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أفغاص ل١ٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِىزت ػٓ 23102 ثغلُ 25105423 فٝ ل١ض ، 555555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ كف١ك ػجضاٌغدّٓ ِٕجٝ -  1

 اٌوبصعاد ػٍٝ اٌؼبِٗ ٌٍغلبثٗ إٌّظّٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍٛائخ ُجمب6اٌّجّٛػٗ 36ِٓ ٚاٌفمغٖ 10ػضاِجّٛػٗ ف١ّب ٚروض٠غ اؿز١غاص

ادّض فزذٝ ِذّض/ ثٍّه-اٌلغل١ٗ ؿ١ٍٗ:  ثجٙخ ، ٚاٌٛاعاصد  

 ِـزٍؼِبد ػٓ 56622 ثغلُ 25105412 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  إٌٛع ػجض ػِب ػوٝ ا١ِغٖ -  2

ِٕٙٝ ؿ١ّغ وّبي/ ثٍّه- كؼغاٜٚ ف 4:  ثجٙخ ، ُج١ٗ  

 ِـزٍؼِبد ػٓ 56622 ثغلُ 25105412 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  إٌٛع ػجض ػِب ػوٝ ا١ِغٖ -  3

 رج١ًّ ِـزذٌغاد ٔلبُٗ ٚ ِٕٙٝ رٛٔٝ ػّغ ٔجبح/  ثٍّه دـ١ٓ ُٗ ف اٌؼجٛع ف 8 ثٕبد١خ وبئٓ ٌٗ االهً اٌّذً:  ثجٙخ ، ُج١ٗ

ا١ٌّٕب 56622 ثغلُ ا١ٌّٕب رجبعٜ ثـجً ل١ض ٚ 2552/56/55 فٝ افززخ ُج١ٗ ِـزذٌغاد ٚ  

 ربج١غ ِىزت ػٓ 22156 ثغلُ 25105422 فٝ ل١ض ، 1555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿِٛدٝ ِذّض فزذٝ عٌِبْ -  4

 اؿز١غاص/  ٚٔلبُٗ - ؿِٛدٝ ِذّض فزذٝ/  ثٍّه - اٌلغا٠ٕٗ ؿّبٌٍٛ/ ػٕٛأٗ اسغ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد

22156 ؿجً ٚعلُ - 2518/8/10 َ.أ.د - ٚروض٠غ  

 ٚعكخ ػٓ 23166 ثغلُ 25105411 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضإٌٛع جغجؾ غِبؽ اٚعج١ٕٗ -  5

٠ؾ ؿ١ّغ رِٛبؽ/  ثٍّه - اٌلغلٝ اٌجبِغ ف:  ثجٙخ ، ِؼبصْ ٌذبَ  

 ِٛاكٟ دظ١غٖ ػٓ 23143 ثغلُ 25105458 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػ١ِٗ ػضٌٝ اٌفٝ ٠ٛؿز١ٕب -  6

ػ١ِٗ ػضٌٝ اٌفٝ/ ثٍّه -اٌجغجب٠ٗ:  ثجٙخ ،  

 ِؼغى ػٓ 23120 ثغلُ 25105418 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ـٝ ربًٚغٚؽ د١ٍُ ػجض -  7

٠ـٝ ربًٚغٚؽ د١ٍُ/ ثٍّه -ِٕجبي ِٕلبٖ:  ثجٙخ ، وٙغثبئ١ٗ اجٙؼٖ  

 ربج١غ ِىزت ػٓ 22156 ثغلُ 25105422 فٝ ل١ض ، 1555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿِٛدٝ ِذّض فزذٝ عٌِبْ -  8

ؿِٛدٝ ِذّض فزذٝ/  ثٍّه - اٌلغا٠ٕٗ:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد  

 ٚكغاء ث١غ ػٓ 23100 ثغلُ 25105423 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  س١ًٍ فغ٠ؼ اؿذك ا١ِٔٛٔٛؽ -  9

س١ًٍ فغ٠ؼ اؿذك/ ثٍّه -اٌـبصاد كبعع5 -اٌشلبثٗ:  ثجٙخ ، ِـزؼٍّٗ ؿ١بعاد  

 رجبعٖ ػٓ 23163 ثغلُ 25105411 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِزغٜ دج١ت ػجب٠جٝ عاِٝ -  10

ِذّض ادّض دبػَ/ ثٍّه - ٔفغر١زٝ كبعع46 -ؿٍِبْ اعى:  ثجٙخ ، ٚاٌجٍٛع اٌؼجبج  

 اؿز١غاص ػٓ 23131 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 555555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض هغِبٔٝ ِذّض ِذّٛص -  11

هغِبٔٝ ِذّض ػٍٝ/  ثٍّه - اٌوٛاِغ اعى:  ثجٙخ ، ٌٍٛائخ ُجمب 6 ٌّجّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمغح 10 اٌّجّٛػٗ ػضا ف١ّب ٚروض٠غ  

 ، ِٛث١ٍب ِؼغى ػٓ 23125 ثغلُ 25105415 فٝ ل١ض ، 12555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  هبٌخ ج١ض جبثغ ػجضٖ -  12

هبٌخ ج١ض جبثغ/ ثٍّه -ِغػٚق:  ثجٙخ  

 اصٚاد ػٓ 23156 ثغلُ 25105415 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌـالَ ِذّض ػجضاٌـالَ سبٌض -  13

ِذّض فزذٝ ػج١غ/ ثٍّه - إٌّوٛعٖ وٛثغٜ ثجٛاع اٌجذغٜ ِؼٍٛف ف 41:  ثجٙخ ، هذ١ٗ  

 ث١غ ػٓ 23125 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿِٛدٝ فو١ذٝ ادّض اٌذـ١ٕٝ -  14

8) علُ ِذً ؿِٛدٝ ِبًٝ ػ١لٗ/ ثٍّه - ٠ىٓ ػضٌٝ ف6 -ا١ٌّٕب ثٕضع:  ثجٙخ ، ٚطسبئغ اؿٍذخ ) 
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 غ١بع لِغ ػٓ 23104 ثغلُ 25105423 فٝ ل١ض ، 155555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٠ٛال١ُ كذبرٗ ػّبص ِىبعٜ -  15

٠ٛال١ُ كذبرٗ ػّبص/  ثٍّه - دٍٖٛ:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد  

 ِٛػ ثالجٗ ػٓ 23125 ثغلُ 25105416 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  عًٛاْ سٍف جّؼٗ جالي -  16

ٔؼّبٔٝ ِذّٛص ِذّٛص ِذّض/ ثٍّه - اٌض٠ٕٚٝ ثغج سٍف اٌوفوبفٗ كبعع -ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ:  ثجٙخ ،  

 لِغ ػٓ 23140 ثغلُ 25105450 فٝ ل١ض ، 25555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِوِفٝ ػٍٝ لِت هبثغ٠ٓ -  17

ػِب ِذّض ِجب٘ض/ ثٍّه-االػّضٖ ُذب:  ثجٙخ ، رٛن ٚرٛن غ١بعؿ١بعاد  

 ػٓ 23126 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 155555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـب١ٔٓ اٌؼؼ٠ؼ ػجض ِذّض ِذّٛص -  18

ػبػع دٕب ف٠ٛؿ/ ثٍّه - ا١ٌُٕٛٗ ف:  ثجٙخ ،( االٔزغٔذ سضِبد ػضا ف١ّب) وبف١ٗ  

 دظ١غح ػٓ 23181 ثغلُ 25105418 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اؿِفبٔٛؽ رمٝ ٔج١ً ِبجض -  19

اؿِفبٔٛؽ رمٝ ٔج١ً/ ثٍّه - اٌذٛاه١ٍٗ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ٚعكخ ػٓ 23184 ثغلُ 25105418 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثِغؽ ٠ؼمٛة ٠ٛؿف ِغلؾ -  20

اؿؼض ١ِٕغ ِبعٜ/ثٍّه-صفق:  ثجٙخ ، ٔجبعٖ  

 ػٓ 23154 ثغلُ 25105450 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ػجضاٌّؼ١ٓ ػجضاٌؼبُٝ دـٛٔب -  21

ِذّض جٛصٖ ػجضاهلل/ثٍّه-اٌـٛاعٜ-صٌمبَ- ِٕم١ِٓ:  ثجٙخ ، ثمبٌخ  

:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 23146 ثغلُ 25105450 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  لضؿٝ دٕب وّبي ٚد١ض -  22

لضؿٝ دٕب وّبي/ثٍّه-ػج١ض ٔؼٌخ  

 ٔجبعٖ ٚعكخ ػٓ 23122 ثغلُ 25105415 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٔبعٚػ ِالن ػِب اثبٔٛة -  23

ثب٘ٛع ٔبعٚػ ِالن/  ثٍّه - اٌزٛف١م١ٗ:  ثجٙخ ،  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 23132 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ض ِغؿٟ ػٍٝ ؿؼبص -  24

دٕفٝ كؼجبْ وبعَ/  ثٍّه - ػج١ض ٔوذٝ ع - ُغفب:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ  

 ٚث١غ رجبعٖ ػٓ 23105 ثغلُ 25105422 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دى١ُ ا٠ٛة وّبي ١ِٕب -  25

ِؼ٠ض فب٠ؼ ِب٠ىً/ثٍّه   ػغٍٛي ؿؼض ف:  ثجٙخ ، ٚ٘ضا٠ب اوــٛاعاد  

 ، اػالف ث١غ ػٓ 23251 ثغلُ 25105423 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاهلل دضاص فغ٠ض ١ٌٚض -  26

ػجضاهلل دضاص فغ٠ض/ ثٍّه - االِٗ ػؼثٗ - صالٛف ؿبل١ٗ:  ثجٙخ  

 ِٛاكٝ دظ١غٖ ػٓ 23142 ثغلُ 25105458 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ٠ٛؿف ادّض ػج١غ -  27

ادّض ٠ٛؿف ادّض/ ثٍّه -اٌجٍض ِِبٜ:  ثجٙخ ،  

 ِىزجٗ ػٓ 23255 ثغلُ 25105424 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جغجؾ ثلغ٠ضٖ د١ٍُ ِغ٠ُ -  28

ػ١بص فشغٜ وّبي/ ثٍّه -اٌج١ق كبعع11:  ثجٙخ ، سغصٚاد  

 اٌفبوٙٗ رجبعح ػٓ 23165 ثغلُ 25105415 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ػ١ض عفؼذ عأفذ -  29

ِذّٛص ادّض ِوِفٝ/  ثٍّه - اٌجالء ف:  ثجٙخ ، ثبٌزجؼئخ ٚاٌشٌغٚاد  

 دظ١غٖ ػٓ 65552 ثغلُ 25105415 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض فغغٍٟ ِذّض ِوِفٟ -  30

ِذّض فغغٍٝ ِذّض/ ثٍّه - اٌؼعاػٝ اؿٛاْ ِوغ ُغ٠ك -اٌج١ٙٛ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ  

 ِالثؾ ث١غ ػٓ 23120 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كبوغ ِذّض اهلل سٍف ادّض -  31

س١ٍفٗ س١غٜ ِذّض/ ثٍّه- اٌغغث١ٗ اث١ُٙٛغ - اٌلغ٠ؼٝ ِٕلبٖ:  ثجٙخ ، جب٘ؼٖ  
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 ٚعكٗ ػٓ 23182 ثغلُ 25105422 فٝ ل١ض ، 25555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاهلل ؿ١ض فغغٍٝ ِذّٛص -  32

ادّض هبثغ ادّض/ / ثٍّه- كبصٜ رمـ١ُ اٌِٙبٔلٗ ف -اٌـجغ ُٗ:  ثجٙخ ، ا١ٌِٛزبي  

 ِٛاكٝ دظ١غٖ ػٓ 23122 ثغلُ 25105412 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٚ٘جٗ ٌج١ت ِٙغاْ ٘بٔٝ -  33

جغجؾ ؿ١ٍّبْ ػّبص/ ثٍّه -ِٙضٜ ثٕٝ:  ثجٙخ ،  

 ٚعكخ ػٓ 65314 ثغلُ 25105435 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٛى ػجضاهلل ػٛى عِـ١ؾ -  34

٠ٛؿف كٛلٝ هجبح/ ثٍّه-اٌزغػٗ كغق - ا١ٌِجٗ - ؿّبٌٍٛ:  ثجٙخ ، ِؼبصْ ٚرلى١ً ٌذبَ  

 23151 ثغلُ 25105450 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌجبة فزخ ادّض اٌل١ز اؿّبػ١ً ِوِفٝ -  35

ادّض اٌل١ز اؿّبػ١ً ِذّض/ ثٍّه -اٌّـه اصلبق:  ثجٙخ ، رج١ًّ ِـزذٌغاد ػٓ  

 ٚعكخ ػٓ 65314 ثغلُ 25105435 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٛى ػجضاهلل ػٛى عِـ١ؾ -  36

 رلغ١ً ٚعكخ/ ٔلبُٗ - ٠ٛؿف كٛلٝ هجخ/ ثٍّه - ؿّبٌٍٛ - ا١ٌِجٗ فٝ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِؼبصْ ٚرلى١ً ٌذبَ

ا١ٌّٕب 65314 ثغلُ اٌّـجً - 2513/3/2 َ.د-عسبَ  

 

 س١بُٗ ِلغً ػٓ 23158 ثغلُ 25105415 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاهلل ؿّؼبْ صاٚص ِبعٜ -  37

جغجؾ كذبرٗ ٠ٛؿف/ ثٍّه -اٌلغل١ٗ ادّض ثٕٝ:  ثجٙخ ،  

 ٌٚذبَ رو١ٍخ ػٓ 23135 ثغلُ 25105454 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ دـ١ٓ دـٓ ِذّض -  38

هض٠ك دـٓ عا٠ٚٗ/ثٍّه اٌجالء كبعع:  ثجٙخ ، صعاجبد  

 عِٚبْ ث١غ ػٓ 50521 ثغلُ 25105416 فٝ ل١ض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ اؿّبػ١ً فىغٞ ِإِٓ -  39

ِذّض ػوّذ ادّض/ ثٍّه - اٌغغثٝ اٌّذً كؼغاٜٚ ٘ضٜ ٚاجٙخ اٌـ٠ٛفٝ ف 31:  ثجٙخ ، ثٍٝ  

 ؿ١بعاد ِغـٍٗ ػٓ 23253 ثغلُ 25105424 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػِب ِذّض ػٍٝ ِذّض -  40

ػجضاٌذ١ّض ٔؼ١ُ ِذّض/ ثٍّه - اٌمض٠ُ اٌضائغٜ اٌِغ٠ك:  ثجٙخ ، وبٍِٗ  

 ؿٛثغ)ثمبٌٗ ػٓ 23142 ثغلُ 25105450 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿؼض دٕب ؿؼض ِبعٜ -  41

ؿؼض دٕب ؿؼض/ثٍّه-ا١ٌِغ ججً:  ثجٙخ ،( ِبعوذ  

 ، ثمــــــبٌٗ ػٓ 23155 ثغلُ 25105450 فٝ ل١ض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض فزذٝ دجبػٜ ١٘بَ -  42

اثغا١ُ٘ ادّض ِذّض/ ثٍّه - صِل١غ:  ثجٙخ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 23255 ثغلُ 25105423 فٝ ل١ض ، 155555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صاٚص ِجٍٝ دج١ت ّٔغ -  43

صاٚص ِجٍٝ دج١ت/ ثٍّه - ِٕم١ِٓ:  ثجٙخ ،  

 ِٛاص رٛػ٠غ ػٓ 23141 ثغلُ 25105458 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض دـٓ ِذّض ا٠ٙبة -  44

ِذّض دـٓ ِذّض/ ثٍّه -صِل١غ:  ثجٙخ ، غظائ١ٗ  

 ػٓ 23138 ثغلُ 25105452 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض فزذٝ ِذّض ػجضاٌذى١ُ ٠بؿ١ّٓ -  45

ِذّض فزذٝ ِذّض ػجضاٌذى١ُ/  ثٍّه - اٌجٕضٜ ف - إٌّوٛعح وفغ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ دظ١غح  

 ٚعكخ ػٓ 23126 ثغلُ 25105412 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌّج١ض ادّض ِذّض ػ١ٍبء -  46

ادّض فإاص اػِبف/  ثٍّه - ُبٌت اثٝ ثٓ ػٍٝ ف:  ثجٙخ ، اسلبة رلغ١ً  

:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 23186 ثغلُ 25105421 فٝ ل١ض ، 21555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثٛثىغِذّض عفؼذ ِذّض -  47

إٌّؼُ ِذّٛصػجض ِذّض/ ثٍّه-االدّغ اٌىَٛ ػؼثٗ-اٌجذغ٠ٗ اٌض٘ت ِٕلبٖ  

 ث١غ ػٓ 23124 ثغلُ 25105416 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌذ١ّض ػجض ِذّض ِذّض ػ٠ٕت -  48

ػجضاٌٗ اؿّبػ١ً ؿ١ض/ثٍّه-صالٛف-اؿِبي:  ثجٙخ ، جب٘ؼٖ ِالثؾ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ِؼعػٗ ػٓ 23152 ثغلُ 25105450 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿٕٛؿٝ كّؾ ِذّض ِوِفٝ -  49

ؿٕٛؿٝ كّؾ ِذّض/ ثٍّه-اٌؼؼ4ّٗ٠ لغ٠ٗ:  ثجٙخ ، ِبئضٖ ث١ي أزبج صٚاجٓ  

 اٌّٛاكٝ دظ١غح ػٓ 23130 ثغلُ 25105452 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ٚ٘جٗ ٚص٠غ ٠ٛٔبْ ٕ٘بء -  50

دج١ت ػ١بص عفؼذ/  ثٍّه - غِبؽ اؿذبق ػؼثخ - اٌش١ً ُٛر:  ثجٙخ ،  

 ػبِٗ ِمبٚالد ػٓ 23164 ثغلُ 25105411 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ض هالح ادّض كبصٜ -  51

ِذّض اٌض٠ٓ ثٙٝ ِذّض/ ثٍّه اٍُؾ ِـبوٓ كبعع ِٓ 21 كبعع3 -كب١٘ٓ:  ثجٙخ ،  

 ػٓ 23135 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 25555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌؼبي ػجض اٌؼؼ٠ؼ ػجض ِذّض اؿّبػ١ً -  52

ثلغٜ فغج ِجضٜ/ ثٍّه- اٌجٍض ؿّبٌٍٛ- اٌى١ٕـٗ كبعع:  ثجٙخ ،( ِبعوذ ؿٛثغ) ثمبٌٗ  

 ، ٔجبعٖ ٚعكخ ػٓ 23123 ثغلُ 25105416 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  لالصٖ ػوٝ كبوغ ِغ٠ُ -  53

لالصٖ ػوٝ كٛلٝ ؿبِٝ/  ثٍّه - دٍٖٛ:  ثجٙخ  

 اٌّٛاص رجبعح ػٓ 23183 ثغلُ 25105418 فٝ ل١ض ، 25555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ ؿٕٛؿٝ فزذٝ ػّغ -  54

ؿٕٛؿٝ فزذٝ ؿٕٛؿٝ/ ثٍّه - اٌّضاعؽ كبعع - ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ، اٌغظائ١ٗ  

 لِغ ث١غ ػٓ 50521 ثغلُ 25105416 فٝ ل١ض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـٓ اؿّبػ١ً فىغٞ ِإِٓ -  55

ِذّض ػوّذ ادّض/  ثٍّه - اٌلغلٝ اٌّذً كؼغاٜٚ ٘ضٜ ٚاجٙخ اٌـ٠ٛفٝ - ف 31:  ثجٙخ ، ٚإٌّؼ١ٌٗ اٌىٙغثبئ١ٗ االجٙؼٖ غ١بع  

 ٚعكخ ػٓ 23102 ثغلُ 25105423 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌـ١ض ج١ض ثلبعٖ و١غٌؾ -  56

ًبٔٝ ِىغَ هجبح/ثٍّه-اثٛاْ:  ثجٙخ ، ٔجبعح  

 ٚعكخ ػٓ 25068 ثغلُ 25105450 فٝ ل١ض ، 155555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اٌٍّهػجض فغج ١ِٕغ ػّبص -  57

