجؿ -  43

24424 

 ربؼ٠ص ، 1562  2524-1-14 ززٝ قبؼٜ(  ٚنؽوبٖ اٌس١ّع ػجع ِسّع زّعٜ) ٚاٌزٛؼ٠عاد ٌٍزدبؼٖ اٌع١ٌٚٗ اًٌّؽ٠ٗ اٌهؽوٗ -  44

16222   ثؽلُ    25145415:   

 ربؼ٠ص ، 1562  2524-1-14 ززٝ قبؼٜ(  ٚنؽوبٖ اٌس١ّع ػجع ِسّع زّعٜ) ٚاٌزٛؼ٠عاد ٌٍزدبؼٖ ١ٌٚٗاٌع اًٌّؽ٠ٗ اٌهؽوٗ -  45

16222   ثؽلُ    25145415:   

22421   ثؽلُ    25145415:  ربؼ٠ص ، 1564  2524-3-12 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ ازّع ػجبـ ض١ؽٜ ِسّٛظ ِسّع -  46  

  25145416:  ربؼ٠ص ، 1526  2523-2-13 ززٝ قبؼٜ(   اٌغػائ١ٗ اٌّٛاظ ٌزدبؼٖ اال١ِؽٖ نؽوٗ)  ٚنؽ٠ىٗ  فٛؾٜ  ض١ًٍ -  47

15444   ثؽلُ    

4145   ثؽلُ    25145416:  ربؼ٠ص ، 1524    ٚنؽوبٖ  اثؽا١ُ٘  ِسّع  اٌك١ع  اٌفزبذ ػجع -  48  

4145   ثؽلُ    25145416:  ربؼ٠ص ، 1525  2522-6-12 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ  اثؽا١ُ٘  ِسّع  اٌك١ع  اٌفزبذ ػجع -  49  

22353   ثؽلُ    25145412:  ربؼ٠ص ، 1533  2523-11-16 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىزٙب ازّع فإاظ ٔكّخ -  50  

   ثؽلُ    25145412:  ربؼ٠ص ، 1533  2523-11-16 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ اٌٛ٘بة ػجع اٌسّع أثٛ اٌٛ٘بة ػجع ٠بقؽ -  51

22353 

   ثؽلُ    25145421:  ربؼ٠ص ، 1152  2524-4-26 قبؼٜسزٝ  ١ِه١ً ػبظي ا١ٌىكبْ ٚ ؼِٚبٔٝ اٌع١ٌٚٗ قبث١بْ نؽوٗ -  52

16334 

22414   ثؽلُ    25145421:  ربؼ٠ص ، 1153  2524-2-5 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىزٗ إٌّؼُ ػجع ازّع -  53  

22345   ثؽلُ    25145421:  ربؼ٠ص ، 1153  2525-4-24 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ  ؼفؼذ ازّع -  54  

   ثؽلُ    25145421:  ربؼ٠ص ، 1151  12/4/2523 ززٝ قبؼٜ  ٚاٌزٛؼ٠عاد ٌٍؼًبئؽ االقىٕعؼأٝ زبِع نؽوخ -  55

22542 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

15353   ثؽلُ    25145422:  ربؼ٠ص ، 1114  2523-11-24 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽوبٖ ؼِك١ف ٔبيؽ ػبثع -  56  

15353   ثؽلُ    25145422:  ربؼ٠ص ، 1114  2523-11-24 ٝزز قبؼٜ  ٚرؼجئزٙب اٌعٚاخٓ ٌػثر اٌؼبثع نؽوخ -  57  

15353   ثؽلُ    25145422:  ربؼ٠ص ، 1114  2523-11-24 ززٝ قبؼٜ  ٚاٌعٚاخٓ ٌٍسَٛ اٌؼبثع نؽوخ -  58  

14633   ثؽلُ    25145422:  ربؼ٠ص ، 1113  2523-3-12 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىزٙب  ٘الي اًِ -  59  

   ثؽلُ    25145424:  ربؼ٠ص ، 1134  2524 -4 -15 ززٝ قبؼٜ  ًِؽ٠خ ِكبّ٘خ نؽوخ ١ٌّٛؾ٠ٓ ١٘جزْٛ نؽوٗ -  60

15662 

   ثؽلُ    25145424:  ربؼ٠ص ، 1142  2524-3-12 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىزٗ  َٖٛ ِسّع ١ٔؽ - ٌٍّمبٚالد ا١ٌّٕؽٖ -  61

16254 

16254   ثؽلُ    25145424:  ربؼ٠ص ، 1142  2524-3-12 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىزٗ َٖٛ ِسّع ١ٔؽ - ٌٍّمبٚالد اٌُٖٛ -  62  

5344   ثؽلُ    25145423:  ربؼ٠ص ، 1142  2523-2-1 ززٝ قبؼٜ  ٚنؽ٠ىٗ ِسّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ ػجعإٌجٝ -  63  

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ؼ٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افؽاظ ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽوبد ؼ٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

نؽوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


