
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 اثش٠ً ؽٙش  ِب٠ٛ -55 خش٠ذح األعّبء اٌزدبس٠خ ٌّىزت

 

 اٌفٙشط* 

 ٚؽشوبد. أفشاد ل١ٛد -5

 : داافش اٌزدبسٜ اٌغدً رقذ٠الد -2

 . اٌّسٛ ٚاٌؾغت 

 . ساط اٌّبي 

 . ْاٌقٕٛا 
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أفشاد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٓ 55344 ثشلُ 22532425 فٝ ل١ذ ، 25222222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ اٌفزبذ فجذ اثشا١ُ٘ خبٌذ خٍٛد -  1

زٍٛاْ زذائك- ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ ة 2 ؽمٗ االء ثشج:  ثدٙخ ، ثبٌذاخً اٌغ١ش ٌذٜ اٌقّبٌٗ ١ًٚرؾغ( ٚاٌمٛاسك اٌسؾشاد ِىبفسٗ) ٔؾبفٗ  

 ، ِمبٚالد فٓ 56232 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  سصق ِسّذ اٌغ١ذ اٌشزّٓ فجذ -  2

اٌذٚاخٓ- اٌمذط ػ 51:  ثدٙخ  

 ٚرغ٠ٛك اعزثّبس فٓ 55336 ثشلُ 22532455 فٝ ل١ذ ، 522222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فجذٖ زغٓ عق١ذ ٠بعش -  3

اٌّشاغٟ ػ 45:  ثدٙخ ،(  اٌالصِٗ اٌزشاخ١ـ فٍٟ اٌسقٛي ٚثقذ ٚاالٔزشٔذ ٚاٌّدالد اٌقسف افذاس فذا ف١ّب)  فمبسٞ  

 ِمبٚالد فٓ 56223 ثشلُ 22532456 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اعّبف١ً اهلل فجذ ِسّذ زغٓ -  4

غ١ُٕ فشة- ثالي ِغدذ اِبَ - اٌسذ٠ذ اٌغىٗ ػ 2:  ثدٙخ ، فبِٗ  

 رؤخ١ش ِىزت فٓ 55365 ثشلُ 22532421 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٔدُ ِسّذ اٌغ١ذ اعالَ -  5

غ١ُٕ فشة- اٌشاصق فجذ ِسّٛد ػ 6:  ثدٙخ ، ع١بساد  

 ثدٙخ ، ثمبٌٗ فٓ 55341 ثشلُ 22532425 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ع١ٍّبْ زٍمٗ اثٛ ؽىشٜ ٚخ١ٗ -  6

اٌّققشٖ- عالَ فشة لغت زغٓ ػ 2:   

 رٛس٠ذاد فٓ 56223 ثشلُ 22532423 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فبثذ٠ٓ اثشا١ُ٘ ِسّذ ِقغفٝ -  7

ٔبفش ِٕؾ١ٗ االخزّبف١ٗ اٌدّق١ٗ ػ 25:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 ِبسوذ عٛثش فٓ 55313 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغٓ اٌغٕٝ فجذ ِسّذ ع١ذ -  8

الؽٛغٍٝ ػ 54:  ثدٙخ ،  

 ٚسؽٗ فٓ 55362 ثشلُ 22532424 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ ِسّذ ِسّٛد ازّذ ِسّذ -  9

االسضٝ ثبٌذٚس ِسً- اٌّذثر ثدٛاس- اٌجسش٠ٗ اٌقضثٗ 52 ؽبسؿ:  ثدٙخ ، اٌقغىشٜ اٌضٜ فذا ف١ّب خب٘ضٖ ِالثظ  

 رٛس٠ذاد فٓ 56226 ثشلُ 22532424 فٝ ل١ذ ، 522222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ع١ذ اهلل فجذ سضب ِسّذ -  10