/ ثٍّه اٌفغع االؿىٕضع٠ٗ ثٕه ثجٛاع ػغٍٛي ؿؼض كبعع ؿّبٌٍٛ ثٕضع فٝ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ،( ِؼبصْ رلى١ً) سغاُٗ

ا١ٌّٕب 25068 د.ؽ 2512/2/2 فٝ االفززبح رُ ِزىبٍِٗ ِمبٚالد/ ٚٔلبُٗ ػجضاٌٍّه فغج ١ِٕغ  

 ث١غ ػٓ 23148 ثغلُ 25105450 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض اٌّؼُٕ ػجض ادّض ػّغاْ -  58

ِغلن عث١غ ػبصي/ ثٍّه -ػ٘غاْ ِبو١ٕٗ كبعع:  ثجٙخ ، سغصٖ  

 ٚعكخ ػٓ 25068 ثغلُ 25105450 فٝ ل١ض ، 155555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌٍّه فغج ١ِٕغ ػّبص -  59

ػجضاٌٍّه فغج ١ِٕغ/ ثٍّه غٍٛي ؿؼض كبعع - ؿّبٌٍٛ ِؼوغح - ؿّبٌٍٛ ثٕضع:  ثجٙخ ،( ِؼبصْ رلى١ً) سغاُٗ  

 اؿز١غاص ػٓ 23168 ثغلُ 25105415 فٝ ل١ض ، 555555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ربًٚغٚؽ وبًِ ػج١ض ػ١ض -  60

 اٌوبصعاد ػٍٝ اٌؼبِٗ ٌٍغلبثٗ إٌّظّٗ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٍٛائخ ُجمب6 اٌّجّٛػٗ ِٓ 36 اٌفمغٖ ص 10 ِجّٛػٗ ػضا ف١ّب ٚروض٠غ

ربًٚغٚؽ وبًِ ػج١ض/ ثٍّه- ِغػٚق:  ثجٙخ ، ٚاٌٛاعصاد  

 ِٛاكٝ دظ١غٖ ػٓ 23128 ثغلُ 25105412 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دبِض ِذّض ادّض ُبعق -  61

ف١ُٙ ػؼ٠ؼ عافذ/ ثٍّه -ِٙضٜ ثٕٝ:  ثجٙخ ،  

 ِذً ػٓ 23103 ثغلُ 25105423 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اؿّبػ١ً اٌذ١ّض ػجض ِذّض ؿ١ض -  62

ؿ١ٍّبْ د١ّضٖ ِذّض دـبْ/ ثٍّه -ػِؼَ كبعع:  ثجٙخ ، ادظ٠ٗ ث١غ  

 ِذجغُٛة ػٓ 23145 ثغلُ 25105450 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ١ِشبئ١ً ٌج١ت ٠ـٝ ٌٛلب -  63

ا١ٌّٕب ِذبجغ اصاعٖ/ ثٍّه -اٌججً ُٕٙب ثجج5485ًعلُ ِذجغ- اٌججً ُٕٙب:  ثجٙخ ، ج١غٜ  

 ِىزت ػٓ 63525 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  64

ػعاػ١ٗ ِج١ضاد ث١غ ٚٔلبُٗ سٍف دـٓ/ثٍّه ؿّبٌٍٛ ثٕضع اٌجّٙٛع٠ٗ ف وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ٔظبفٗ اػّبي  

 ِىزت ػٓ 63525 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  65

ػجضاٌغٕٝ ِذجٛة ِذّض ادّض/ثٍّه  اٌجض٠ض اٌؼٙض كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح:  ثجٙخ ، ٔظبفٗ اػّبي  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 اؿز١غاص ػٓ 23122 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 555555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دٕفٝ ػٍٝ دّبصٖ سبٌض -  66

دٕفٝ ػٍٝ دّبصٖ/ثٍّه - اٌلغا١ٔٗ:  ثجٙخ ،( 6 اٌّجّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفمغٖ 10 اٌّجّٛػٗ) ػضا ف١ّب ٚروض٠غ  

 ، وبٚرلٛن ث١غ ػٓ 23128 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ف ١ٌُٚ ٔج١ً اكغف -  67

١ًف ؿ١ّغ ا٠ّٓ/ ثٍّه -ا١ٌِغ ججً ص٠غ:  ثجٙخ  

 رٛع٠ض ػٓ 23252 ثغلُ 25105424 فٝ ل١ض ، 155555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّٛص ادّض ِذّٛص ػّغٚ -  68

اٌجبؿَ ػجض ِذّض ادّض/ ثٍّه -اٌلغ٠ؼٝ اثؼبص٠ٗ:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد ٚفالرغٚسضِٗ ٚكذَٛ ػ٠ٛد  

 ث١غ ػٓ 23165 ثغلُ 25105411 فٝ ل١ض ، 155555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـ١ٓ عػق اٌؼبي ػجض ِوِفٝ -  69

دـ١ٓ عػق اٌؼبي ػجض/ ثٍّه - جغجبٜٚ ػؼثٗ - كذبرٗ اثٛ:  ثجٙخ ، اٌـ١بعاد غ١بع لِغ أٛاع ج١ّغ ٚرٛع٠ض ؿ١بعاد غ١بع لِغ  

 ، ٌذبَ ٚعكٗ ػٓ 23124 ثغلُ 25105452 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ِذّض ؿؼض ػوبَ -  70

ادّض وبًِ ِذّض/ ثٍّه -ػ٘غٖ:  ثجٙخ  

 ث١غ ػٓ 23121 ثغلُ 25105415 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ربصعؽ كذبرٗ ثبثذ جّبي -  71

ؿ١ض عٌِبْ عأضا/ ثٍّه - اٌزجبعٖ -ف25:  ثجٙخ ، ِوٛغبد  

 هغبع رؼ١ٍُ ػٓ 23185 ثغلُ 25105418 فٝ ل١ض ، 25555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  لبؿُ اثغا١ُ٘ كؼجبْ ٔؼّٗ -  72

ػجضاٌغٕٝ ػ١ض ػجمضاٌـالَ/ثٍّه( ِىبٜٚ) اٌـالَ ف:  ثجٙخ ،( االػِٗ اٌزغاس١ن ػٍٝ اٌذوٛي ٚثؼض االٔزغٔذ ػضا ف١ّب) ٚوجبع  

 ػٓ 23254 ثغلُ 25105424 فٝ ل١ض ، 155555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  جغجؾ اثغا١ُ٘ ػجض عًب -  73

اثغا١ُ٘ ػجض اثغا١ُ٘/ ثٍّه - ٘ٛاعح:  ثجٙخ ، ٚػِٛع رج١ًّ ِـزذٌغاد  

 جب٘ؼٖ ِالثؾ ػٓ 23145 ثغلُ 25105458 فٝ ل١ض ، 21555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػبثض ػٍٝ ػجبصٖ صػبء -  74

ِذّض اثغا١ُ٘ جّالد/ ثٍّه -ثغصٔٛ٘ب:  ثجٙخ ،( اٌؼـىغ٠ٗ اٌّالثؾ ػضا ف١ّب)  

 ، ثمبٌخ ػٓ 23153 ثغلُ 25105450 فٝ ل١ض ، 25555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ِذّٛص جـغٜ ػالء -  75

ػغفبد ِذّض ِغٖٚ/ثٍّه- ػجضاٌالٖ اٌل١ز:  ثجٙخ  

 دظ١غح ػٓ 23180 ثغلُ 25105422 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ج١ًّ ِٕوٛع ػبصي -  76

ِذّض ج١ًّ ِٕوٛع/  ثٍّه - اٌـغاع٠ٗ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١خ  

 ِىزت ػٓ 23136 ثغلُ 25105454 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌذى١ُ ِشٍٛف ثٙبء ِوِفٝ -  77

ػجضاٌذى١ُ ِشٍٛف ثٙبء ِذّض/ثٍّه-اثٛاْ:  ثجٙخ ، ؿ١بعاد ربج١غ  

 دظ١غٖ ػٓ 23101 ثغلُ 25105422 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صع٠ٚق جالي اٌضا٠ُ ػجض ػفبف -  78

ِذّض كبفؼٝ عجت/ ثٍّه-اٌجٍض اُـب:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١ٗ  

 ِـزذٌغاد ػٓ 23106 ثغلُ 25105423 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  فٛػٜ دٕب وغَ ٔغ١ِٓ -  79

ثبثذ ١ِٕغ جٛعج/ ثٍّه - صفق:  ثجٙخ ، رج١ًّ  

 ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 23105 ثغلُ 25105423 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  كشٍٛي ثبثذ ١ِٕغ جٛعج -  80

اهلل ؿؼض ػؼِٝ ع٠بٔٗ/  ثٍّه - صفق:   

 ث١غ ػٓ 23132 ثغلُ 25105452 فٝ ل١ض ، 25555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اثغا١ُ٘ وبًِ غِبؽ ؿ١ّغٖ -  81

وبًِ عػق ػ١بص ا٠ّٓ/ ثٍّه -اٌذغ٠ٗ كبعع:  ثجٙخ ،( االٔزغٔذ سضِبد ػضا ف١ّب)  وّج١ٛرغ اجٙؼٖ ٚه١بٔٗ  

 ػٓ 23133 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  دـب١ٔٓ ػٍٝ اٌض٠ٓ ٚفبء ِوِفٝ -  82

ِذّض ادّض ادّض ِذّٛص/  ثٍّه - لٍٛهٕب:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١خ دظ١غح  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 صػب٠ٗ ػٓ 23123 ثغلُ 25105452 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ دـٓ ِذّض ادّض -  83

ِذّض ػجضاٌذى١ُ ػجضإٌجٝ ػبصي/ثٍّه-اث٠ٛؼمٛة:  ثجٙخ ،( ٚاالٔزغٔذ ٚاٌّجالد اٌوذف اهضاع ػضا ف١ّب)ٚاػالْ  

 ِىزت ػٓ 23160 ثغلُ 25105415 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػٍٝ ػثّبْ اٌض٠ٓ ثٙبء صػبء -  84

ػثّبْ ِذّٛص اكغف/  ثٍّه - اٌىَٛ ُغفب:  ثجٙخ ،( ٚاٌذغاؿٗ االِٓ ػضا ف١ّب) اٌؼغث١خ ِوغ جّٙٛع٠خ صاسً ػّبي ٔمً ِزؼٙض  

 ث١غ ػٓ 22302 ثغلُ 25105452 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ِذّٛص فزذٝ ػجضاٌغدّٓ -  85

ػّغ ِذّض ف١وً ػّغ/ثٍّه- اثٛدـ١جٗ:  ثجٙخ ، ِٕظفبد  

 ث١غ ػٓ 22302 ثغلُ 25105452 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِذّض ِذّٛص فزذٝ ػجضاٌغدّٓ -  86

ٚكذَٛ ػ٠ٛد ٚٔلبُٗ ػّغ ِذّض ف١وً ػّغ/ثٍّه  اثٛدـ١جٗ-ِِبٜ ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِٕظفبد  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 40481 ثغلُ 25105423 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  د١ٕٓ ث١ٕب١ِٓ فبعؽ ػّبص -  87

ادّض فإاص ادّض/ثٍّه- صاٚص ٔؼٌخ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ  

 دظ١غح ػٓ 52251 ثغلُ 25105411 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صؿٛلٝ ٔجٜٛ ػوغ٠ب ِض٠ذٗ -  88

رٛٔٝ ؿ١ض اكغف/ثٍّه- اٌغغث١ٗ ادّض ثٕٝ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 دظ١غح ػٓ 52251 ثغلُ 25105411 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  صؿٛلٝ ٔجٜٛ ػوغ٠ب ِض٠ذٗ -  89

جؼاعح ٚٔلبُٗ ػغفبْ دـٓ دّبصٖ/ثٍّه إٌّوٛعٖ وٛثغٜ كبعع 2 وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ِٛػ ثالجخ ػٓ 23161 ثغلُ 25105415 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِجغٚن دـ١ٓ ػجضاهلل ِذّض -  90

اثغا١ُ٘ ِذّض ادّض ِذّض/  ثٍّه - اٌؼعاػ١خ اٌجّؼ١خ ثجٛاع - سٌغ ف - ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ:  ثجٙخ ،  

 رغث١خ دظ١غح ػٓ 40481 ثغلُ 25105423 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  د١ٕٓ ث١ٕب١ِٓ فبعؽ ػّبص -  91

 ِوٛغبد رجبعح ٚٔلبُٗ ث١ٕب١ِٓ فبعؽ ػّبص/ثٍّه ػٍٝ ِذّض كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ

 ثبٌمِبػٝ

 دظ١غٖ ػٓ 23152 ثغلُ 25105415 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِؼٛى كذبرٗ ٔج١ت ؿٕبء -  92

اؿذك ؿؼضْٚ دٕب/ ثٍّه -ِٙضٜ ثٕٝ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ  

 دظ١غح ػٓ 23256 ثغلُ 25105435 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ِغلؾ ثٛال أجب غبٌٝ ربًغٚؽ -  93

ثٛال أجب غبٌٝ عًب/ثٍّه-اٌمِٛكٗ:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ  

 ِمبٚالد ػٓ 65652 ثغلُ 25105412 فٝ ل١ض ، 155555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اؿّبػ١ً ِذّٛص كبصٞ ٔجٖٛ -  94

د١ضع ِذّض ادّض ِذّض/  ثٍّه - ُٖٛ:  ثجٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 ِمبٚالد ػٓ 65652 ثغلُ 25105412 فٝ ل١ض ، 155555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اؿّبػ١ً ِذّٛص كبصٞ ٔجٖٛ -  95

 وّج١ٛرغ اجٙؼٖ ث١غ/ ٚٔلبُٗ ِذّض فإاص ِذّٛص/  ثٍّه - ُٖٛ - ا١ٌّٕب ِغوؼ فٟ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ػ١ِّٛٗ

ا١ٌّٕب 65652 د. ؽ - 2513/0/11 فٟ االفززبح رُ - ٚاوــٛاعاد  

 ، ِىٛجٝ ػٓ 23162 ثغلُ 25105411 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػِب ِذّض ِوِفٟ ػج١غ -  96

ٍُت ِذّض رٛٔٝ ِذّٛص/  ثٍّه - االرذبص ف:  ثجٙخ  

 دظ١غٖ ػٓ 23150 ثغلُ 25105415 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ؿ١ٍّبْ فغج ػّبص ِجضٜ -  97

ؿ١ٍّبْ فغج ػّبص/ ثٍّه -اٌلغل١ٗ ادّض ثٕٝ:  ثجٙخ ، ِٛاكٟ  

 دظ١غح ػٓ 23188 ثغلُ 25105422 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػجضاٌغد١ُ ادّض ػجضاٌغد١ُ ٌجٕٝ -  98

دـ١ٓ سٍف دلّذ/  ثٍّه اٌوفوبفٗ ف - ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ:  ثجٙخ ، ِبك١ٗ رغث١خ  

 ِٛاكٝ دظ١غح ػٓ 21534 ثغلُ 25105416 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثغؿَٛ دٕب ؿبِٝ ١ِالص -  99

دٕب ٔو١ف وّبي/ ثٍّه - ك١جٗ ثٕٝ ػؼثخ - اٌشّبع هفَ:  ثجٙخ ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 وبفز١غ٠ب ػٓ 63525 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  100

ِذجٛة ِذّض ادّض/ثٍّه  اٌّذجٛة ثغج- اٌجض٠ض اٌؼٙض كبعع:  ثجٙخ ، ِٚلغٚثبد ِبوٛالد  

 ثٍضٜ ِشجؼ ػٓ 23108 ثغلُ 25105423 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ػ١ـٜٛ ػ١ض ِذّض ِذّض -  101

ػ١ـٜٛ ػ١ض ِذّض ِذّض/ ثٍّه -اٌجٍض ِِبٜ:  ثجٙخ ، اٌٝ ٔوف  

 ، ػِبعٖ ػٓ 23144 ثغلُ 25105458 فٝ ل١ض ، 15555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثِغؽ ِىغَ ١ٌُٚ ٘الٔٗ -  102

اؿىٕضع عجبء جغجؾ/ ثٍّه -صفق:  ثجٙخ  

 وبفز١غ٠ب ػٓ 63525 ثغلُ 25105453 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  103

ػعاػ١ٗ ِج١ضاد ث١غ ٚٔلبُٗ سٍف دـٓ/ثٍّه اٌجّٙٛع٠ٗ ف ّبٌٍٛؿ ثٕضع وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِٚلغٚثبد ِبوٛالد  

 ث١غ ػٓ 23134 ثغلُ 25105454 فٝ ل١ض ، 5555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  اؿىٕضع ػ١ِٗ ٔوذٝ ِىبعٜ -  104

ػ١ِٗ ٔوذٝ ِىبعٜ/ ثٍّه - ٠بؿغ اثٓ ػّبع ف:  ثجٙخ ، ٚثغا٠ٚؼ ػجبج  

 دظ١غح ػٓ 21534 ثغلُ 25105416 فٝ ل١ض ، 55555.555  ، ِبٌٗ عأؽ ، فغص ربجغ ،  ثغؿَٛ دٕب ؿبِٝ ١ِالص -  105

 - ػجضاٌّـ١خ هّٛئ١ً فب٠ؼٖ/ ثٍّه اٌّبٌىٝ ػضٔبْ كبعع 53 ؿٍِبْ اعى ا١ٌّٕب ثٕضع/ ػٕٛٔٗ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً:  ثجٙخ ، ِٛاكٝ

ا١ٌّٕب 21534 د.ؽ 2518/5/2 فٝ االفززبح رُ ؿ١ضاد وٛاف١غ/ ٚٔلبُٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد ل١ٛص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ٚاٌج١ئخ إٌظبفخ ٚسضِبد(ٚكغاء ث١غ) ػمبعٜ ٚاؿزثّبع ػبِخ ِمبٚالد  ،  كغوخ   ٚكغ٠ىٗ ِغؿٝ دـ١ٓ وّبي ِذّض كغوخ -  1

 ٚسضِبد(ٚكغاء ث١غ) ػمبعٜ ٚاؿزثّبع ػبِخ ِمبٚالد ػٓ ، 23122 ثغلُ 25105451 فٝ ،ل١ضد 555555.555   ِبٌٙب ،عأؽ

ػ٠ضاْ اثغا١ُ٘ دـبَ/ٍِه-ؿٍِبْ اعى اٌّبٌىٝ ػضٔبْ كبرغع 21:  ثجٙخ ، ٚاٌج١ئخ إٌظبفخ  

 اٌجب٘ؼٖ اٌشغؿبٔٗ ٚرٛع٠ضاد جب٘ؼٖ ٚسغؿبٔٗ ِزىبٍِٗ ِمبٚالد اػّبي  ،  كغوخ   ٚكغوبٖ ِذّض كذبرٗ ِذّض ِذّٛص كغوخ -  2

 ٚسغؿبٔٗ ِزىبٍِٗ ِمبٚالد اػّبي ػٓ ، 23155 ثغلُ 25105450 فٝ ،ل١ضد 155555.555   ِبٌٙب ،عأؽ  دى١ِٛٗ ٚرٛع٠ضاد

ؿ١ض ػؼد ادّض/ ثٍّه -اٌزبٔٝ اٌضٚع  اٌغغثٝ ػجضإٌّؼُ ١ِضاْ 5:  ثجٙخ ، دى١ِٛٗ ٚرٛع٠ضاد اٌجب٘ؼٖ اٌشغؿبٔٗ ٚرٛع٠ضاد جب٘ؼٖ  

 فٝ ،ل١ضد 15555.555   ِبٌٙب ،عأؽ  آٌٝ ٔوف ثٍضٜ ِشجؼ  ،  كغوخ   كغوبٖ ٚ ػثّبْ ِذّض ػؼا٠ُ ِذّض كغوخ -  3

 اٌـ١ض رٙبٔٝ/اٌـ١ضٖ/  ثٍّه غغة ؿّبٌٍٛ ِؼوغح - اٌّضاعؽ ف:  ثجٙخ ، آٌٝ ٔوف ثٍضٜ ِشجؼ ػٓ ، 23185 ثغلُ 25105421

 ادّض

 فٝ ،ل١ضد 155555.555   ِبٌٙب ،عأؽ  ِزىبٍِٗ ِمبٚالد  ،  كغوخ   ٚكغ٠ىٗ دـٓ اثغا١ُ٘ ٌِفٝ اثغا١ُ٘ كغوخ -  4

اثغا١ُ٘ ٌِفٝ ِذّض/ثٍّه-٘بكُ صِلبٚ:  ثجٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ػٓ ، 23162 ثغلُ 25105414  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفغاص اٌزجبعٜ اٌـجً رؼض٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلِت - اٌّذٛ      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105451 ربع٠ز ٚفٝ ،   65252:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـٓ ِذّض ثضٜٚ ِوِفٝ   - 1

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

 كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105452 ربع٠ز ٚفٝ ،   58488:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ١ِشبئ١ً ٌٕضؽ اثغا١ُ٘   - 2

ٌزجبعحا الػزؼاي42566 علُ ِذٛ ثبِغ  

 رُ  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105452 ربع٠ز ٚفٝ ،   66540:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِمجً ِذّٛص لج١ً دـ١ٓ   - 3

ػٕٗ ٌالؿزغٕبء ٚروض٠غ اؿز١غاص ٚٔلبُٗ االسغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً كِت  

 كِت/ِذٛ رُ   25105452 ربع٠ز ٚفٝ ،   65228:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌٛادض ػجضاٌؼظ١ُ فزذٝ ػبُف   - 4

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105452 ربع٠ز ٚفٝ ،   58488:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ُٛؿٗ ١ِشبئ١ً ٌٕضؽ اثغا١ُ٘   - 5

42566 علُ ِذٛ ثبِغ اٌزجبعح الػزؼاي كِت   

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105454 ربع٠ز ٚفٝ ،   60018:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿؼض ِـؼض ٠ٌٛؼ دج١ت   - 6

اٌزجبعح الػزؼاي كِت  

 كِت/ِذٛ رُ   25105452 ربع٠ز ٚفٝ ،   62303:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاهلل ػجضاٌجٛاص ػجضإٌّؼُ ػضٌٝ   - 7

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً  

 كِت/ِذٛ رُ   25105452 ربع٠ز ٚفٝ ،   40480:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض اٌذ١ّض ػجض عكضٜ عث١غ   - 8

ٌٍٛفبٖ كِت  اٌـجً  

 كِت/ِذٛ رُ   25105458 ربع٠ز ٚفٝ ،   22524:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌّـ١خ ِغكض هالح ؿبِٝ   - 9

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً  

 كِت/ِذٛ رُ   25105458 ربع٠ز ٚفٝ ،   64208:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اثغا١ُ٘ ٠ٛؿف اثغا١ُ٘ ٔغ٠ّبْ   - 10

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105458 ربع٠ز ٚفٝ ،   65565:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٠ٛال١ُ ؿؼض ػِب ّٔغ   - 11

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

 كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105458 ربع٠ز ٚفٝ ،   51354:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػٍٝ ِذّٛص ػٍٝ   - 12

اٌزجبعٖ الػزؼاي  

 رُ  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105415 ربع٠ز ٚفٝ ،   43685:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿّؼبْ ػوٝ ؿّؼبْ   - 13

ٌٍٛفبٖ اٌـجً كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105411 ربع٠ز ٚفٝ ،   41060:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  رٛٔٝ ظػجضاٌذبف ججغ   - 14

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

 كِت/ِذٛ رُ   25105411 ربع٠ز ٚفٝ ،   33151:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌؼؼ٠ؼ ػجضاٌّجضٜ ِـبِخ   - 15

ٌٍٛفبح ٚطٌه42520 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  اٌـجً  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105411 ربع٠ز ٚفٝ ،   56325:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٍُت ِذّض رٟٛٔ ِذّٛص   - 16

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105414 ربع٠ز ٚفٝ ،   64410:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دٕب وبًِ ػبصي ؿذغ   - 17

اٌزجبعح الػزؼاي42584 علُ ِذٛ ثبِغ كِت  

 كِت/ِذٛ رُ   25105414 ربع٠ز ٚفٝ ،   64221:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػ١ـٝ اثغا١ُ٘ ػجضاٌظب٘غ كغثبد   - 18

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105414 ربع٠ز ٚفٝ ،   25206:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  سٍف ػجضاٌذ١ّض ؿ١ض ٘ضٜ   - 19

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

 كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105414 ربع٠ز ٚفٝ ،   53165:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دٕب ػ١بص ػوٝ   - 20

 ٌٍٛفبٖ

 كِت/ِذٛ رُ   25105414 ربع٠ز ٚفٝ ،   60220:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  س١ًٍ اثغا١ُ٘ ا١ِٓ ِذّض اكغف   - 21

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً  

 كِت/ِذٛ رُ   25105414 ربع٠ز ٚفٝ ،   65156:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  سٍف ٔج١ت اٌضؿٛلٝ اثغا١ُ٘ رٙبٔٝ   - 22

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً  

 كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105414 ربع٠ز ٚفٝ ،   54228:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػٍٝ فزذٝ ػوبَ   - 23

اٌزجبعٖ الػزؼاي  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105415 ربع٠ز ٚفٝ ،   61423:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ١ِٕب ١ِشبئ١ً فب٠ؼ اكغف   - 24

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105416 ربع٠ز ٚفٝ ،   45628:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌؼ١ٍُ ػجضاهلل فزذ١ٗ   - 25

ٌٍٛفبح كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105416 ربع٠ز ٚفٝ ،   22165:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌـ١ض ػ١بص ِالن ٘بٔٝ   - 26

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105416 ربع٠ز ٚفٝ ،   60113:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  جغجؾ ؿ١ّغ ٚالء ٔبعص٠ٓ   - 27

 ٌالؿزغٕبء ٚطٌه رجبع٠ٗ رٛو١الد ِىزت/ ٔلبُٗ- ا١ٌّٕب - هبعٚل١ُ كٍجٝ رمـ١ُ 153 علُ لِؼٗ - كٍجٝ/ٚػٕٛأٗ اٌفغع كِت رُ 

 ػٕٗ

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105412 ربع٠ز ٚفٝ ،   44033:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِجبعن دـٓ سٍف دـٓ   - 28

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105412 ربع٠ز ٚفٝ ،   61355:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿؼض ِذّض إٌّؼُ ػجض ِذّض   - 29

ٌٍٛفبٖ كِت   

 كِت/ِذٛ رُ   25105418 ربع٠ز ٚفٝ ،   56108:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌج١ض سٍف اؿّبػ١ً ٘بٔٝ   - 30

ػٕٗ ٌالؿزغٕبء االسغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً كِت  اٌـجً  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105418 ربع٠ز ٚفٝ ،   52532:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  عػق ٠ٛٔبْ ه١ٍت هالح   - 31

اٌزجبعح الػزؼاي42500 علُ ِذٛ ثبِغ كِت   

 كِت/ِذٛ رُ   25105418 ربع٠ز ٚفٝ ،   25334:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضإٌٛع ِٛؿٝ ػ١ـٝ عارت   - 32

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105418 ربع٠ز ٚفٝ ،   48345:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  دـٓ ِذّض ِذّض ػجضاٌفزبح   - 33

اٌزجبعح الػزؼاي كِت   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 كِت/ِذٛ رُ   25105421 ربع٠ز ٚفٝ ،   21215:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  اؿىبعٚؽ ػجضإٌٛع ؿبِٝ ٠ؼمٛة   - 34

اٌزجبعح الػزؼاٌٗ كِت  اٌـجً  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105422 ربع٠ز ٚفٝ ،   22843:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّٛص ػاعع ِذّض ادّض   - 35

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

 كِت  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105422 ربع٠ز ٚفٝ ،   56108:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  سٍف اؿّبػ١ً ٘بٟٔ   - 36

اٌزجبعح الػزؼاي  

 كِت/ِذٛ رُ   25105423 ربع٠ز ٚفٝ ،   68024:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌغٕٝ ػجبؽ ِذّٛص فبُّٗ   - 37

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105423 ربع٠ز ٚفٝ ،   52052:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  غِبؽ فٛػٜ فغدبْ   - 38

اٌزجبعح الػزؼاي كِت  

 رُ  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105423 ربع٠ز ٚفٝ ،   66512:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ؿ١ض ِذّض دـ١ٓ فبُّٗ   - 39

 ف1585ٝ علُ ثزبك١غ ثٕبء ِٛاص رجبعح ٚٔلبُٗ ػجضإٌبهغ عًب/ثٍّه ؿٍِبْ ػا٠ٚٗ اٌج١ٕٕٗ ف ٚػٕٛأٗ االسغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً اٌغبء

ػٕٗ ٌالؿغٕبء2510/4/23  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105424 ربع٠ز ٚفٝ ،   68555:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  د١ٕٓ جغجؾ ٌّؼٝ ٔجبح   - 40

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

 اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105424 ربع٠ز ٚفٝ ،   32424:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌٍّه فإاص ٚص٠غ اكغف   - 41

اٌزجبعح الػزؼاي42650 علُ ِذٛ ثبِغ كِت   

 كِت/ِذٛ رُ   25105424 ربع٠ز ٚفٝ ،   68520:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ػجضاٌفزبح ػ١ِٗ ؿ١ض ػجضاٌفزبح   - 42

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  اٌـجً  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105428 ربع٠ز ٚفٝ ،   54116:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِشٍٛف ؿؼض جّبالد   - 43

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105435 ربع٠ز ٚفٝ ،   54152:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٔو١غ ِغؿٝ ِجضٜ   - 44

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105435 ربع٠ز ٚفٝ ،   61053:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٠ؼمٛة ٔج١ت أٛع كغ٠ف   - 45

اٌزجبعٖ الػزؼاي كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105435 ربع٠ز ٚفٝ ،   58415:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ِذّض ادّض ػٍٟ اِبي   - 46

اٌزجبعح الػزؼاي كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105435 ربع٠ز ٚفٝ ،   51403:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  فغج ػ١ِٗ ػجضإٌبهغ   - 47

اٌزجبعح الػزؼاي كِت  

  اٌـجً كِت/ِذٛ رُ   25105435 ربع٠ز ٚفٝ ،   54152:  ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ،  فغص ربجغ  ،  ٔو١غ ِغؿٝ ِجضٜ   - 48

ػٕٗ ٌالؿزغٕبء كِت  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي عأؽ     

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105451 ، ربع٠ز ٚفٟ  62888 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػثّبْ ػٍٝ ُٗ ِوِفٝ -  1

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105451 ، ربع٠ز ٚفٟ  22852 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  د١ّضٖ ِذّٛص ؿ١ض ا٠ّبْ -  2

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105453 ، ربع٠ز ٚفٟ  23530 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  كٕٛصٖ ٌج١ت ػوغٜ ؿبٔضعا -  3

ج١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105453 ، ربع٠ز ٚفٟ  68823 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ف١ٍجؾ ِالن ؿبِٝ جغجؾ -  4

ج١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105453 ، ربع٠ز ٚفٟ  50402 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ؿ١ٍُ ادضػجضاٌٛ دٍّٝ ِذّض -  5

ج١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 عأؽ رؼض٠ً رُ  25105453 ، ربع٠ز ٚفٟ  60535 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اثغا١ُ٘ ػجضاٌغدّٓ ِذّٛص ػجضاٌغدّٓ -  6

ج١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105454 ، ربع٠ز ٚفٟ  68668 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌغدّٓ ػِب أٛع اؿّبء -  7

ج١ٕٗ  055555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105454 ، ربع٠ز ٚفٟ  25553 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ججغائ١ً ثٌٛن ٔؼّبْ ١ِالص -  8

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105454 ، ربع٠ز ٚفٟ  21362 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  كؼجبْ ِذّض دفٕٝ دبِض ادّض -  9

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105452 ، ربع٠ز ٚفٟ  22302 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ِذّٛص فزذٝ ػجضاٌغدّٓ -  10

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105452 ، ربع٠ز ٚفٟ  22838 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  جبص سٍف ٔبجخ ج١ًّ -  11

ج١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105458 ، ربع٠ز ٚفٟ  60650 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اٌؼظ١ُ ػجض ادّض كؼجبْ ِذّض -  12

ج١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105458 ، ربع٠ز ٚفٟ  22035 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌٌٛٝ ٔج١ت ػجٛصٖ ادّض -  13

ج١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105450 ، ربع٠ز ٚفٟ  56366 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  كؼجبْ ًبدٟ عجت -  14

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105415 ، ربع٠ز ٚفٟ  62525 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  هّٛئ١ً ِغلن هّٛئ١ً ٕ٘بء -  15

ج١ٕٗ  35555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105415 ، ربع٠ز ٚفٟ  64130 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ِٕبػع ِذّض ا٠ّٓ -  16

ج١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105411 ، ربع٠ز ٚفٟ  25628 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاهلل صا١ٔبي اؿذك ١ِٕب -  17

ج١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105411 ، ربع٠ز ٚفٟ  66053 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض دـ١ٓ ٔٛعاٌض٠ٓ ِذّض -  18

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105415 ، ربع٠ز ٚفٟ  25255 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اؿّبػ١ً صاسٍٝ س١غٜ غبصٖ -  19

ج١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105415 ، ربع٠ز ٚفٟ  62430 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دـٓ اٌـالَ ػجض ادّض دّضٜ -  20

ج١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105416 ، ربع٠ز ٚفٟ  23566 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اعِب١ٔٛؽ ػوٝ ١ِٕغ عأفذ -  21

ج١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105416 ، ربع٠ز ٚفٟ  23542 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٠ٛؿف ٠ـٓ ُٗ ادّض -  22

ج١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105416 ، ربع٠ز ٚفٟ  56108 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌج١ض سٍف اؿّبػ١ً ٘بٔٝ -  23

ج١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105416 ، ربع٠ز ٚفٟ  56108 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  سٍف اؿّبػ١ً ٘بٟٔ -  24

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105412 ، ربع٠ز ٚفٟ  58264 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض ادّض لبؿُ ١ٌٚض/  ص -  25

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105412 ، ربع٠ز ٚفٟ  50635 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ربصعؽ ٚص٠غ ؿٍٜٛ -  26

ج١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105412 ، ربع٠ز ٚفٟ  58255 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  فبٔٛؽ ١ِشبئ١ً ٠ٚوب ٘بٟٔ -  27

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105412 ، ربع٠ز ٚفٟ  65061 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض دـ١ٓ دـٓ ػجضاٌغدّٓ -  28

ج١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105418 ، ربع٠ز ٚفٟ  64454 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض كىغٜ ػجضاٌمبصع ِذّض -  29

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105418 ، ربع٠ز ٚفٟ  65826 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  دج١ت فىغٜ ػٍٝ ا١ًِ -  30

ج١ٕٗ  855555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105418 ، ربع٠ز ٚفٟ  52040 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض دـٓ دغثٝ -  31

ج١ٕٗ  15555555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً     

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105418 ، ربع٠ز ٚفٟ  22853 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػٍٝ ِذّض ػٍٝ عجبء -  32

ج١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105418 ، ربع٠ز ٚفٟ  23182 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػلُ ثذغ ٔو١ف ادّض ٕ٘بء -  33

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105421 ، ربع٠ز ٚفٟ  63622 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ثِغؽ ػؼ٠ؼ فإاص ف١ف١بْ -  34

ج١ٕٗ  5555555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105421 ، ربع٠ز ٚفٟ  66512 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ؿ١ض ِذّض دـ١ٓ فبُّٗ -  35

ج١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105421 ، ربع٠ز ٚفٟ  66512 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ؿ١ض ِذّض دـ١ٓ فبُّٗ -  36

ج١ٕٗ  21555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105423 ، ربع٠ز ٚفٟ  22452 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ادّض ِذّض دـٓ ِذّض -  37

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105423 ، ربع٠ز ٚفٟ  22200 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ٠ٛؿف دٕب ؿ١ّغ ١ِٕب -  38

ج١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105423 ، ربع٠ز ٚفٟ  22060 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ِذّض عاؿز سٍف ٔؼّبد -  39

ج١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105424 ، ربع٠ز ٚفٟ  22562 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  كجً سٍف عث١غ ١ٌٚض -  40

ج١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105435 ، ربع٠ز ٚفٟ  55126 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ثضٜٚ ػجضاٌـ١ّغ ِذّض ِذّض -  41

ج١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105435 ، ربع٠ز ٚفٟ  32842 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  ػجضاٌٛ٘بة ا١ِٓ ؿ١ض -  42

ج١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105435 ، ربع٠ز ٚفٟ  21221 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  صع٠ٚق ِذّض ػجضاٌؼبُٝ ٘بصٜ -  43

ج١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ  25105435 ، ربع٠ز ٚفٟ  23535 ثغلُ ل١ضٖ ؿجك ،، فغص ربجغ  اثغا١ُ٘ فإاص ػؼد اثبٔٛة -  44

ج١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105451 ربع٠ز ٚفٟ 30604    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛؿف اٌذ١ّض ػجض اٌض٠ٓ ػّبص -  1

 ػجضاٌذ١ّض اٌض٠ٓ ػّبص/  ثٍّه - ا١ٌّٕب ثٕضع - اٌثبٔٝ ثبٌضٚع 6 علُ كمٗ - ػغٍٛي ؿؼض ف 52 اٌٝ إٌلبٍ ػٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ

 ٠ٛؿف

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105451 ربع٠ز ٚفٟ 62888    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ػٍٝ ُٗ ِوِفٝ -  2

ػثّبْ ػٍٝ ُٗ ِذّٛص/ ثٍّه/ ثجؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105452 ربع٠ز ٚفٟ 66540    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِمجً ِذّٛص لج١ً دـ١ٓ -  3

 ِمجً ِذّٛص لج١ً/ثٍّه ؿّبٌٍٛ صالٛف ؿبل١خ ٚػٕٛأٗ ٚروض٠غ اؿز١غاص ِىزت ٚٔلبُٗ االسغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً كِت رُ ،:   اٌـزأك١غ

ػٕٗ ٌالؿزغٕبء ٚطٌه  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105452 ربع٠ز ٚفٟ 22660    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٌٚـٓ فب٠ؼ ٠ؼمٛة ا١ًِ -  4

دـ١ٓ ؿ١ض ادّض/  ثٍّه - ثجؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼض٠ً ،     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105452 ربع٠ز ٚفٟ 23123    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ دـٓ ِذّض ادّض -  5

ِذّض ػجضاٌذى١ُ ػجضإٌجٝ ػبصي/ثٍّه-اث٠ٛؼمٛة ،    

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105452 ربع٠ز ٚفٟ 23124    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض ؿؼض ػوبَ -  6

ادّض وبًِ ِذّض/ ثٍّه -ػ٘غٖ ،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 63525    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  7

ِذجٛة ِذّض ادّض/ثٍّه  اٌّذجٛة ثغج- اٌجض٠ض اٌؼٙض كبعع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 63525    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  8

ػعاػ١ٗ ِج١ضاد ث١غ ٚٔلبُٗ سٍف دـٓ/ثٍّه اٌجّٙٛع٠ٗ ف ؿّبٌٍٛ ثٕضع وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 23126    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـب١ٔٓ اٌؼؼ٠ؼ ػجض ِذّض ِذّٛص -  9

ػبػع دٕب ٠ٛؿف/ ثٍّه - ا١ٌُٕٛٗ ف ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 23132    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض ِغؿٟ ػٍٝ ؿؼبص -  10

دٕفٝ كؼجبْ وبعَ/  ثٍّه - ػج١ض ٔوذٝ ع - ُغفب ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 23120    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كبوغ ِذّض اهلل سٍف ادّض -  11

س١ٍفٗ س١غٜ ِذّض/ ثٍّه- اٌغغث١ٗ اث١ُٙٛغ - اٌلغ٠ؼٝ ِٕلبٖ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ض٠ًرؼ رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 63525    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  12

 ٚٔلبُٗ ػجضاٌغٕٝ ِذجٛة ِذّض ادّض/ثٍّه اٌجض٠ض اٌؼٙض كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ٚػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ

ٔظبفٗ اػّبي ِىزت  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 63525    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  13