غ١ُٕ فشة- اٌٛعظ ػ 4:  ثدٙخ ، اٌالصِٗ اٌزشاخ١ـ فٍٝ اٌسقٛي ثقذ غبص ٚاعغٛأبد ٚعج١ٗ فٕبف١ٗ ٚغبصاد فبِٗ  

 فقبف١ش ث١ـ فٓ 55326 ثشلُ 22532454 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فبٌر وزجٟ عقذ ِسّذ -  11

زٍٛاْ زذائك/  صوٟ فش٠ذ رمغ١ُ ا١ٌٌٛذ ثٓ خبٌذ ػ 52:  ثدٙخ ، ص٠ٕٗ ٚاعّبن  

 ثالٜ فٓ 55332 ثشلُ 22532455 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فغٖٛ ِسّذ ازّذ ِسّذ ٔج١ً -  12

فّٙٝ ِقغفٝ ػ 62:  ثدٙخ ، اٌالصِٗ اٌزشاخ١ـ فٍٝ اٌسقٛي ٚثقذ االٔزشٔذ فذا ف١ّب اعز١ؾٓ  

 فٓ 56222 ثشلُ 22532456 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ اٌسى١ُ فجذ اٌسف١ؼ فجذ ثغّٗ -  13

-ة 3 فّبسٖ-35 ِدبٚسٖ:  ثدٙخ ، اٌقبِٗ ٚاٌزٛس٠ذاد اٌى١ّب٠ٚٗ إٌفب٠بد ِـ ٚاٌزقبًِ ٚو١ّب٠ٚبد عج١ٗ ِٚغزٍضِبد اخٙضٖ رٛس٠ذ

52 ؽمٗ  

 فٓ 56254 ثشلُ 22532452 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌشعٛي فجذ ِسّذ اٌف١ُٙ فجذ اٌق١ٍُ فجذ -  14

زٍٛاْ زذائك- فذلٝ وبًِ فضثٗ اٌخؾبة رشفٗ عبٌت ثٓ فٍٝ ػ 2:  ثدٙخ ، ؽبٍِٗ ثمبٌٗ  

 ث١ـ فٓ 55354 ثشلُ 22532423 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌدٛاد فجذ فٍٝ اٌجبلٝ فجذ ٘بٔٝ -  15

االسضٝ اٌذٚس- ففٛد ِقغفٝ ػ 3:  ثدٙخ ، خب٘ضٖ ِالثظ  
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 فٓ 56252 ثشلُ 22532425 فٝ ل١ذ ، 55222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌٙالٌٟ فجذاٌقؾ١ُ فجذاٌفزبذ خبٌذ -  16

55 ِذخً( 3) ؽبسؿ 25 ثٍٛن( 2) ِح االِش٠ىٟ اٌّؾشٚؿ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ رٛس٠ذاد  

 ١ِىب١ٔىٟ فٓ 55315 ثشلُ 22532423 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فٍٝ زغٓ ازّذ زغٓ -  17

اٌمج١ٍٗ اٌقضثٗ- اٌسشف١١ٓ ِذ٠ٕٗ 3 سلُ لغقٗ:  ثدٙخ ، ِغزقٍّٗ ع١بساد ٚردبسٖ ع١بساد  

 فبِٗ ِمبٚالد فٓ 55316 ثشلُ 22532423 فٝ ل١ذ ، 522222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زبِذ ٘الي فىشٜ ٔبدس -  18

اٌجٍذ اٌزج١ٓ اٌمذ٠ّٗ اٌقسٗ ػ 54:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ ٚرٛس٠ذاد  

 ِىزت فٓ 55322 ثشلُ 22532454 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ١٘جٗ اٌٛازذ فجذ اٌس١ٍُ فجذ وشَ -  19

ازّذ ع١ذ ِسّذ ػ 5 ؽمٗ 25 اٌقمبس:  ثدٙخ ، اٌمّبِٗ ٚرد١ّـ إٌؾبفٗ ٚافّبي ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 ِٛث١ٍ١ب ِقشك فٓ 55335 ثشلُ 22532455 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ عق١ذ عالِٗ عق١ذ -  20