 ٚٔلبُٗ ِذجٛة ِذّض ادّض/ثٍّه اٌّذجٛة ثغج- اٌجض٠ض اٌؼٙض كبعع-ؿّبٌٍٛ ٚػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ

ِٚلغٚثبد ِبوٛالد وبفز١غ٠ب  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 23128    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ف ١ٌُٚ ٔج١ً اكغف -  14

١ًف ؿ١ّغ ا٠ّٓ/ ثٍّه -ا١ٌِغ ججً ص٠غ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 23125    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿِٛدٝ فو١ذٝ ادّض اٌذـ١ٕٝ -  15

8) علُ ِذً ؿِٛدٝ ِبًٝ ػ١لٗ/ ثٍّه - ٠ىٓ ػضٌٝ ف6 -ا١ٌّٕب ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف ) 

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 63525    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  16

ػعاػ١ٗ ِج١ضاد ث١غ ٚٔلبُٗ سٍف دـٓ/ثٍّه ؿّبٌٍٛ ثٕضع اٌجّٙٛع٠ٗ ف وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 63525    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  17

ػجضاٌغٕٝ ِذجٛة ِذّض ادّض/ثٍّه  اٌجض٠ض اٌؼٙض كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 23135    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌؼبي ػجض اٌؼؼ٠ؼ ػجض ِذّض اؿّبػ١ً -  18

ثلغٜ فغج ِجضٜ/ ثٍّه- اٌجٍض ؿّبٌٍٛ- اٌى١ٕـٗ كبعع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 23122    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕفٝ ػٍٝ دّبصٖ سبٌض -  19

دٕفٝ ػٍٝ دّبصٖ/ثٍّه - اٌلغا١ٔٗ ،:   اٌـزأك١غ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 23133    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـب١ٔٓ ػٍٝ اٌض٠ٓ ٚفبء ِوِفٝ -  20

ِذّض ادّض ادّض ِذّٛص/  ثٍّه - لٍٛهٕب ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 23131    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض هغِبٔٝ ِذّض ِذّٛص -  21

هغِبٔٝ ِذّض ػٍٝ/  ثٍّه - اٌوٛاِغ اعى ،:   اٌـزأك١غ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105453 ربع٠ز ٚفٟ 52233    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌالٖ اؿّبػ١ً ؿ١ض ادّض/ ص -  22

اٌّبٌه ػجض ؿ١ّغ ِذّٛص/  ثٍّه - اٌّبٌىٝ ػضٔبْ ف84/  ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105454 ربع٠ز ٚفٟ 23135    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ دـ١ٓ دـٓ ِذّض -  23

هض٠ك دـٓ عا٠ٚٗ/ثٍّه اٌجالء كبعع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105454 ربع٠ز ٚفٟ 23134    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿىٕضع ػ١ِٗ ٔوذٝ ِىبعٜ -  24

ػ١ِٗ ٔوذٝ ِىبعٜ/ ثٍّه - ٠بؿغ اثٓ ػّبع ف ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105454 ربع٠ز ٚفٟ 23136    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذى١ُ ِشٍٛف ثٙبء ِوِفٝ -  25

ػجضاٌذى١ُ ِشٍٛف ثٙبء ِذّض/ثٍّه-اثٛاْ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105452 ربع٠ز ٚفٟ 22302    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّٛص فزذٝ ػجضاٌغدّٓ -  26

ػّغ ِذّض ف١وً ػّغ/ثٍّه- اثٛدـ١جٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105452 ربع٠ز ٚفٟ 22302    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّٛص فزذٝ ػجضاٌغدّٓ -  27

ٚكذَٛ ػ٠ٛد ٚٔلبُٗ ػّغ ِذّض ف١وً ػّغ/ثٍّه  اثٛدـ١جٗ-ِِبٜ ِغوؼ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105452 ربع٠ز ٚفٟ 23132    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ وبًِ غِبؽ ؿ١ّغٖ -  28

وبًِ عػق ػ١بص ا٠ّٓ/ ثٍّه -اٌذغ٠ٗ كبعع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105452 ربع٠ز ٚفٟ 23130    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚ٘جٗ ٚص٠غ ٠ٛٔبْ ٕ٘بء -  29

دج١ت ػ١بص عفؼذ/  ثٍّه - غِبؽ اؿذبق ػؼثخ - اٌش١ً ُٛر ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105452 ربع٠ز ٚفٟ 23138    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض فزذٝ ِذّض ػجضاٌذى١ُ ٠بؿ١ّٓ -  30

ِذّض فزذٝ ِذّض ػجضاٌذى١ُ/  ثٍّه - اٌجٕضٜ ف - إٌّوٛعح وفغ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105452 ربع٠ز ٚفٟ 22302    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّٛص فزذٝ ػجضاٌغدّٓ -  31

ػّغ ِذّض ف١وً ػّغ/ثٍّه اثٛدـ١جٗ ٚػٕٛأٗ ِٕظفبد ث١غ ٚٔلبُٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105458 ربع٠ز ٚفٟ 23145    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػبثض ػٍٝ ػجبصٖ صػبء -  32

ِذّض اثغا١ُ٘ جّالد/ ثٍّه -ثغصٔٛ٘ب ،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105458 ربع٠ز ٚفٟ 23144    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثِغؽ ِىغَ ١ٌُٚ ٘الٔٗ -  33

اؿىٕضع عجبء جغجؾ/ ثٍّه -صفق ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105458 ربع٠ز ٚفٟ 23141    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دـٓ ِذّض ا٠ٙبة -  34

ِذّض دـٓ ِذّض/ ثٍّه -صِل١غ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105458 ربع٠ز ٚفٟ 23143    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١ِٗ ػضٌٝ اٌفٝ ٠ٛؿز١ٕب -  35

ػ١ِٗ ػضٌٝ اٌفٝ/ ثٍّه -اٌجغجب٠ٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105458 ربع٠ز ٚفٟ 23142    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ٠ٛؿف ادّض ػج١غ -  36

ادّض ٠ٛؿف ادّض/ ثٍّه -اٌجٍض ِِبٜ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105458 ربع٠ز ٚفٟ 25352    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضإٌٛع جغ٠ؾ فزذٝ ٔغجؾ -  37

إٌٛع ػجض جغ٠ؾ فٛػ٠ٗ/ ثٍّه ثجؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 فٚه،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 25068    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٍّه فغج ١ِٕغ ػّبص -  38

ػجضاٌٍّه فغج ١ِٕغ/ ثٍّه غٍٛي ؿؼض كبعع - ؿّبٌٍٛ ِؼوغح - ؿّبٌٍٛ ثٕضع ،:   اٌـزأك١غ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 25068    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٍّه فغج ١ِٕغ ػّبص -  39

 ػجضاٌٍّه فغج ١ِٕغ/ ثٍّه اٌفغع االؿىٕضع٠ٗ ثٕه ثجٛاع ػغٍٛي ؿؼض كبعع ؿّبٌٍٛ ثٕضع فٝ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ

ا١ٌّٕب 25068 د.ؽ 2512/2/2 فٝ االفززبح رُ ِزىبٍِٗ ِمبٚالد/ ٚٔلبُٗ  

:  اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 23142    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿؼض دٕب ؿؼض ِبعٜ -  40

ؿؼض دٕب ؿؼض/ثٍّه-ا١ٌِغ ججً ،   

 اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 23151    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌجبة فزخ ادّض اٌل١ز اؿّبػ١ً ِوِفٝ -  41

ادّض اٌل١ز اؿّبػ١ً ِذّض/ ثٍّه -اٌّـه اصلبق ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 25068    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٍّه فغج ١ِٕغ ػّبص -  42

 ػجضاٌٍّه فغج ١ِٕغ/ ثٍّه ػغٍٛي ؿؼض كبعع ؿّبٌٍٛ ِؼوغح - ؿّبٌٍٛ ثٕضع/ ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ

ِؼبصْ ربكى١ً) سغاُٗ ٚعكخ ٚٔلبُٗ ) 

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 23155    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض فزذٝ دجبػٜ ١٘بَ -  43

اثغا١ُ٘ ادّض ِذّض/ ثٍّه - صِل١غ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 23154    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجضاٌّؼ١ٓ ػجضاٌؼبُٝ دـٛٔب -  44

ِذّض جٛصٖ ػجضاهلل/ثٍّه-اٌـٛاعٜ-صٌمبَ- ِٕم١ِٓ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 23148    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اٌّؼُٕ ػجض ادّض ػّغاْ -  45

ِغلن عث١غ ػبصي/ ثٍّه -ػ٘غاْ ِبو١ٕٗ كبعع ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ٠ًرؼض رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 23145    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً ٌج١ت ٠ـٝ ٌٛلب -  46

ا١ٌّٕب ِذبجغ اصاعٖ/ ثٍّه -اٌججً ُٕٙب ثجج5485ًعلُ ِذجغ- اٌججً ُٕٙب ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 23140    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِوِفٝ ػٍٝ لِت هبثغ٠ٓ -  47

ػِب ِذّض ِجب٘ض/ ثٍّه-االػّضٖ ُذب ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 23153    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّٛص جـغٜ ػالء -  48

ػغفبد ِذّض ِغٖٚ/ثٍّه- ػجضاٌالٖ اٌل١ز ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 62608    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػؼاَ ػثّبْ ادّض فغ٠ض ِذّض -  49

ػثّبْ ادّض فغ٠ض ِذّض ػّغٚ/ ثٍّه ثجؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 23146    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لضؿٝ دٕب وّبي ٚد١ض -  50

لضؿٝ دٕب وّبي/ثٍّه-ػج١ض ٔؼٌخ ،    

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 56366    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كؼجبْ ًبدٟ عجت -  51

ادّض كؼجبْ هجبح/ ثٍّه ثجؼٍٗ اٌّبٌه رؼض٠ً ،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 23152    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿٕٛؿٝ كّؾ ِذّض ِوِفٝ -  52

ؿٕٛؿٝ كّؾ ِذّض/ ثٍّه-اٌؼؼ4ّٗ٠ لغ٠ٗ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 66408    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١ِٗ اٌؼبثض٠ٓ ػ٠ٓ ِذّض ِذّٛص -  53

ثمبٌٗ)  غظائ١ٗ ِٛاص ث١غ/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف ) 

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 23158    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ؿّؼبْ صاٚص ِبعٜ -  54

جغجؾ كذبرٗ ٠ٛؿف/ ثٍّه -اٌلغل١ٗ ادّض ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 23161    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِجغٚن دـ١ٓ ػجضاهلل ِذّض -  55

اثغا١ُ٘ ِذّض ادّض ِذّض/  ثٍّه - اٌؼعاػ١خ اٌجّؼ١خ ثجٛاع - سٌغ ف - ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 23152    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِؼٛى كذبرٗ ٔج١ت ؿٕبء -  56

اؿذك ؿؼضْٚ دٕب/ ثٍّه -ِٙضٜ ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 25650    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚ٘جٗ اثغا١ُ٘ ٠ٛؿف دٕب -  57

 - ػفبْ اثٓ ػثّبْ ف - اٌجؼ٠غٖ وفغ ٔبهغ/  ػٕٛأٗ جض٠ض فغع افززبح رُ ؿ٠ٛف ثٕٝ اٌزجبع٠خ اٌغغفٗ كٙبصح ػٍٝ ثٕبء ،:   اٌـزأك١غ

اٌـ١بد١خ اٌغدالد ِبػضا ع.َ. ج صاسً عدالد ٔمً ِىزت/  ٚٔلبُٗ - ِذّٛص ِذّض ػجضاٌؼظ١ُ ٘لبَ/  ثٍّه - ٔبهغ ِغوؼ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 65552    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فغغٍٝ ِذّض ِوِفٝ -  58

- ِذّض فغغٍٝ ِذّض/ ثٍّه - اٌؼعاػٝ اؿٛاْ ِوغ ُغ٠ك -اٌج١ٙٛ-ؿّبٌٍٛ ِغوؼ/ ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ

ِٛاكٝ دظ١غٖ -ٚٔلبُٗ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 65552    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض فغغٍٟ ِذّض ِوِفٟ -  59

ِذّض فغغٍٝ ِذّض/ ثٍّه - اٌؼعاػٝ اؿٛاْ ِوغ ُغ٠ك -اٌج١ٙٛ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 23165    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػ١ض عفؼذ عأفذ -  60

ِذّٛص ادّض ِوِفٝ/  ثٍّه - اٌجالء ف ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 23150    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ٍّبْ فغج ػّبص ِجضٜ -  61

ؿ١ٍّبْ فغج ػّبص/ ثٍّه -اٌلغل١ٗ ادّض ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 23156    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـالَ ِذّض ػجضاٌـالَ سبٌض -  62

ِذّض فزذٝ ػج١غ/ ثٍّه - إٌّوٛعٖ وٛثغٜ ثجٛاع اٌجذغٜ ِؼٍٛف ف 41 ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105411 ربع٠ز ٚفٟ 52251    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صؿٛلٝ ٔجٜٛ ػوغ٠ب ِض٠ذٗ -  63

رٛٔٝ ؿ١ض اكغف/ثٍّه- اٌغغث١ٗ ادّض ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105411 ربع٠ز ٚفٟ 52251    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صؿٛلٝ ٔجٜٛ ػوغ٠ب ِض٠ذٗ -  64

جؼاعح ٚٔلبُٗ ػغفبْ دـٓ ّبصٖد/ثٍّه إٌّوٛعٖ وٛثغٜ كبعع 2 وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105411 ربع٠ز ٚفٟ 64160    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿِفبٔٛؽ فإاص فب٠ؼ عِٚبٔٝ -  65

وبًِ ِذّض ثٕبء/ ثٍّه - اٌّضاعؽ كبعع ِٓ ِزفغع دبع3ٖ ثجؼٍٗ إٌلبٍ ِذً رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105411 ربع٠ز ٚفٟ 23162    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػِب ِذّض ِوِفٟ ػج١غ -  66

ٍُت ِذّض رٛٔٝ ِذّٛص/  ثٍّه - االرذبص ف ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105411 ربع٠ز ٚفٟ 23163    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِزغٜ دج١ت ػجب٠جٝ عاِٝ -  67

ِذّض ادّض دبػَ/ ثٍّه - ٔفغر١زٝ كبعع46 -ؿٍِبْ اعى ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105411 ربع٠ز ٚفٟ 52251    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صؿٛلٝ ػوغ٠بٔجٜٛ ِض٠ذٗ -  68

رٛٔٝ ؿ١ض اكغف/ثٍّه- اٌغغث١ٗ ادّض ثٕٝ ٚػٕٛأٗ ِٛاكٝ دظ١غح ٚٔلبُٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105411 ربع٠ز ٚفٟ 23166    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضإٌٛع جغجؾ غِبؽ اٚعج١ٕٗ -  69

٠ؾ ؿ١ّغ رِٛبؽ/  ثٍّه - اٌلغلٝ اٌجبِغ ف ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105411 ربع٠ز ٚفٟ 23165    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ عػق اٌؼبي ػجض ِوِفٝ -  70

دـ١ٓ عػق اٌؼبي ػجض/ ثٍّه - جغجبٜٚ ػؼثٗ - كذبرٗ اثٛ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105411 ربع٠ز ٚفٟ 23164    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض هالح ادّض كبصٜ -  71

ِذّض اٌض٠ٓ ثٙٝ ِذّض/ ثٍّه اٍُؾ ِـبوٓ كبعع ِٓ 21 كبعع3 -كب١٘ٓ ،:   اٌـزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 23121    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربصعؽ كذبرٗ ثبثذ جّبي -  72

ؿ١ض عٌِبْ عأضا/ ثٍّه - اٌزجبعٖ -ف25 ،:   اٌـزأك١غ  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ ٠ًرؼض رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 23125    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هبٌخ ج١ض جبثغ ػجضٖ -  73

هبٌخ ج١ض جبثغ/ ثٍّه -ِغػٚق ،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 23560    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغاػق ػجضاٌؼظ١ُ ؿالِٗ ؿ١ض -  74

ػجضاٌغاػق ػجضاٌؼظ١ُ ؿ١ّخ/  ثٍّه - ثجؼٍٙب اٌٍّى١خ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 23168    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ وبًِ ػج١ض ػ١ض -  75

ربًٚغٚؽ وبًِ ػج١ض/ ثٍّه- ِغػٚق ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 23122    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔبعٚػ ِالن ػِب اثبٔٛة -  76

ثب٘ٛع ٔبعٚػ ِالن/  ثٍّه - اٌزٛف١م١ٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 23160    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػثّبْ اٌض٠ٓ ثٙبء صػبء -  77

ػثّبْ ِذّٛص اكغف/  ثٍّه - اٌىَٛ ُغفب ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 50521    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اؿّبػ١ً فىغٞ ِإِٓ -  78

ِذّض ػوّذ ادّض/ ثٍّه - اٌغغثٝ اٌّذً كؼغاٜٚ ٘ضٜ ٚاجٙخ اٌـ٠ٛفٝ ف 31 ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 21534    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغؿَٛ دٕب ؿبِٝ ١ِالص -  79

/ ٚٔلبُٗ - دٕب ٔو١ف وّبي/ ثٍّه - ك١جٗ ثٕٝ ػؼثخ -اٌشّبع هفَ ا١ٌّٕب ِغوؼ/ ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ

ِٛاكٝ دظ١غح  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 52085    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ٚ٘جٗ فٛػٞ ٔبهف -  80

ٚ٘جٗ فٛػٜ ٔبهف/ ثٍّه - 00 علُ لِؼٗ اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ- اٌجض٠ضٖ ا١ٌّٕب ،:   اٌـزأك١غ  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 50521    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً فىغٜ ِإِٓ -  81

 - ِذّض ػوّذ ّضاد/  ثٍّه -اٌلغلٝ اٌّذً كؼغاٜٚ ٘ضٜ ٚاجٙخ اٌـ٠ٛفٝ ف 31 ا١ٌّٕب/  ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح ،  

ِٕؼ١ٌخ ٚ وٙغثبئ١خ اجٙؼح غ١بع لِغ ث١غ/ ٚٔلبُٗ  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 50521    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً فىغٜ ِإِٓ -  82

 ِذّض ػوّذ ادّض/  ثٍّه -اٌغغثٝ اٌّذً - كؼغاٜٚ ٘ضٜ ٚاجٙخ اٌـ٠ٛفٝ ف 31 ا١ٌّٕب/  ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح ،  

ثٍٝ عِٚبْ ث١غ ٚٔلبُٗ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 23123    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لالصٖ ػوٝ كبوغ ِغ٠ُ -  83

لالصٖ ػوٝ كٛلٝ ؿبِٝ/  ثٍّه - دٍٖٛ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 50521    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اؿّبػ١ً فىغٞ ِإِٓ -  84

ِذّض ػوّذ ادّض/  ثٍّه - اٌلغلٝ اٌّذً كؼغاٜٚ ٘ضٜ ٚاجٙخ اٌـ٠ٛفٝ - ف 31 ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 21534    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغؿَٛ دٕب ؿبِٝ ١ِالص -  85

دٕب ٔو١ف وّبي/ ثٍّه - ك١جٗ ثٕٝ ػؼثخ - اٌشّبع هفَ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 21534    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغؿَٛ دٕب ؿبِٝ ١ِالص -  86

 - ػجضاٌّـ١خ هّٛئ١ً فب٠ؼٖ/ ثٍّه اٌّبٌىٝ ػضٔبْ كبعع 53 ؿٍِبْ اعى ا١ٌّٕب ثٕضع/ ػٕٛٔٗ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ

ا١ٌّٕب 21534 د.ؽ 2518/5/2 فٝ االفززبح رُ ؿ١ضاد وٛاف١غ/ ٚٔلبُٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 56108    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، سٍف اؿّبػ١ً ٘بٟٔ -  87

 ثٍّه اؿِبي ثجؼٍٗ( ِٛاكٝ دظ١غح/  ٚٔلبُٗ ادّض ِذّض ادّض/ثٍّه اؿِبي)  ثٕبد١خ اٌىبئٓ االسغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ػٕٛاْ رؼض٠ً ،  

ثالٍ ٚعكخ ثجؼٍٗ ٔلبُٗ رؼض٠ً ٚ ؿّبٌٍٛ ِغوؼ جالي ِٕوٛع ػ٠ٕبُ٘/   

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 56108    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، سٍف اؿّبػ١ً ٘بٟٔ -  88

ادّض ِذّض ادّض/ ثٍّه - اؿِبي ،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 23125    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عًٛاْ سٍف جّؼٗ جالي -  89

ٔؼّبٔٝ ِذّٛص ِذّٛص ِذّض/ ثٍّه - اٌض٠ٕٚٝ ثغج سٍف اٌوفوبفٗ كبعع -ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 23124    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذ١ّض ػجض ِذّض ِذّض ػ٠ٕت -  90

ػجضاٌٗ اؿّبػ١ً ؿ١ض/ثٍّه-صالٛف-اؿِبي ،:   اٌـزأك١غ  

:  اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105416 ربع٠ز ٚفٟ 52085    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚ٘جٗ فٛػٜ ٔبهف -  91

 ٚعكخ/  ٚٔلبُٗ - ٚ٘جٗ فٛػٜ ٔبهف/  ثٍّه - 00 علُ لِؼٗ اٌذغفٝ اٌـبثغ اٌذٝ اٌجض٠ضٖ ا١ٌّٕب/  ػٕٛأٗ جض٠ض فغع افززبح ، 

ؿ١بعاد اهالح  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105412 ربع٠ز ٚفٟ 23122    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚ٘جٗ ٌج١ت ِٙغاْ ٘بٔٝ -  92

جغجؾ ؿ١ٍّبْ ػّبص/ ثٍّه -ِٙضٜ ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105412 ربع٠ز ٚفٟ 23128    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دبِض ِذّض ادّض ُبعق -  93

ف١ُٙ ػؼ٠ؼ عافذ/ ثٍّه -ِٙضٜ ثٕٝ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105412 ربع٠ز ٚفٟ 65652    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً ِذّٛص كبصٜ ٔجٛح -  94

ػ١ِّٛخ ِمبٚالد ٚٔلبُٗ د١ضع ِذّض ادّض ِذّض/  ثٍّه - ُٖٛ ا١ٌّٕب/  ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105412 ربع٠ز ٚفٟ 56622    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، إٌٛع ػجض ػِب طوٟ ا١ِغٖ -  95

ُج١ٗ ِـزٍؼِبد/ ٔلبُٗ - ِٕٙٝ ؿ١ّغ وّبي/ ثٍّه - كؼغاٜٚ ف 4- ا١ٌّٕب ثٕضع/ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105412 ربع٠ز ٚفٟ 65652    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً ِذّٛص كبصٞ ٔجٖٛ -  96

د١ضع ِذّض ادّض ِذّض/  ثٍّه - ُٖٛ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105412 ربع٠ز ٚفٟ 65652    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً ِذّٛص كبصٞ ٔجٖٛ -  97

 ٚاوــٛاعاد وّج١ٛرغ اجٙؼٖ ث١غ/ ٚٔلبُٗ ِذّض فإاص ِذّٛص/  ثٍّه - ُٖٛ - ا١ٌّٕب ِغوؼ فٟ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ

ا١ٌّٕب 65652 د. ؽ - 2513/0/11 فٟ االفززبح رُ -  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105412 ربع٠ز ٚفٟ 23126    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌّج١ض ادّض ِذّض ػ١ٍبء -  98

ادّض فإاص اػِبف/  ثٍّه - ُبٌت اثٝ ثٓ ػٍٝ ف ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105412 ربع٠ز ٚفٟ 68061    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض جّبي ِذّض ِذّٛص -  99

ػثّبْ ِذّض ادّض ِذّض/ ثٍّه - ا١ٌّٕب ثٕضع - ػغٍٛي ؿؼض ف3/  ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105412 ربع٠ز ٚفٟ 56622    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، إٌٛع ػجض ػِب ػوٝ ا١ِغٖ -  100

ِٕٙٝ ؿ١ّغ وّبي/ ثٍّه- كؼغاٜٚ ف 4  ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105412 ربع٠ز ٚفٟ 56622    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، إٌٛع ػجض ػِب ػوٝ ا١ِغٖ -  101

 ٚ رج١ًّ ِـزذٌغاد ٔلبُٗ ٚ ِٕٙٝ رٛٔٝ ػّغ ٔجبح/  ثٍّه دـ١ٓ ُٗ ف اٌؼجٛع ف 8 ثٕبد١خ وبئٓ ٌٗ االهً اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ

ا١ٌّٕب 56622 ثغلُ ا١ٌّٕب رجبعٜ ثـجً ل١ض ٚ 2552/56/55 فٝ افززخ ُج١ٗ ِـزذٌغاد  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105412 ربع٠ز ٚفٟ 22624    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ِذّض اؿّبػ١ً ِغٖٚ -  102

ؿ١ض دـٓ دبرُ/ ثٍّه ؿٍِبْ اعى- اٌـالَ كبعع182/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ ِذً رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105412 ربع٠ز ٚفٟ 62212    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لِت اثٛثىغ دـٓ ِذّض -  103

ِذّض ٘بٔٝ ِذّٛص/ ثٍّه - ا١ٌّٕب ِغوؼ - اٌّؼض٠ٗ كبعع اثٛف١ٍٛ/ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105418 ربع٠ز ٚفٟ 23183    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ؿٕٛؿٝ فزذٝ ػّغ -  104

ؿٕٛؿٝ فزذٝ ؿٕٛؿٝ/ ثٍّه - اٌّضاعؽ كبعع - ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ  

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105418 ربع٠ز ٚفٟ 56108    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، سٍف اؿّبػ١ً ٘بٟٔ -  105

ػٕٗ ٌألؿزغٕبء ثالٍ ٚعكخ ٔلبُٗ ٚ ؿّبٌٍٛ ِغوؼ جالي ِٕوٛع ػ٠ٕبُ٘/ثٍّه اؿِبي ثٕبد١خ اٌىبئٓ ا٢سغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً اٌغبء ،    

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105418 ربع٠ز ٚفٟ 23181    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿِفبٔٛؽ رمٝ ٔج١ً ِبجض -  106

اؿِفبٔٛؽ رمٝ ٔج١ً/ ثٍّه - اٌذٛاه١ٍٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105418 ربع٠ز ٚفٟ 23182    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػلُ ثذغ ٔو١ف ادّض ٕ٘بء -  107

فغغٍٝ ػ١بص ؿؼض/ ثٍّه - فٍـ١ِٓ ف - ؿّبٌٍٛ ِؼوغح ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105418 ربع٠ز ٚفٟ 22853    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض ػٍٝ عجبء -  108

ػٍٝ ِذّض ػٍٝ عجبء/ثٍّه االرذبص ِضعؿخ سٍف ِبٌِٗ كبعع35 ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105418 ربع٠ز ٚفٟ 66633    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وبًِ ثلغٜ فٛو١خ ؿٍٜٛ -  109

ِـؼٛص ا٠ٛة و١غٌؾ/ثٍّه ثجؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105418 ربع٠ز ٚفٟ 23185    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لبؿُ اثغا١ُ٘ كؼجبْ ٔؼّٗ -  110

ػجضاٌغٕٝ ػ١ض ػجمضاٌـالَ/ثٍّه( ِىبٜٚ) اٌـالَ ف ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105418 ربع٠ز ٚفٟ 23184    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثِغؽ ٠ؼمٛة ٠ٛؿف ِغلؾ -  111

اؿؼض ١ِٕغ ِبعٜ/ثٍّه-صفق ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105418 ربع٠ز ٚفٟ 23120    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ـٝ ربًٚغٚؽ د١ٍُ ػجض -  112

٠ـٝ ربًٚغٚؽ د١ٍُ/ ثٍّه -ِٕجبي ِٕلبٖ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105421 ربع٠ز ٚفٟ 63326    ثغلُ ٖل١ض ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِزٌٟٛ دـٓ ٠ذ١ٟ دـٓ -  113

ع٠بى أٛع عٚال/  ثٍّه - كٍجٝ دٝ 110 اٌوفٛح ثغج ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105421 ربع٠ز ٚفٟ 22885    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اٌذى١ُ ػجض عٌِبْ ٔضا -  114

ادّض إٌبهغػّغ ػجض/ثٍّه -اٌذغ٠ٗ كبعع/ ثجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105421 ربع٠ز ٚفٟ 66512    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض ِذّض دـ١ٓ فبُّٗ -  115

ػجضإٌبهغ عًب/ثٍّه ؿٍِبْ ػا٠ٚٗ- اٌج١ٕٕٗ ف ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105421 ربع٠ز ٚفٟ 66512    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض ِذّض دـ١ٓ فبُّٗ -  116

ػٍٝ ؿ١ض ِذّض دـ١ٓ/ثٍّه اٌمل١غٜ جبِغ ف25 ا١ٌّٕب ِض٠ٕٗ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105421 ربع٠ز ٚفٟ 66512    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض ِذّض دـ١ٓ فبُّٗ -  117

ػٍٝ ؿ١ض ِذّض دـ١ٓ/ثٍّه اٌمل١غٜ جبِغ ف25 ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105421 ربع٠ز ٚفٟ 66512    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض ِذّض دـ١ٓ فبُّٗ -  118

ػجضا١ٌٍِف ػجضإٌبهغ عًب/ثٍّه ؿٍِبْ ػا٠ٚخ اٌج١ٕٕٗ ف ،:   اٌـزأك١غ   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105421 ربع٠ز ٚفٟ 63326    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِزٌٛٝ دـٓ ٠ذ١ٝ دـٓ -  119

 دجغ رٛع٠ضاد ِىزت/  ٚٔلبُٗ - ع٠بى أٛع عٚال/  ثٍّه - كٍجٝ دٝ 110 اٌوفٖٛ ثغج/ ػٕٛأٗ جض٠ض فغع افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ

 ج١غٜ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105421 ربع٠ز ٚفٟ 23186    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛثىغِذّض عفؼذ ِذّض -  120

إٌّؼُ ِذّٛصػجض ِذّض/ ثٍّه-االدّغ اٌىَٛ ػؼثٗ-اٌجذغ٠ٗ اٌض٘ت ِٕلبٖ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105422 ربع٠ز ٚفٟ 68412    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿىبعٚؽ اهلل دٕب اثغا١ُ٘ ِالن -  121

اؿىبعٚؽ اهلل دٕب ٠ؼمٛة/ ثٍّه اٌلغوٗ ػؼثخ ٚاٌٝ وَٛ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً ،   :اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105422 ربع٠ز ٚفٟ 23180    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ج١ًّ ِٕوٛع ػبصي -  122

ِذّض ج١ًّ ِٕوٛع/  ثٍّه - اٌـغاع٠ٗ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105422 ربع٠ز ٚفٟ 23188    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغد١ُ ادّض ػجضاٌغد١ُ ٌجٕٝ -  123

دـ١ٓ سٍف دلّذ/  ثٍّه اٌوفوبفٗ ف - ؿّبٌٍٛ ِؼوغٖ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف   

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105422 ربع٠ز ٚفٟ 23182    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ؿ١ض فغغٍٝ ِذّٛص -  124

ادّض هبثغ ادّض/ / ثٍّه- كبصٜ رمـ١ُ اٌِٙبٔلٗ ف -اٌـجغ ُٗ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105422 ربع٠ز ٚفٟ 23101    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صع٠ٚق جالي اٌضا٠ُ ػجض ػفبف -  125

ِذّض كبفؼٝ عجت/ ثٍّه-اٌجٍض اُـب ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105422 ربع٠ز ٚفٟ 22156    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿِٛدٝ ِذّض فزذٝ عٌِبْ -  126

 اؿز١غاص/  ٚٔلبُٗ - ؿِٛدٝ ِذّض فزذٝ/  ثٍّه - اٌلغا٠ٕٗ ؿّبٌٍٛ/ ػٕٛأٗ اسغ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف

22156 ؿجً ٚعلُ - 2518/8/10 َ.أ.د - ٚروض٠غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105422 ربع٠ز ٚفٟ 22156    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿِٛدٝ ِذّض فزذٝ عٌِبْ -  127

ؿِٛدٝ ِذّض فزذٝ/  ثٍّه - اٌلغا٠ٕٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105422 ربع٠ز ٚفٟ 22156    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿِٛدٝ ِذّض فزذٝ عٌِبْ -  128

 ربج١غ ِىزت/  ٚٔلبُٗ - ؿِٛدٝ ِذّض فزذٝ/  ثٍّه - اٌلغا٠ٕٗ ؿّبٌٍٛ/  ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف

 ؿ١بعاد

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105422 ربع٠ز ٚفٟ 23105    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دى١ُ ا٠ٛة وّبي ١ِٕب -  129

ِؼ٠ض فب٠ؼ ِب٠ىً/ثٍّه   ػغٍٛي ؿؼض ف ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 23104    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛال١ُ كذبرٗ ػّبص ِىبعٜ -  130

٠ٛال١ُ كذبرٗ ػّبص/  ثٍّه - دٍٖٛ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 23108    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١ـٜٛ ػ١ض ِذّض ِذّض -  131

ػ١ـٜٛ ػ١ض ِذّض ِذّض/ ثٍّه -اٌجٍض ِِبٜ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 23102    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـ١ض ج١ض ثلبعٖ و١غٌؾ -  132

ًبٔٝ ِىغَ هجبح/ثٍّه-اثٛاْ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 66512    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض ِذّض دـ١ٓ فبُّٗ -  133

 ثٕبء ِٛاص رجبعح ٚٔلبُٗ ػجضإٌبهغ عًب/ثٍّه ؿٍِبْ ػا٠ٚخ اٌج١ٕٕٗ ف ٚػٕٛأٗ االسغ اٌغئ١ـٝ اٌّذً كِت رُ ،:   اٌـزأك١غ

ػٕٗ ٌالؿزغٕبء  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 23105    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كشٍٛي ثبثذ ١ِٕغ جٛعج -  134

اهلل ؿؼض ػؼِٝ ع٠بٔٗ/  ثٍّه - صفق ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 23100    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ فغ٠ؼ اؿذك ا١ِٔٛٔٛؽ -  135

س١ًٍ فغ٠ؼ اؿذك/ ثٍّه -اٌـبصاد كبعع5 -اٌشلبثٗ ،:   اٌـزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 23255    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صاٚص ِجٍٝ دج١ت ّٔغ -  136

صاٚص ِجٍٝ دج١ت/ ثٍّه - ِٕم١ِٓ ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 23102    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ كف١ك ػجضاٌغدّٓ ِٕجٝ -  137

ادّض فزذٝ ِذّض/ ثٍّه-اٌلغل١ٗ ؿ١ٍٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 23106    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فٛػٜ دٕب وغَ ٔغ١ِٓ -  138

ثبثذ ١ِٕغ جٛعج/ ثٍّه - صفق ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 40481    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، د١ٕٓ ث١ٕب١ِٓ فبعؽ ػّبص -  139

ادّض فإاص ادّض/ثٍّه- صاٚص ٔؼٌخ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 40481    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، د١ٕٓ ث١ٕب١ِٓ فبعؽ ػّبص -  140

 ِوٛغبد رجبعح ٚٔلبُٗ ث١ٕب١ِٓ فبعؽ ػّبص/ثٍّه ػٍٝ ِذّض كبعع-ؿّبٌٍٛ ِؼوغح وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ

 ثبٌمِبػٝ

: اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 40481    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ث١ٕب١ِٓ فبعؽ ػّبص -  141

ادّض فإاص ادّض/ثٍّه صاٚص ٔؼٌخ ٚػٕٛأٗ ِبك١ٗ رغث١خ دظ١غح ٚٔلبُٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،    

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 23103    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً اٌذ١ّض ػجض ِذّض ؿ١ض -  142

ؿ١ٍّبْ د١ّضٖ ِذّض دـبْ/ ثٍّه -ػِؼَ كبعع ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105423 ربع٠ز ٚفٟ 23251    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل دضاص فغ٠ض ١ٌٚض -  143

ػجضاهلل دضاص فغ٠ض/ ثٍّه - االِٗ ػؼثٗ - صالٛف ؿبل١ٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105424 ربع٠ز ٚفٟ 23255    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ثلغ٠ضٖ د١ٍُ ِغ٠ُ -  144

ػ١بص فشغٜ وّبي/ ثٍّه -اٌج١ق كبعع11 ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105424 ربع٠ز ٚفٟ 23252    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص ادّض ِذّٛص ػّغٚ -  145

اٌجبؿَ ػجض ِذّض ادّض/ ثٍّه -اٌلغ٠ؼٝ اثؼبص٠ٗ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105424 ربع٠ز ٚفٟ 23253    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػِب ِذّض ػٍٝ ِذّض -  146

ػجضاٌذ١ّض ٔؼ١ُ ِذّض/ ثٍّه - اٌمض٠ُ اٌضائغٜ اٌِغ٠ك ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105424 ربع٠ز ٚفٟ 60811    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دّضٜ عجت ِوِفٝ ادّض -  147

ِذّٛص ّضِذ ٔوغ/ ثٍّه ثجؼٍٗ اٌّبٌه رؼض٠ً رُ ،:   اٌـزأك١غ  

 ٚهف،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105424 ربع٠ز ٚفٟ 23254    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ اثغا١ُ٘ ػجض عًب -  148

اثغا١ُ٘ ػجض اثغا١ُ٘/ ثٍّه - ٘ٛاعح ،:   اٌـزأك١غ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105435 ربع٠ز ٚفٟ 65314    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٛى ػجضاهلل ػٛى عِـ١ؾ -  149

٠ٛؿف كٛلٝ هجبح/ ثٍّه-اٌزغػٗ كغق - ا١ٌِجٗ - ؿّبٌٍٛ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105435 ربع٠ز ٚفٟ 65314    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٛى ػجضاهلل ػٛى عِـ١ؾ -  150

 َ.د-عسبَ رلغ١ً ٚعكخ/ ٔلبُٗ - ٠ٛؿف كٛلٝ هجخ/ ثٍّه - ؿّبٌٍٛ - ا١ٌِجٗ فٝ وبئٓ ٌٗ اٌغئ١ـٝ اٌّذً ،:   اٌـزأك١غ ٚهف

ا١ٌّٕب 65314 ثغلُ اٌّـجً - 2513/3/2  

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105435 ربع٠ز ٚفٟ 23256    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغلؾ ثٛال أجب غبٌٝ ربًغٚؽ -  151

ثٛال أجب غبٌٝ عًب/ثٍّه-اٌمِٛكٗ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105435 ربع٠ز ٚفٟ 65314    ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٛى ػجضاهلل ػٛى عِـ١ؾ -  152

 ٚٔلبُٗ ٠ٛؿف كٛلٝ هجبح/ ثٍّه - اٌزغػخ كغق - ا١ٌِجٗ -ؿّبٌٍٛ ِغوؼ/ ػٕٛأٗ اسغ عئ١ـٝ ِذً افززبح رُ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف

ِؼبصْ ٚرلى١ً ٌذبَ ٚعكخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌلبٍ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105451ُ ربع٠ز ٚفٟ 62888   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػثّبْ ػٍٝ ُٗ ِوِفٝ -  1

وبٚرق ٌذبَ ٚعكٗ/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً   

: اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105454ُ ربع٠ز ٚفٟ 60825   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صاٚص غجغ٠بي كىغٜ ػّبص -  2

اٌغ١غ ٌضٜ ٚاٌزو١ٕغ ٚاٌزؼجئٗ( اٌىبٌـ١َٛ ٚوغثٛٔبد اٌوّغ) ٚسبِبد فبعغٗ صٚائ١ٗ ػجٛاد/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً   

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105452ُ ربع٠ز ٚفٟ 61830   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿضعٖ ػسبعٜ دٍّٝ ؿٍٜٛ -  3

ٚاٌج١ي اٌضٚاجٓ رجبعٖ/ ) ثجؼٍٗ ٔلبٍ اًبفٗ رُ:  اٌزأك١غ ) 

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105411ُ ربع٠ز ٚفٟ 64160   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿِفبٔٛؽ فإاص فب٠ؼ عِٚبٔٝ -  4

ث٠ٛبد:  اٌزأك١غ  

:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105411ُ ربع٠ز ٚفٟ 25628   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل صا١ٔبي اؿذك ١ِٕب -  5