ازّذ ع١ذ ِسّذ ػ 66:  ثدٙخ ،  

 رٛس٠ذاد فٓ 55362 ثشلُ 22532421 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِشعٟ اٌغ١ذ ٔج١ً ِسّٛد -  21

5 ِذخً 52 ثٍٛن:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 ث١ـ فٓ 55363 ثشلُ 22532421 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌجس١شٜ زغٓ ع١ذ ؽش٠ف اٌجس١شٜ -  22

غ١ُٕ فشة اٌٛعظ ػ:  ثدٙخ ، وٙشثبئ١ٗ اخٙضٖ  

 رٛس٠ذاد فٓ 55352 ثشلُ 22532423 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌّد١ذ فجذ ِسّذ ازّذ ِسّذ -  23

اٌذعٛلٝ ِغدذ ثدٛاس اٌقٍٛ وفش إٌقش ػ 3:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ ِٚمبٚالد  

 ٚث١ـ رفق١ً فٓ 56225 ثشلُ 22532423 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٠ٛعف عبٌُ ٠ٛعف فجبذ -  24

فٛصٜ ِبسوذ عٛثش ثدٛاس اٌزج١ٓ ؽجبة ِشوض ػ 3 فمبس- 3 ِسً:  ثدٙخ ، ِفشٚؽبد  

 فٓ 55335 ثشلُ 22532454 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِٛعٟ اٌٍغ١ف فجذ إٌّقُ فجذ فج١ش -  25

اٌمج١ٍٗ اٌقضثٗ االٔقبسٞ ػ 46:  ثدٙخ ، رٛس٠ذاد  

 ، زش٠ّٟ عشذ ث١ـ فٓ 56226 ثشلُ 22532456 فٝ ل١ذ ، 42222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  وبًِ فؤاد فٍٟ ٘جٗ -  26

زٍٛاْ زّبِبد ِذ٠ٕٗ زٛك ثش٘بْ ػ 23 56 سلُ ِسً اٌمقش ِٛي:  ثدٙخ  

 فبٌْٛ فٓ 52255 ثشلُ 22532432 فٝ ل١ذ ، 5522.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  دعٛلٟ ٘بؽُ اٌشزّٓ فجش ع١ذ -  27

ِب٠ٛ 55 اِزذاد 22 سلُ ِسً 1ٚ2 ِدبٚسٖ عٛق:  ثدٙخ ، زاللٗ  

 فبٌْٛ فٓ 52255 ثشلُ 22532432 فٝ ل١ذ ، 5522.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  دعٛلٟ ٘بؽُ اٌشزّٓ فجش ع١ذ -  28

 5 سلُ ؽمخ اٌّققشح  اٌٙدبٔخ ِبٌه ثٓ أظ ِذسعخ ثدٛاس اٌد١ؼ ثؾبسؿ فمبس زٍٛاْ ثٕبز١ٗ سئ١غٟ ِسً ٌٗ:  ثدٙخ ، زاللٗ

2256/3/5 فٟ ِب٠ٛ 55 دائُ 52255 ل١ذ سلُ رسذ 5134 ا٠ذاؿ ثشلُ عدً داخ١ٍٗ سزالد ِىزت ٚٔؾبعٗ  . 

 ِمبٚالد فٓ 56222 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 22222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  سث١ـ اثش١ُ٘ فٍٝ ِسّذ -  29

ساؽذ فشة- فّش ػ 52:  ثدٙخ ، داخ١ٍٗ فّبٌٗ ٚرٛس٠ذ ف١ِّٛٗ  

 ٔمً فٓ 55313 ثشلُ 22532452 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خ١ٍفٗ ِسّذ فبفُ ِسّٛد ٘بٟٔ -  30