ثمبٌٗ/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼ١ً رُ  

:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105416ُ ربع٠ز ٚفٟ 23526   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ كذبرٗ ِذّض ِإِٓ -  6

االٔزغٔذ سضِبد ػضا ف١ّب) اٌىزغ١ٔٚٗ اجٙؼٖ رٛع٠ضاد/  ثجؼٍٗ ٔلبٍ اًبفٗ ) 

 رُ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105416ُ ربع٠ز ٚفٟ 56108   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، سٍف اؿّبػ١ً ٘بٟٔ -  7

ِٛاكٝ رغث١خ دظ١غح/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105416ُ ربع٠ز ٚفٟ 56108   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌج١ض سٍف اؿّبػ١ً ٘بٔٝ -  8

ثالٍ ٚعكخ/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً رُ:  اٌزأك١غ  

: اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105418ُ ربع٠ز ٚفٟ 66633   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، وبًِ ثلغٜ فٛو١خ ؿٍٜٛ -  9

دغ٠ّٝ وٛاف١غ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً   

: اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ ًرؼض٠ ر25105421ُ ربع٠ز ٚفٟ 66512   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض ِذّض دـ١ٓ فبُّٗ -  10

ؿ١بعاد غ١بع ٚلِغ ؿ١بعاد ِؼغى ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً   

: اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105421ُ ربع٠ز ٚفٟ 66512   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض ِذّض دـ١ٓ فبُّٗ -  11

ثٕبء ِٛاص رجبعح ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً   

:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105421ُ ربع٠ز ٚفٟ 54235   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ظغ٠ف ٔبص٠ٗ -  12

ِبعوذ ؿٛثغ/  ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً  

 رُ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105421ُ ربع٠ز ٚفٟ 52040   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دـٓ دغثٝ -  13

6اٌّجّٛػٗ 36ِٓ اٌفمغ10ٖف١ّبػضااٌّجّٛػٗ ٚروض٠غ ٚاؿز١غاص ِزىبٍِٗ ِمبٚالد/ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105422ُ ربع٠ز ٚفٟ 22212   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ٍّبْ ػغاثٝ ادّض عٌِبْ ِغاَ -  14

ٌٚمبدبد ث١ِغ٠ٗ اص٠ٚٗ ٚرضاٚي ث١غ ِغوؼ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105422ُ ربع٠ز ٚفٟ 68412   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿىبعٚؽ اهلل دٕب اثغا١ُ٘ ِالن -  15

ثبٌىٙغثبء ٌذبَ ٚعكٗ اٌٝ إٌلبٍ رؼض٠ً:  اٌزأك١غ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلغوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105453ُ ربع٠ز ٚفٟ 23122   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دٕفٝ ػٍٝ دّبصٖ سبٌض -  1

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105452ُ ربع٠ز ٚفٟ 23138   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض فزذٝ ِذّض ػجضاٌذى١ُ ٠بؿ١ّٓ -  2

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105450ُ ربع٠ز ٚفٟ 23153   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّٛص جـغٜ ػالء -  3

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105411ُ ربع٠ز ٚفٟ 23166   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضإٌٛع جغجؾ غِبؽ اٚعج١ٕٗ -  4

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105412ُ ربع٠ز ٚفٟ 65652   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً ِذّٛص كبصٞ ٔجٖٛ -  5

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105422ُ ربع٠ز ٚفٟ 22156   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿِٛدٝ ِذّض فزذٝ عٌِبْ -  6

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105435ُ ربع٠ز ٚفٟ 65314   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٛى ػجضاهلل ػٛى عِـ١ؾ -  7

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105453ُ ربع٠ز ٚفٟ 23135   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌؼبي ػجض اٌؼؼ٠ؼ ػجض ِذّض اؿّبػ١ً -  8

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 23121   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربصعؽ كذبرٗ ثبثذ جّبي -  9

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105416ُ ربع٠ز ٚفٟ 23124   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اٌذ١ّض ػجض ِذّض ِذّض ػ٠ٕت -  10

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105412ُ ربع٠ز ٚفٟ 23122   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚ٘جٗ ٌج١ت ِٙغاْ ٘بٔٝ -  11

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105450ُ ربع٠ز ٚفٟ 23146   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لضؿٝ دٕب وّبي ٚد١ض -  12

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 23158   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ؿّؼبْ صاٚص ِبعٜ -  13

سبم: اٌزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 23161   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِجغٚن دـ١ٓ ػجضاهلل ِذّض -  14

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105421ُ ربع٠ز ٚفٟ 63326   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِزٌٟٛ دـٓ ٠ذ١ٟ دـٓ -  15

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105423ُ ربع٠ز ٚفٟ 23104   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ٛال١ُ كذبرٗ ػّبص ِىبعٜ -  16

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105423ُ ربع٠ز ٚفٟ 23108   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١ـٜٛ ػ١ض ِذّض ِذّض -  17

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105453ُ ربع٠ز ٚفٟ 23131   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض هغِبٔٝ ِذّض ِذّٛص -  18

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105458ُ ربع٠ز ٚفٟ 23144   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثِغؽ ِىغَ ١ٌُٚ ٘الٔٗ -  19

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105450ُ ربع٠ز ٚفٟ 23145   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ١ِشبئ١ً ٌج١ت ٠ـٝ ٌٛلب -  20

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 23152   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِؼٛى كذبرٗ ٔج١ت ؿٕبء -  21

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105418ُ ربع٠ز ٚفٟ 23184   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثِغؽ ٠ؼمٛة ٠ٛؿف ِغلؾ -  22

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105423ُ ربع٠ز ٚفٟ 23105   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كشٍٛي ثبثذ ١ِٕغ جٛعج -  23

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105423ُ ربع٠ز ٚفٟ 23100   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، س١ًٍ فغ٠ؼ اؿذك ا١ِٔٛٔٛؽ -  24

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105423ُ ربع٠ز ٚفٟ 23255   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صاٚص ِجٍٝ دج١ت ّٔغ -  25

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105458ُ ربع٠ز ٚفٟ 23142   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ٠ٛؿف ادّض ػج١غ -  26

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105450ُ ربع٠ز ٚفٟ 23142   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿؼض دٕب ؿؼض ِبعٜ -  27

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 23168   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ربًٚغٚؽ وبًِ ػج١ض ػ١ض -  28

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105416ُ ربع٠ز ٚفٟ 52085   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ٚ٘جٗ فٛػٞ ٔبهف -  29

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105423ُ ربع٠ز ٚفٟ 23103   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿّبػ١ً اٌذ١ّض ػجض ِذّض ؿ١ض -  30

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105423ُ ربع٠ز ٚفٟ 23251   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل دضاص فغ٠ض ١ٌٚض -  31

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105458ُ ربع٠ز ٚفٟ 23145   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػبثض ػٍٝ ػجبصٖ صػبء -  32

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105450ُ ربع٠ز ٚفٟ 23140   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِوِفٝ ػٍٝ لِت هبثغ٠ٓ -  33

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 23125   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، هبٌخ ج١ض جبثغ ػجضٖ -  34

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105416ُ ربع٠ز ٚفٟ 23125   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، عًٛاْ سٍف جّؼٗ جالي -  35

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105423ُ ربع٠ز ٚفٟ 23102   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـ١ض ج١ض ثلبعٖ و١غٌؾ -  36

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105424ُ ربع٠ز ٚفٟ 23253   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػِب ِذّض ػٍٝ ِذّض -  37

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105453ُ ربع٠ز ٚفٟ 63525   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  38

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 23156   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌـالَ ِذّض ػجضاٌـالَ سبٌض -  39

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 23122   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٔبعٚػ ِالن ػِب اثبٔٛة -  40

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105418ُ ربع٠ز ٚفٟ 23183   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ؿٕٛؿٝ فزذٝ ػّغ -  41

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105453ُ ربع٠ز ٚفٟ 23125   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿِٛدٝ فو١ذٝ ادّض اٌذـ١ٕٝ -  42

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105450ُ ربع٠ز ٚفٟ 23152   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿٕٛؿٝ كّؾ ِذّض ِوِفٝ -  43

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105411ُ ربع٠ز ٚفٟ 23165   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـ١ٓ عػق اٌؼبي ػجض ِوِفٝ -  44

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105422ُ ربع٠ز ٚفٟ 23105   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دى١ُ ا٠ٛة وّبي ١ِٕب -  45

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105424ُ ربع٠ز ٚفٟ 23254   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ اثغا١ُ٘ ػجض عًب -  46

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105453ُ ربع٠ز ٚفٟ 63525   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ادّض ػٍٝ ادّض اٌض٠ٓ ثٙبء -  47

سبم: اٌزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105411ُ ربع٠ز ٚفٟ 23164   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض هالح ادّض كبصٜ -  48

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105412ُ ع٠زرب ٚفٟ 23128   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دبِض ِذّض ادّض ُبعق -  49

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105418ُ ربع٠ز ٚفٟ 23120   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٠ـٝ ربًٚغٚؽ د١ٍُ ػجض -  50

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105452ُ ربع٠ز ٚفٟ 23124   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ِذّض ؿؼض ػوبَ -  51

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105454ُ ربع٠ز ٚفٟ 23136   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌذى١ُ ِشٍٛف ثٙبء ِوِفٝ -  52

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105450ُ ربع٠ز ٚفٟ 25068   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌٍّه فغج ١ِٕغ ػّبص -  53

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 23160   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػثّبْ اٌض٠ٓ ثٙبء صػبء -  54

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105416ُ ربع٠ز ٚفٟ 50521   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اؿّبػ١ً فىغٞ ِإِٓ -  55

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105421ُ ربع٠ز ٚفٟ 23186   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثٛثىغِذّض عفؼذ ِذّض -  56

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105453ُ ربع٠ز ٚفٟ 23133   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـب١ٔٓ ػٍٝ اٌض٠ٓ ٚفبء ِوِفٝ -  57

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105458ُ ربع٠ز ٚفٟ 23141   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض دـٓ ِذّض ا٠ٙبة -  58

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105450ُ ربع٠ز ٚفٟ 23148   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض اٌّؼُٕ ػجض ادّض ػّغاْ -  59

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105411ُ ربع٠ز ٚفٟ 23163   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِزغٜ دج١ت ػجب٠جٝ عاِٝ -  60

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105418ُ ربع٠ز ٚفٟ 23185   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لبؿُ اثغا١ُ٘ كؼجبْ ٔؼّٗ -  61

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105423ُ ربع٠ز ٚفٟ 23102   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ كف١ك ػجضاٌغدّٓ ِٕجٝ -  62

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105424ُ ربع٠ز ٚفٟ 23252   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّٛص ادّض ِذّٛص ػّغٚ -  63

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105453ُ ربع٠ز ٚفٟ 23120   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، كبوغ ِذّض اهلل سٍف ادّض -  64

سبم: اٌزأك١غ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105450ُ ربع٠ز ٚفٟ 23154   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ ػجضاٌّؼ١ٓ ػجضاٌؼبُٝ دـٛٔب -  65

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 65552   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض فغغٍٟ ِذّض ِوِفٟ -  66

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 23165   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ ػ١ض عفؼذ عأفذ -  67

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105411ُ ربع٠ز ٚفٟ 23162   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػِب ِذّض ِوِفٟ ػج١غ -  68

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105418ُ ربع٠ز ٚفٟ 23181   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿِفبٔٛؽ رمٝ ٔج١ً ِبجض -  69

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105422ُ ربع٠ز ٚفٟ 23182   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاهلل ؿ١ض فغغٍٝ ِذّٛص -  70

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105453ُ ربع٠ز ٚفٟ 23128   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ف ١ٌُٚ ٔج١ً اكغف -  71

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105452ُ ربع٠ز ٚفٟ 23132   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اثغا١ُ٘ وبًِ غِبؽ ؿ١ّغٖ -  72

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105452ُ ربع٠ز ٚفٟ 23130   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ٚ٘جٗ ٚص٠غ ٠ٛٔبْ ٕ٘بء -  73

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105416ُ ربع٠ز ٚفٟ 21534   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ثغؿَٛ دٕب ؿبِٝ ١ِالص -  74

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105412ُ ربع٠ز ٚفٟ 23126   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌّج١ض ادّض ِذّض ػ١ٍبء -  75

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105422ُ ربع٠ز ٚفٟ 23101   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صع٠ٚق جالي اٌضا٠ُ ػجض ػفبف -  76

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105435ُ ربع٠ز ٚفٟ 23256   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِغلؾ ثٛال أجب غبٌٝ ربًغٚؽ -  77

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105452ُ ربع٠ز ٚفٟ 23123   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ دـٓ ِذّض ادّض -  78

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105450ُ ربع٠ز ٚفٟ 23155   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض فزذٝ دجبػٜ ١٘بَ -  79

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 23150   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ٍّبْ فغج ػّبص ِجضٜ -  80

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105422ُ ربع٠ز ٚفٟ 23188   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػجضاٌغد١ُ ادّض ػجضاٌغد١ُ ٌجٕٝ -  81

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105423ُ ربع٠ز ٚفٟ 23106   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، فٛػٜ دٕب وغَ ٔغ١ِٓ -  82

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105423ُ ربع٠ز ٚفٟ 40481   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، د١ٕٓ ث١ٕب١ِٓ فبعؽ ػّبص -  83

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105454ُ ربع٠ز ٚفٟ 23135   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػٍٝ دـ١ٓ دـٓ ِذّض -  84

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105454ُ ربع٠ز ٚفٟ 23134   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، اؿىٕضع ػ١ِٗ ٔوذٝ ِىبعٜ -  85

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105458ُ ربع٠ز ٚفٟ 23143   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػ١ِٗ ػضٌٝ اٌفٝ ٠ٛؿز١ٕب -  86

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105416ُ ربع٠ز ٚفٟ 23123   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، لالصٖ ػوٝ كبوغ ِغ٠ُ -  87

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105416ُ ربع٠ز ٚفٟ 50521   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـٓ اؿّبػ١ً فىغٞ ِإِٓ -  88

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105418ُ ربع٠ز ٚفٟ 23182   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ػلُ ثذغ ٔو١ف ادّض ٕ٘بء -  89

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105453ُ ربع٠ز ٚفٟ 23126   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، دـب١ٔٓ اٌؼؼ٠ؼ ػجض ِذّض ِذّٛص -  90

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105453ُ ربع٠ز ٚفٟ 23132   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ؿ١ض ِغؿٟ ػٍٝ ؿؼبص -  91

سبم: اٌزأك١غ  

،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105452ُ ربع٠ز ٚفٟ 22302   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ِذّٛص فزذٝ ػجضاٌغدّٓ -  92

سبم: اٌزأك١غ ٚهف  

 ٔٛع رؼض٠ً ر25105450ُ ربع٠ز ٚفٟ 23151   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص جغرب ، اٌجبة فزخ ادّض اٌل١ز اؿّبػ١ً ِوِفٝ -  93

سبم: اٌزأك١غ ٚهف،  اٌلغوخ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105411ُ ربع٠ز ٚفٟ 52251   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، صؿٛلٝ ٔجٜٛ ػوغ٠ب ِض٠ذٗ -  94

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105412ُ ربع٠ز ٚفٟ 56622   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، إٌٛع ػجض ػِب ػوٝ ا١ِغٖ -  95

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105422ُ ربع٠ز ٚفٟ 23180   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، ِذّض ج١ًّ ِٕوٛع ػبصي -  96

سبم: اٌزأك١غ  

 ٚهف،  اٌلغوخ ٔٛع رؼض٠ً ر25105424ُ ربع٠ز ٚفٟ 23255   ثغلُ ل١ضٖ ؿجك  ، فغص ربجغ ، جغجؾ ثلغ٠ضٖ د١ٍُ ِغ٠ُ -  97

سبم: اٌزأك١غ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّخ االؿُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌض٠ؼي/ ثجؼٍٙب اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ اًبفٗ: اٌٝ 22302 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105452ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  1

ٚاٌلذَٛ ٌٍؼ٠ٛد    

 ٌزغث١خ االِبي/ رجبع٠ٗ ؿّٗ اًبفخ رُ: اٌٝ 21135 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105450ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  2

   اٌّٛاكٝ

 اٌؼّضٖ/ ثجؼٍٙب اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ رؼض٠ً رُ: اٌٝ 66408 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ؼض٠ًثز اٌزأك١غ ر25105415ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  3

اٌغظائ١ٗ اٌّٛاص ٌج١غ    

 ِِذٓ/ ثجؼٍٙب اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ رؼض٠ً رُ: اٌٝ 66518 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105411ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  4

اٌفبعؽ ثٓ    

 دظ١غح)  ثجؼٍٙب رجبع٠خ ؿّٗ اًبفٗ: اٌٝ 22124 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105415ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  5

اٌلٙض ِٛاكٝ  )   

 ِجضٜ) اٌٝ اٌزجبعٜ االؿُ رؼض٠ً: اٌٝ 52428 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105415ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  6

ػٍٝ دـ١ٓ ػجضإٌّؼُ  )   

 ١ُجخ/ )ثجؼٍٙب اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ رؼض٠ً رُ: اٌٝ 22122 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105415ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  7

اٌض٘بٔبد ٌزٛػ٠غ رغ٠ض )   

 دظ١غح)  ثجؼٍٙب رجبع٠خ ؿّٗ اًبفٗ: اٌٝ 25100 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105415ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  8

إٌـغ ِٛاكٝ  )   

 و١ٛ ارق/ ثجؼٍٙب رجبع٠ٗ ؿّٗ اًبفٗ: اٌٝ 23526 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105416ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  9

ٚاٌزٛع٠ضاد ٌٍّمبٚالد    

 رغ٠ٕض/ ٍٙبثجؼ اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ رؼض٠ً رُ: اٌٝ 22624 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105412ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  10

   ٌالدظ٠ٗ

 ٌٍّمبٚالد اٌؼالِخ رجبع٠خ ؿّخ اًبفخ: اٌٝ 52040 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105418ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  11

   اٌّزىبٍِخ

 ِوٕغ/ ثجؼٍٙب اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ اًبفٗ: اٌٝ 22552 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105418ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  12

ٚاٌّثٍجبد ٌٍؼوبئغ اٌفغدٗ    

 اٌؼالِٗ/ثجؼٍٙب اٌزجبع٠ٗ اٌـّٗ رؼض٠ً: اٌٝ 52040 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105421ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  13

ٚاٌزوض٠غ ٚاالؿز١غاص ٌٍّمبٚالد    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

/ ثجؼٍٙب رجبع٠ٗ ؿّٗ اًبفٗ: اٌٝ 21551 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105421ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  14

ٌٍغجبي وٛاف١غِٛصعْ    

٠ٛجض ال: اٌٝ 66512 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105421ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  15    

 ٚعكٗ اٌٝ اٌزجبع٠خ اٌـّٗ رؼض٠ً: اٌٝ 68412 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105422ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  16

ثبٌىٙغثبء ٌٍذبَ إٌّٙضؽ    

 ِؼغى/  ثجؼٍٙب رجبع٠خ ؿّٗ اًبفٗ رُ: اٌٝ 68623 ثغلُ اٌّم١ضح اٌلغوخ اؿُ ثزؼض٠ً اٌزأك١غ ر25105423ُ:  ربع٠ز فٝ  ،  -  17

اٌىٙغثبئ١ٗ اجٙؼح ٌزجبعح اث١ٍبٔـ١ؾ َ٘ٛ إٌّب٘غٜ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األكشبم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد اٌزجبعٜ اٌـجً رؼض٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

اٌلِت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   25105452 ربع٠ز ٚفٝ ،   42361:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغوبٖ كٍمبٔٝ ِبًٝ  ِشٍن كغوٗ   - 1

 دً ر2510/4/1ُ ف2312ٝ ثغلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِٚوضق  ربع٠ز ِثجذ رٌبِٓ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ

42568 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوٗ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 كِت/ِذٛ رُ   25105452 ربع٠ز ٚفٝ ،   42361:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  كغوبٖ ٚ كٍمبِٝ ِبًٝ ِشٍن   - 2

 اٌلغوٗ دً ر2510/4/1ُ ف2312ٝ ثغلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِٚوضق  ربع٠ز ِثجذ رٌبِٓ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً

42568 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب  

 كِت/ِذٛ رُ   25105453 ربع٠ز ٚفٝ ،   53535:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  ٚكغ٠ىٗ ػ١ض ِذّض ِذّض كغوٗ   - 3

 ربع٠ز ِٓ اػزجبعا اٌلغوٗ دً رُ 2510 ٌـٕٗ 25 ثغلُ ػٕٗ ِٚلٙغ ِـجً ثـ١ِٗ رٛه١خ كغوٗ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً

االعثبح ِٓ ِـزذمبرٗ كغ٠ه وً ٚاؿزٍُ ٔٙبئ١ب روف١خ ٚروف١زٙب 2510/3/3  

 كِت/ِذٛ رُ   25105458 ربع٠ز ٚفٝ ،   51055:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  رٌبِٓ كغوخ ،  ٚكغ٠ىٗ ػثّبْ ِذّض ػؼا٠ُ   - 4

 دً رُ 2510 ٌـٕٗ 118 ثغلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِٚوضق ربع٠شخ ِثجذ ػغفٝ ثؼمض رٌبِٓ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً

42522 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوخ  

 رُ   25105415 ربع٠ز ٚفٝ ،   50310:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  ٚكغوب٘ب ادّض ِذّض اٌـ١ض ػجض ا٠ّبْ كغوخ   - 5

 دً ر2510/4/11ُ ف1841ٝ ثغلُ ربع٠شخ ِثجذ ػغفٝ ثؼمض ثـ١ِٗ رٛه١ٗ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ

42501 علُ ِذٛ ثبِغ اٌلغوخ  

 رُ   25105418 ربع٠ز ٚفٝ ،   56518:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  ٚكغوبٖ ادّض ِذّض ػجضاٌـ١ض ا٠ّبْ كغوخ   - 6

 ف1842ٝ علُ رذذ اٌؼمبعٜ ثبٌلٙغ ربع٠شٗ ِثجذ ثـ١ِٗ رٛه١ٗ كغوٗ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ

42508 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوٗ دال ر2510/4/11ُ  

 كِت/ِذٛ رُ   25105418 ربع٠ز ٚفٝ ،   44825:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  ٚكغوب٘ب هبٌخ ِٙضٞ فٛل١ٗ   - 7

 ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوٗ دً رُ 2510 ٌـ1255ٕٗ ثغق ربع٠شٗ ِثجذ ثـ١ِٗ رٛه١ٗ كغوٗ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً

42655 علُ  

 رُ   25105424 ربع٠ز ٚفٝ ،   21308:  ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ثـ١ِخ رٛه١خ ،  كغ٠ىٗ ٚ ِذّض ادّض ِذّض اثٛثىغ كغوخ   - 8

 ر2510ُ ٌـ1252ٕٗ ثغلُ رٛل١ؼبرٗ ػٍٝ ِٚوضق ربع٠شخ ِثجذ ثـ١ِٗ رٛه١خ كغوخ ٚروف١خ دً ػمض ثّٛجت  اٌـجً كِت/ِذٛ

42658 علُ ِذٛ ثبِغ ٚروف١زٙب اٌلغوٗ دً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي عأؽ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼض٠ً رُ 25105450،   ربع٠ز ٚفٟ 62804، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ كغ٠ىٗ ٚ ٠ٛال١ُ عاكض ػج١ض ِالن/  كغوخ -  1

ج١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي عأؽ   

 عأؽ رؼض٠ً رُ 25105415،   ربع٠ز ٚفٟ 62113، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ٚكغ٠ىٗ عػق ١ِشبئ١ً ِف١ض/  كغوخ -  2

ج١ٕٗ  255555.555، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي   

 عأؽ رؼض٠ً رُ 25105415،   ربع٠ز ٚفٟ 62113، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  رٌبِٓ كغوخ ٚكغ٠ىٗ عػق ١ِشبئ١ً ِف١ض/  كغوخ -  3

ج١ٕٗ  255555.555، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي   

 اٌّبي عأؽ رؼض٠ً رُ 25105418،   ربع٠ز ٚفٟ 61222، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ كغ٠ىز١ٙب ٚ دٕب د١ٍُ ٔج١ٍٗ كغوخ -  4

ج١ٕٗ  255555.555، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،    

 عأؽ رؼض٠ً رُ 25105418،   ربع٠ز ٚفٟ 61222، ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ،  ثـ١ِخ رٛه١خ ٚكغ٠ىز١ٗ دٕب ٔو١ف جْٛ كغوٗ -  5

ج١ٕٗ  255555.555، ِبٌٙب عأؽ ١ٌوجخ اٌّبي عأؽ رؼض٠ً:   اٌزأك١غ ٚهف،  اٌّبي   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼض٠ً رُ 25105450 ربع٠ز ٚفٟ 62804    ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، كغ٠ىٗ ٚ ٠ٛال١ُ عاكض ػج١ض ِالن/  كغوخ -  1

 ع٠جٛؽ كغوخ/ثٍّه 3 ثٛاثٗ اٌّؼبصٜ ٔبصٜ اِبَ اٌّؼبصٜ ؿغا٠بد اٌشبِؾ اٌضٚع 18 كبعع55 ِجٕٝ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ

عاكض ػج١ض ِالن اٌفغع ٠ٚض٠غ اٌلغوٗ غغى ثٕفؾ اؿىٕضع دٕبْ ٚػٕٙب ِذضٚصٖ ِـئ١ٌٛٗ طاد كغوخ ِوغ  

 اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 62113    ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، ٚكغ٠ىٗ عػق ١ِشبئ١ً ِف١ض/  كغوخ -  2

اٌلغ٠ىبْ ثٍّه-زغف١ٙٝاٌ اٌّغوؼ ِِٕمخ ٚػٕٛأٗ جض٠ض فغع افززبح ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،   

 اٌؼٕٛاْ رؼض٠ً رُ 25105415 ربع٠ز ٚفٟ 62113    ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، ثـ١ِخ رٛه١خ ، ٚكغ٠ىٗ عػق ١ِشبئ١ً ِف١ض/  كغوخ -  3

اٌلغ٠ىبْ ثٍّه-اٌزغف١ٙٝ اٌّغوؼ ِِٕمخ ٚػٕٛأٗ جض٠ض فغع افززبح ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،   

 رؼض٠ً رُ 25105418 ربع٠ز ٚفٟ 62804    ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، رٌبِٓ كغوخ ، كغ٠ىٗ ٚ ٠ٛال١ُ عاكض ػج١ض ِالن/  كغوخ -  4

ِذّض ِذّض ػبصي ِذّض/  ثٍّه اٌشِبة ثٓ ػّغ ِضعؿٗ اِبَ ِوغ ثٕه ف 15 ِِبٞ ِغوؼ ،:   اٌـزأك١غ ٚهف،  اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌلبٍ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚرٛو١الد ٚروض٠غ اؿز١غاص ِىزت ثجؼٍٗ اٌلغوٗ غغى رؼض٠ً  رٌبِٓ كغوخ ، كغ٠ىٗ ٚ ٠ٛال١ُ عاكض ػج١ض ِالن/  كغوخ -  1

 ؿجك  ، ٚاٌؼٔه ٚاٌغهبم ٚاال١ٌَّٔٛٛ ٚاٌذض٠ض إٌذبؽ ِٓ ِوبٔغ أزبج ِـزٍؼِبد ٚرٛع٠ض اٌزجؼئٗ ٚرجبعح اٌجٍّٗ ٚرجبعح رجبع٠ٗ

رٌبِٓ كغوخ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105450ُ ربع٠ز ٚفٟ 62804   ثغلُ ل١ض٘ب  

 ٚاٌزٛو١الد اٌزوض٠غ ثجؼٍٗ اٌلغوخ غغى رؼضي  رٌبِٓ كغوخ ، ١ِٙٛة جّؼٗ ادّض ِوِفٝ ٚ ثضٜٚ ػجضٖ ؿ١ض ِذّض كغوخ -  2

رٌبِٓ كغوخ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105412ُ ربع٠ز ٚفٟ 65812   ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، اٌزجبع٠ٗ  

 ٚاٌفبوٙٗ اٌشٌغٚاد ٚرؼجئٗ ٚرجغ٠ض فغػ ِذِٗ ثجؼٍٗ إٌلبٍ رؼض٠ً  ثـ١ِخ رٛه١خ ، كغ٠ىز١ٙب ٚ دٕب د١ٍُ ٔج١ٍٗ كغوخ -  3

ثـ١ِخ رٛه١خ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105418ُ ربع٠ز ٚفٟ 61222   ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، اٌؼعاػ١ٗ ٚاٌذبهالد  

 ٚاٌفبوٙٗ اٌشٌغٚاد ٚرؼجئٗ ٚرجغ٠ض فغػ ِذِٗ ثجؼٍٗ ٌٕلبٍا رؼض٠ً  ثـ١ِخ رٛه١خ ، ٚكغ٠ىز١ٗ دٕب ٔو١ف جْٛ كغوٗ -  4

ثـ١ِخ رٛه١خ:  اٌزأك١غ ٚهف،  إٌلبٍ رؼض٠ً ر25105418ُ ربع٠ز ٚفٟ 61222   ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك  ، اٌؼعاػ١ٗ ٚاٌذبهالد  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌلغوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 

 ٚهف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼض٠ً ر25105415ُ ربع٠ز ٚفٟ 62113   ثغلُ ل١ض٘ب ؿجك ، ٚكغ٠ىٗ عػق ١ِشبئ١ً ِف١ض/  كغوخ -  1

رٌبِٓ كغوخ: اٌزأك١غ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌـّخ االؿُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األكشبم   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌجٙبد وبفخ اِبَ اٌلغوٗ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١غ االصاعح دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  عػق ١ِشبئ١ً اثغا١ُ٘ -  1

 ٚا١ٌٙئخ ٚاٌّجبٔٝ ٌٍزلغ١ً اٌغسن ٚاصاعاد اٌزجبعٜ ٚاٌـجً اٌّوغ٠ٗ اٌٌغائت ِٚوٍذخ اٌذى١ِٛٗ ٚغ١غ اٌذى١ِٛٗ ٚاٌّوبٌخ

 ثلبْ ٚاٌلغوبد اٌجٙبد وبفخ اِبَ اٌلغوٗ رّث١ً ٚدك ٚاجٙؼرٙب اٌجض٠ضٖ اٌؼّغا١ٔٗ اٌّجزّبػبد ١٘ٚئخ االجزّبػ١ٗ ٌٍزب١ِٕبد اٌم١ِٛخ

 االعاًٝ كغاء ػمٛص ٚوظٌه اٌلغاء ػمٛص ػٍٝ اٌلغوٗ ػٓ ١ٔبثخ ٚاٌزٛل١غ اٌزؼبلض ٚوظٌه اٌلغوٗ ٌوبٌخ رؼبلضاد اٜ اجغاء

62113   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، ٚدك ثبٌجٕٛن اٌلغوٗ ثبؿُ اٌجبع٠ٗ اٌذـبثبد فزخ ٚدك ٚاؿزالِٙب  

 اٌجٙبد وبفخ اِبَ اٌلغوٗ ٚرّث١ً ٚاٌزٛل١غ االصاعح دك ٌٚٗ  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  عػق ١ِشبئ١ً اثغا١ُ٘ -  2

 ٚا١ٌٙئخ ٚاٌّجبٔٝ ٌٍزلغ١ً اٌغسن ٚاصاعاد اٌزجبعٜ ٚاٌـجً اٌّوغ٠ٗ اٌٌغائت ِٚوٍذخ اٌذى١ِٛٗ ٚغ١غ اٌذى١ِٛٗ ٚاٌّوبٌخ

 ثلبْ ٚاٌلغوبد اٌجٙبد وبفخ اِبَ اٌلغوٗ رّث١ً ٚدك ٚاجٙؼرٙب اٌجض٠ضٖ اٌؼّغا١ٔٗ اٌّجزّبػبد ١٘ٚئخ االجزّبػ١ٗ ٌٍزب١ِٕبد اٌم١ِٛخ

 االعاًٝ كغاء ػمٛص ٚوظٌه اٌلغاء ػمٛص ػٍٝ اٌلغوٗ ػٓ ١ٔبثخ ٚاٌزٛل١غ اٌزؼبلض ٚوظٌه اٌلغوٗ ٌوبٌخ رؼبلضاد اٜ اجغاء

62113   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، ٚدك ثبٌجٕٛن اٌلغوٗ ثبؿُ اٌجبع٠ٗ اٌذـبثبد فزخ ٚدك ٚاؿزالِٙب  

 ثؼي اٚ وً فٝ اٌغ١غ رٛو١ً دك ٌٚٗ ِٕٙب اٌوغف  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  ثـ١ِخ رٛه١خ  عػق ١ِشبئ١ً اثغا١ُ٘ -  3

62113   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، اسزوبهبرٗ  

 ثؼي اٚ وً فٝ اٌغ١غ رٛو١ً دك ٌٚٗ ِٕٙب اٌوغف  ِزٌبِٓ ٚكغ٠ه ِض٠غ  رٌبِٓ كغوخ  عػق ١ِشبئ١ً اثغا١ُ٘ -  4

62113   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، اسزوبهبرٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثغلُ    25105453:  ربع٠ز ، ثـ١ِخ رٛه١خ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  ثـ١ِخ رٛه١خ  ٚكغ٠ىٗ ػ١ض ِذّض ِذّض كغوٗ -  1

53535 

   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، رٌبِٓ كغوخ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  رٌبِٓ كغوخ  ٚكغ٠ىٗ عػق ١ِشبئ١ً ِف١ض/  كغوخ -  2

62113 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، ثـ١ِخ رٛه١خ ػٕٗ ِٚلٙغ ٍِشن  ثـ١ِخ رٛه١خ  ٚكغ٠ىٗ عػق ١ِشبئ١ً ِف١ض/  كغوخ -  3

62113 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص رجض٠ضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

53332   ثغلُ    25105451:  ربع٠ز ، 1265  2510/4/3-ج  اٌّغغٕٝ ِذّض دّضٜ -  1  

53322   ثغلُ    25105451:  ربع٠ز ، 1266  2510/4/2-ج  ػجضاٌفزبح ػجضاٌغدّٓ ِذّض ا٠ّٓ -  2  

63864   ثغلُ    25105451:  ربع٠ز ، 1262  2512/1/12-ج  جٕضٜ ػوٝ فب٠ؼ اثزـبَ -  3  

65252   ثغلُ    25105451:  ربع٠ز ، 1222  2518/2/4-ج  دـٓ ِذّض ثضٜٚ ِوِفٝ -  4  

65024   ثغلُ    25105451:  ربع٠ز ، 1268  2510/3/16-ج  ػجضاٌـ١ض ػجضاٌٍّه ػجضٖ عف١ك ثبؿُ -  5  

61561   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1228  2513/3/2-ج  ػٍٝ ثىغ كذبرٗ دـٓ -  6  

61561   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1220  2518/3/2-ج  ػٍٝ ثىغ كذبرٗ دـٓ -  7  

43601   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1224  2510/3/8- ج  ِذّض ػجضاٌّبٌه اٌغة جبص -  8  

58488   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1281  2514/8/6-ج  ُٛؿٗ ١ِشبئ١ً ٌٕضؽ اثغا١ُ٘ -  9  

50402   ثغلُ    25105453:  ربع٠ز ، 1203  2515/8/10-ج  ؿ١ٍُ ػجضاٌٛادض دٍّٝ ِذّض -  10  

52035   ثغلُ    25105454:  ربع٠ز ، 1322  2518/11/24 - ج  س١ًٍ ٠ٛؿف جٜٛ -  11  

51354   ثغلُ    25105454:  ربع٠ز ، 1315  2552/3/26 - ج  ػٍٝ ِذّٛص ػٍٝ -  12  

51354   ثغلُ    25105454:  ربع٠ز ، 1316  2552/3/26 - ج  ػٍٝ ِذّٛص ػٍٝ -  13  

51354   ثغلُ    25105454:  ربع٠ز ، 1312  2512/3/26 - ج  ػٍٝ ِذّٛص ػٍٝ -  14  

51354   ثغلُ    25105454:  ربع٠ز ، 1318  2512/3/26 - ج  ػٍٝ ِذّٛص ػٍٝ -  15  

32005   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1331  2518/11/23-ج  ػجضاٌّالن ػجضٖ ٔبجٝ -  16  

61830   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1338  2510/2/16-ج  ؿضعٖ ػسبعٜ دٍّٝ ؿٍٜٛ -  17  

58023   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1335  2515/2/10 - ج  س١ًٍ لبؿُ اٌض٠ٓ ِذٝ ِذّض/  ص -  18  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

58023   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1336  2515/2/10 - ج  س١ًٍ لبؿُ اٌض٠ٓ ِذٝ ِذّض/  ص -  19  

61224   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1320  2511/12/13 - ج  ِوِفٝ صع٠ٚق ِشزبع ؿ١ض ِٙب -  20  

61224   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1335  2516/12/13 - ج  ِوِفٝ صع٠ٚق ِشزبع ؿ١ض ِٙب -  21  

35254   ثغلُ    25105458:  ربع٠ز ، 1342  2515/8/15- ج  ِغػٚق ِذّض ؿ١ض وبًِ -  22  

65023   ثغلُ    25105458:  ربع٠ز ، 1345  2510/3/12 - ج  ؿّؼبْ غجغ٠بي ؿ١ّغ جٛػ٠ف -  23  

64423   ثغلُ    25105458:  ربع٠ز ، 1348  2512/8/22-ج  ِذّٛص ػّغ ادّض ٘جٗ -  24  

65565   ثغلُ    25105458:  ربع٠ز ، 1341  2518/6/18-ج  ٠ٛال١ُ ؿؼض ػِب ّٔغ -  25  

65885   ثغلُ    25105450:  ربع٠ز ، 1356  2510/1/10 - ج  ٌٛلب صاٚص ِٕوٛع ِالن -  26  

65501   ثغلُ    25105450:  ربع٠ز ، 1352  2518/2/1 - ج  جغجؾ دٕب فغج عًب -  27  

62682   ثغلُ    25105450:  ربع٠ز ، 1360  2516/6/23 - ج  ٠ٕٝ د١ٍُ كف١ك ٕ٘بء -  28  

65552   ثغلُ    25105450:  ربع٠ز ، 1364  2518/5/15 -ج  فغغٍٝ ِذّض ِوِفٝ -  29  

12458   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1385  2510/4/23 ج  ػجضاٌـالَ اٌغاػق ػجض فزذٝ -  30  

65041   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1320  2510/2/18- ج  ٔوغ ػجضإٌّؼُ فٛػٜ ػٛاُف -  31  

32680   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1300  2510/0/0 - ج  ؿ١ٍّبْ ٚاهف ِالن -  32  

43685   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1382  1004/3/6 - ج  ؿّؼبْ ػوٝ ؿّؼبْ -  33  

43685   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1388  1000/3/6 - ج  ؿّؼبْ ػوٝ ؿّؼبْ -  34  

43685   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1380  2554/3/6 - ج  ؿّؼبْ ػوٝ ؿّؼبْ -  35  

43685   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1305  2550/3/6 - ج  ؿّؼبْ ػوٝ ؿّؼبْ -  36  

43685   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1301  2514/3/6 - ج  ؿّؼبْ ػوٝ ؿّؼبْ -  37  

43685   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1302  2510/3/6 - ج  ؿّؼبْ ػوٝ ؿّؼبْ -  38  

66518   ثغلُ    25105411:  ربع٠ز ، 1415  2510/4/15-ج  اثغا١ُ٘ ػجضاٌذ١ّض ِذّٛص جّبي -  39  

58185   ثغلُ    25105411:  ربع٠ز ، 1415  2510/4/5- ج  كٍمبِٝ ِذّض سٍف -  40  

52251   ثغلُ    25105411:  ربع٠ز ، 1452  2558/0/2- ج  صؿٛلٝ ػوغ٠بٔجٜٛ ِض٠ذٗ -  41  

52251   ثغلُ    25105411:  ربع٠ز ، 1458  2513/0/2- ج  ٝصؿٛل ػوغ٠بٔجٜٛ ِض٠ذٗ -  42  

52251   ثغلُ    25105411:  ربع٠ز ، 1450  2518/0/2- ج  صؿٛلٝ ػوغ٠بٔجٜٛ ِض٠ذٗ -  43  

56325   ثغلُ    25105411:  ربع٠ز ، 1451  2552/1/20-ج  ٍُت ِذّض رٟٛٔ ِذّٛص -  44  

56325   ثغلُ    25105411:  ربع٠ز ، 1452  2512/1/28-ج  ٍُت ِذّض رٟٛٔ ِذّٛص -  45  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

56325   ثغلُ    25105411:  ربع٠ز ، 1453  2512/1/22-ج  ٍُت ِذّض رٟٛٔ ِذّٛص -  46  

52566   ثغلُ    25105411:  ربع٠ز ، 1412  2558/2/15-ج  دـ١ٓ ثضٚٞ رٛف١ك ادّض -  47  

52566   ثغلُ    25105411:  ربع٠ز ، 1418  2513/2/14-ج  دـ١ٓ ثضٚٞ رٛف١ك ادّض -  48  

52566   ثغلُ    25105411:  ربع٠ز ، 1410  2518/2/13-ج  دـ١ٓ ثضٚٞ رٛف١ك ادّض -  49  

65156   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1432  2518/1/12-ج  سٍف ٔج١ت اٌضؿٛلٝ اثغا١ُ٘ رٙبٔٝ -  50  

65480   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1420  2518/5/13-ج  ِذّض ػجضاٌغٕٝ ػجضاٌغؤٚف -  51  

52411   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1431  2518/5/6-ج  ِذّٛص ادّض ِذّض هف١ٗ -  52  

58130   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1422  2510/3/14- ج  ِٙضٜ دـ١ٓ هبٌخ ادّض -  53  

58264   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1436  2510/5/15-ج  ِذّض ادّض لبؿُ ١ٌٚض/  ص -  54  

64410   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1433  2512/8/15-ج  دٕب وبًِ ػبصي ؿذغ -  55  

64221   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1434  2512/11/21-ج  ػ١ـٝ اثغا١ُ٘ ػجضاٌظب٘غ كغثبد -  56  

53165   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1423  2554/2/16- ج  دٕب ػ١بص ػوٝ -  57  

53165   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1424  2550/2/16- ج  دٕب ػ١بص ػوٝ -  58  

53165   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1425  2514/2/16- ج  دٕب ػ١بص ػوٝ -  59  

53165   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1426  2510/2/16-ج  دٕب ػ١بص ػوٝ -  60  

43562   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1452  2518/2/25 - ج  ادّض أٛع اوغاَ -  61  

54228   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1435  2515/2/2-ج  ػٍٝ فزذٝ ػوبَ -  62  

63861   ثغلُ    25105414:  ربع٠ز ، 1435  2512/1/12-ج  فغغٍٝ ِغؿٝ ِذّض ِذّٛص -  63  

42223   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1453  2514/6/15 - ج  هبٌخ ِمغة ٌٍَّٛ ػ١ـٝ -  64  

42223   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1452  2512/11/3 - ج  ِمغة ٌٍَّٛ ػ١ـٝ -  65  

38523   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1441  2513/12/15 - ج  اثغا١ُ٘ ػٍٝ ُبعق -  66  

38523   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1442  2518/12/15 - ج  اثغا١ُ٘ ػٍٝ ُبعق -  67  

62353   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1440  2515/15/18-ج  هبٌخ ِذّض وبًِ ِوِفٝ -  68  

31623   ثغلُ    25105416:  ربع٠ز ، 1462  2516/6/2 -ج  ِذجٛة ِذّض اٌذ١ّض ػجض -  69  

52085   ثغلُ    25105416:  ربع٠ز ، 1420  2518/12/2-ج  ٚ٘جٗ فٛػٜ ٔبهف -  70  

45628   ثغلُ    25105416:  ربع٠ز ، 1423  2555/12/26 - ج  ػجضاٌؼ١ٍُ ػجضاهلل فزذ١ٗ -  71  

45628   ثغلُ    25105416:  ربع٠ز ، 1424  2515/12/26 - ج  ػجضاٌؼ١ٍُ ػجضاهلل فزذ١ٗ -  72  
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 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

45628   ثغلُ    25105416:  ربع٠ز ، 1425  2515/15/26 - ج  ػجضاٌؼ١ٍُ ػجضاهلل فزذ١ٗ -  73  

52618   ثغلُ    25105416:  ربع٠ز ، 1425  2518/8/2-ج  اٌذى١ُ ػجض ادّض ِذّض اكغف -  74  

65061   ثغلُ    25105416:  ربع٠ز ، 1463  2510/3/4-ج  ادّض دـ١ٓ دـٓ ػجضاٌغدّٓ -  75  

61355   ثغلُ    25105412:  ربع٠ز ، 1482  2512/4/15-ج  ؿؼض ِذّض إٌّؼُ ػجض ِذّض -  76  

22225   ثغلُ    25105412:  ربع٠ز ، 1408  2518/1/28 - ج  دـٓ ػجضاٌّذـٓ فٛػ٠خ -  77  

58255   ثغلُ    25105412:  ربع٠ز ، 1480  2550/15/24- ج  فبٔٛؽ ١ِشبئ١ً ٠ٚوب ٘بٟٔ -  78  

58255   ثغلُ    25105412:  ربع٠ز ، 1405  2514/15/24- ج  فبٔٛؽ ١ِشبئ١ً ٠ٚوب ٘بٟٔ -  79  

48284   ثغلُ    25105412:  ربع٠ز ، 1554  2510/1/23 - ج  كف١ك ١ِٕغ جغجؾ -  80  

50846   ثغلُ    25105412:  ربع٠ز ، 1405  2515/12/55-ج  عكضاْ ِذّض ٠ٛؿف دـ١ٓ -  81  

65652   ثغلُ    25105412:  ربع٠ز ، 1551  2518/0/15-ج  اؿّبػ١ً ِذّٛص كبصٜ ٔجٛح -  82  

34661   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1510  2515/1/18-ج  فغج ػثّبْ فىغٜ -  83  

44583   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1521  1004/2/35 - ج  ِذّض دـ١ٓ اكغف -  84  

44583   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1522  1000/2/35 - ج  ِذّض دـ١ٓ اكغف -  85  

44583   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1523  2554/2/35 - ج  ِذّض دـ١ٓ اكغف -  86  

44583   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1524  2550/2/35 - ج  ِذّض دـ١ٓ اكغف -  87  

44583   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1525  2514/2/35 - ج  ِذّض دـ١ٓ اكغف -  88  

58125   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1535  2510/3/8- ج  ؿ١ف ِذّض عًٛاْ ٔجالء -  89  

48345   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1512  -2513/2/25- ج  دـٓ ِذّض ِذّض ػجضاٌفزبح -  90  

48345   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1518  2518/2/25- ج  دـٓ ِذّض ِذّض ػجضاٌفزبح -  91  

64454   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1534  2512/8/13 - ج  ِذّض كىغٜ ػجضاٌمبصع ِذّض -  92  

52040   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1515  2553/11/20-ج  ِذّض دـٓ دغثٝ -  93  

52040   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1511  2558/11/20-ج  ِذّض دـٓ دغثٝ -  94  

52040   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1512  2513/11/20-ج  ِذّض دـٓ دغثٝ -  95  

52040   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1513  2518/11/20-ج  ِذّض دـٓ دغثٝ -  96  

40481   ثغلُ    25105421:  ربع٠ز ، 1552  2514/11/26-ج  ث١ٕب١ِٓ فبعؽ ػّبص -  97  

65026   ثغلُ    25105422:  ربع٠ز ، 1564  2510/3/18 - ج  ِمجً ِذّٛص ِمجً ١ٌٚض -  98  

64212   ثغلُ    25105422:  ربع٠ز ، 1561  2512/5/10-ج  ؿ١ٍّبْ ِذّض ادّض هبثغ -  99  
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65224   ثغلُ    25105422:  ربع٠ز ، 1523  2518/5/24 - ج  ػٍٝ ادّض ادّض ٔلأد -  100  

65224   ثغلُ    25105422:  ربع٠ز ، 1522  2516/6/22 - ج  ػٍٝ ادّض ادّض ٔلأد -  101  

65368   ثغلُ    25105422:  ربع٠ز ، 1562  2518/3/10-ج  د١ٕٓ ػ١بص ٠ؼمٛة عأفذ -  102  

20188   ثغلُ    25105422:  ربع٠ز ، 1566  2510/5/18 - ج  دّض كٍمبِٝ اٌٛ٘بة ػجض فبعٚق -  103  

43058   ثغلُ    25105424:  ربع٠ز ، 1506  2510/5/23-ج  ػّبع لبؿُ ِذّض ِذّض -  104  

32424   ثغلُ    25105424:  ربع٠ز ، 1654  1002/8/2 - ج  ػجضاٌٍّه فإاص ٚص٠غ اكغف -  105  

32424   ثغلُ    25105424:  ربع٠ز ، 1655  1002/8/2 - ج  ػجضاٌٍّه فإاص ٚص٠غ اكغف -  106  

32424   ثغلُ    25105424:  ربع٠ز ، 1656  2552/8/2 - ج  ػجضاٌٍّه فإاص ٚص٠غ اكغف -  107  

32424   ثغلُ    25105424:  ربع٠ز ، 1652  2552/8/2 - ج  ػجضاٌٍّه فإاص ٚص٠غ اكغف -  108  

32424   ثغلُ    25105424:  ربع٠ز ، 1658  2512/8/2 - ج  ػجضاٌٍّه فإاص ٚص٠غ اكغف -  109  

32424   ثغلُ    25105424:  ربع٠ز ، 1650  2512/8/2 - ج  ػجضاٌٍّه فإاص ٚص٠غ اكغف -  110  

62884   ثغلُ    25105424:  ربع٠ز ، 1504  2516/2/6- ج  اٌغة جبص ِذّض ٘بكُ ادّض -  111  

66544   ثغلُ    25105424:  ربع٠ز ، 1500  2510/5/5-ج  جغجؾ عاجٝ ؿ١ّغ اثبٔٛة -  112  

51051   ثغلُ    25105424:  ربع٠ز ، 1502  2512/15/25-ج  ا١ِٓ ِوِفٟ ِذـٓ -  113  

54116   ثغلُ    25105428:  ربع٠ز ، 1613  2550/12/14- ج  ِشٍٛف ؿؼض جّبالد -  114  

54116   ثغلُ    25105428:  ربع٠ز ، 1614  2554/12/14- ج  ِشٍٛف ؿؼض جّبالد -  115  

54116   ثغلُ    25105428:  ربع٠ز ، 1615  2514/12/14- ج  ِشٍٛف ؿؼض جّبالد -  116  

54152   ثغلُ    25105435:  ربع٠ز ، 1625  2514/12/28-ج  ٔو١غ ِغؿٝ ِجضٜ -  117  

58415   ثغلُ    25105435:  ربع٠ز ، 1625  2550/2/13-ج  ِذّض ادّض ػٍٟ اِبي -  118  

58415   ثغلُ    25105435:  ربع٠ز ، 1626  2514/2/12-ج  ِذّض ادّض ػٍٟ اِبي -  119  

51403   ثغلُ    25105435:  ربع٠ز ، 1622  2552/5/25-ج  فغج ػ١ِٗ ػجضإٌبهغ -  120  

51403   ثغلُ    25105435:  ربع٠ز ، 1628  2552/5/25-ج  فغج ػ١ِٗ ػجضإٌبهغ -  121  

51403   ثغلُ    25105435:  ربع٠ز ، 1620  2512/5/25-ج  فغج ػ١ِٗ ػجضإٌبهغ -  122  

51403   ثغلُ    25105435:  ربع٠ز ، 1635  2512/5/25-ج  فغج ػ١ِٗ ػجضإٌبهغ -  123  

46188   ثغلُ    25105435:  ربع٠ز ، 1612  2516/6/15-ج  جبصاٌٌّٛٝ ِذّض هجبح -  124  

54152   ثغلُ    25105435:  ربع٠ز ، 1621  2514/8/11-ج  ٔو١غ ِغؿٝ ِجضٜ -  125  

33268   ثغلُ    25105435:  ربع٠ز ، 1610  2518/2/20-ج  جغجؾ  غجغ٠بي  جغجؾ  ػضٌٝ  اِبي  صوزٛع -  126  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

كغوبد رجض٠ضاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

42361   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1283  1002/2/13 - ج  ٚكغوبٖ كٍمبٔٝ ِبًٝ  ِشٍن كغوٗ -  1  

42361   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1283  1002/2/13 - ج  كغوبٖ ٚ كٍمبِٝ ِبًٝ ِشٍن -  2  

42361   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1284  2552/2/13 - ج  ٚكغوبٖ كٍمبٔٝ ِبًٝ  ِشٍن كغوٗ -  3  

42361   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1284  2552/2/13 - ج  كغوبٖ ٚ كٍمبِٝ ِبًٝ ِشٍن -  4  

42361   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1285  2552/2/13 - ج  ٚكغوبٖ كٍمبٔٝ ِبًٝ  ِشٍن كغوٗ -  5  

42361   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1285  2552/2/13 - ج  كغوبٖ ٚ كٍمبِٝ ِبًٝ ِشٍن -  6  

42361   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1286  2512/2/13 - ج  ٚكغوبٖ كٍمبٔٝ ِبًٝ  ِشٍن كغوٗ -  7  

42361   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1286  2512/2/13 - ج  كغوبٖ ٚ كٍمبِٝ ِبًٝ ِشٍن -  8  

42361   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1282  2512/2/13 - ج  ٚكغوبٖ كٍمبٔٝ ِبًٝ  ِشٍن كغوٗ -  9  

42361   ثغلُ    25105452:  ربع٠ز ، 1282  2512/2/13 - ج  كغوبٖ ٚ كٍمبِٝ ِبًٝ ِشٍن -  10  

45304   ثغلُ    25105454:  ربع٠ز ، 1310  2555/15/28 - ج  ٚكغوب٘ب ادّض ػجضاٌجٛاص فبُّٗ كغوٗ -  11  

45304   ثغلُ    25105454:  ربع٠ز ، 1325  2515/15/28 - ج  ٚكغوب٘ب ادّض ػجضاٌجٛاص فبُّٗ كغوٗ -  12  

45304   ثغلُ    25105454:  ربع٠ز ، 1321  2515/15/28 - ج  ٚكغوب٘ب ادّض ػجضاٌجٛاص فبُّٗ كغوٗ -  13  

51055   ثغلُ    25105458:  ربع٠ز ، 1353  2512/11/3 - ج  ٚكغ٠ىٗ ػثّبْ ِذّض ػؼا٠ُ -  14  

52005   ثغلُ    25105450:  ربع٠ز ، 1325  2518/12/8-ج  ٚكغ٠ىٗ ٍِه ػؼ٠ؼ ج١ًّ كغوٗ -  15  

63018   ثغلُ    25105450:  ربع٠ز ، 1323  2512/2/4-ج  كغوبئٗ ٚ ا١ِٓ ٜفٛػ ِف١ض كغوخ -  16  

56518   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1450  2556/0/15-ج  ٚكغوبٖ ادّض ِذّض ػجضاٌـ١ض ا٠ّبْ كغوخ -  17  

56518   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1465  2511/0/15-ج  ٚكغوبٖ ادّض ِذّض ػجضاٌـ١ض ا٠ّبْ كغوخ -  18  

56518   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1461  2516/0/15-ج  ٚكغوبٖ ادّض ِذّض ػجضاٌـ١ض ا٠ّبْ كغوخ -  19  

50310   ثغلُ    25105415:  ربع٠ز ، 1455  2515/6/22-ج  ٚكغوب٘ب ادّض ِذّض اٌـ١ض ػجض ا٠ّبْ كغوخ -  20  

11   ثغلُ    25105416:  ربع٠ز ، 1466  2516/52/15-ج  َ َ  ف ِوغ ثٕه -  21  

   ثغلُ    25105412:  ربع٠ز ، 1400  2518/12/11 - ج  ١ِٙٛة جّؼٗ ادّض ِوِفٝ ٚ ثضٜٚ ػجضٖ ؿ١ض ِذّض كغوخ -  22

65812 

51120   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1542  2512/1/25-ج  ٚكغوبٖ كٍمبِٝ كؼجبْ ػٍٝ -  23  
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51120   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1542  2512/1/25-ج  ٚكغوبٖ ِذّض اٌؼؼ٠ؼ ػجض ػّغ -  24  

51120   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1542  2512/1/25-ج  ٚكغوبٖ كٍمبِٝ كؼجبْ ػٍٝ -  25  

51120   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1542  2512/1/25-ج  ٚكغوبٖ ِذّض اٌؼؼ٠ؼ ػجض ػّغ -  26  

52803   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1532  2518/11/0-ج  ٚكغ٠ىٗ ِذّض ؿ١ض عًب ِذّض كغوٗ -  27  

52803   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1532  2518/11/0-ج  ثِّبٜ اٌـ١بعاد ٌزجبعٖ اٌضٌٟٚ اٌّؼغى -  28  

52803   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1532  2518/11/0-ج  ٚكغ٠ىٗ ؿ١ض عًب ِذّض ػٍٝ كغوٗ -  29  

56422   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1528  2512/3/13 - ج  كغوبٖ ٚ إٌّؼُ ػجض ػٍٟ اثٛغ١ّٕٗ دضاص كغوٗ -  30  

65003   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1545  2510/3/25-ج  كغوبئٙب ٚ ػجضاٌذبفظ عجت وغ٠ّٗ كغوخ -  31  

48268   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1522  2510/1/10 - ج  ٚكغوبءٖ دـٓ ػّبص ادّض -  32  

48268   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1522  2510/1/10 - ج  ٚكغوبٖ ؿؼض دـٓ ػّبص -  33  

48268   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1522  2510/1/10 - ج  ٚكغوبءٖ دـٓ ػّبص ادّض -  34  

48268   ثغلُ    25105418:  ربع٠ز ، 1522  2510/1/10 - ج  ٚكغوبٖ ؿؼض دـٓ ػّبص -  35  

34253   ثغلُ    25105421:  ربع٠ز ، 1555  1005/2/2 - ج  ٚكغوبٖ ػ١بص عؤٚف ِجضٜ كغوٗ -  36  

34253   ثغلُ    25105421:  ربع٠ز ، 1555  1005/2/2 - ج  ٚكغ٠ىزٗ ػ١بص عؤٚف ِجضٜ كغوٗ -  37  

34253   ثغلُ    25105421:  ربع٠ز ، 1556  2555/2/2 - ج  ٚكغوبٖ ػ١بص عؤٚف ِجضٜ كغوٗ -  38  

34253   ثغلُ    25105421:  ربع٠ز ، 1556  2555/2/2 - ج  ٚكغ٠ىزٗ ػ١بص عؤٚف ِجضٜ كغوٗ -  39  

34253   ثغلُ    25105421:  ربع٠ز ، 1552  2555/2/2 - ج  ٚكغوبٖ ػ١بص عؤٚف ِجضٜ كغوٗ -  40  

34253   ثغلُ    25105421:  ربع٠ز ، 1552  2555/2/2 - ج  ٚكغ٠ىزٗ ػ١بص عؤٚف ِجضٜ كغوٗ -  41  

34253   ثغلُ    25105421:  ربع٠ز ، 1558  2515/2/2 - ج  ٚكغوبٖ ػ١بص عؤٚف ِجضٜ كغوٗ -  42  

34253   ثغلُ    25105421:  ربع٠ز ، 1558  2515/2/2 - ج  ٚكغ٠ىزٗ ػ١بص عؤٚف ِجضٜ كغوٗ -  43  

34253   ثغلُ    25105421:  ربع٠ز ، 1550  2515/2/2 - ج  ٚكغوبٖ ػ١بص عؤٚف ِجضٜ كغوٗ -  44  

34253   ثغلُ    25105421:  ربع٠ز ، 1550  2515/2/2 - ج  ٚكغ٠ىزٗ ػ١بص عؤٚف ِجضٜ كغوٗ -  45  

   ــــــــــــــــــــــ  

افغاص ع٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

افغاص ث١غ   

ــــــــــــــــــــــ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

كغوبد ع٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

كغوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