2 فّبسٖ أ ِٕغمٗ اعٍظ ِغبوٓ:  ثدٙخ ، اٌغ١ش ٌسغبة ع١بساد ربخ١ش ٚ فّبي  

 الداسح ِىزت فٓ 55332 ثشلُ 22532454 فٝ ل١ذ ، 22222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ وبًِ ِسّذ ثىش اثٛ -  31

غ١ُٕ فشة غ١ُٕ ازّذ ػ ِٓ اٌشزّٓ فجذ ػ 2:  ثدٙخ ، اٌّقبدْ ٌٚسبَ رؾى١ً ٔؾبط  

 غ١بس لغـ ث١ـ فٓ 55333 ثشلُ 22532456 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ازّذ زغٓ اهلل فجذ زغٓ -  32

4 ، 3 سلُ ِسً-اٌّققشٖ- زٍٛاْ زذائك- إٌقش ػ 52:  ثدٙخ ، ع١بساد  
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 ردبسٖ فٓ 56252 ثشلُ 22532451 فٝ ل١ذ ، 55222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ اثشا١ُ٘ ِسّذ خّبي -  33

اٌّققشح خ١ًٍ فضثٗ ػ 2:  ثدٙخ ، ٚاٌى١ّب٠ٚبد إٌّؾفبد  

 فٓ 56235 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 22222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌسبفؼ فجذ اٌشة خبد ِسّذ ازّذ -  34

اٌشزّٓ فجذ ػ 45 فمبس-2 اٌذٚس-4 ؽمٗ:  ثدٙخ ، ِقٛغبد  

 ث١ـ فٓ 55351 ثشلُ 22532424 فٝ ل١ذ ، 22222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌخ١ش اثٛ ِسّذ اٌخ١ش اثٛ ٘ذٜ -  35

اٌٛاٌذٖ فشة- اٌدٙبد ػ 53:  ثدٙخ ، اٌقغىشٜ اٌضٜ فذا ف١ّب خب٘ضٖ ِالثظ  

 ث١ـ فٓ 56225 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 22222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ثغذادٜ زٕب ثغشط اثشا١ُ٘ -  36

اٌّغزمجً ِذسعٗ اِبَ ِٕقٛس ثؾبسؿ 542 ِسً:  ثدٙخ ، ِسّٛي اوغغٛاساد  

 ٚسؽٗ فٓ 55312 ثشلُ 22532452 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌقبي فجذ ازّذ ؽسبرٗ ِسّذ -  37

إٌقش ِغدذ ثدٛاس غ١ُٕ فشة 3:  ثدٙخ ، ٔدبسٖ  

 55333 ثشلُ 22532454 فٝ ل١ذ ، 55222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِقغفٝ زغ١ٓ ِقغفٝ فجذٖ ِقغفٝ -  38

االِش٠ىٝ اٌّؾشٚؿ 5 ِسً ػ 514 فمبس 3 ِدبٚسح زٍٛاْ:  ثدٙخ ، ث٠ٛبد ث١ـ فٓ  

 رٛس٠ذاد ِىزت فٓ 56255 ثشلُ 22532452 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فؤاد اٌّغ١ر فجذ عبِٝ -  39

االسضٝ اٌذٚس- 54 ِٕٛي 54 ة 3 ِدبٚسٖ- االِش٠ىٟ اٌّؾشٚؿ:  ثدٙخ ، االد٠ٚٗ فذا ف١ّب عج١ٗ ِغزٍضِبد  

 فبِٗ ِمبٚالد فٓ 55361 ثشلُ 22532421 فٝ ل١ذ ، 522222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  خ١ٍفٗ ِسّذ زغٓ ١ٌٚذ -  40

1 فّبسٖ ط زٟ 4 ِدبٚسٖ:  ثدٙخ ،  

 خٍّٗ ردبسٖ فٓ 55355 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 522222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فٍٝ ف١ذ عبٌُ ع١ٍُ -  41

االِش٠ىٝ اٌّؾشٚؿ-1 ِدبٚسٖ--54 ثٍٛن- 123 لغقٗ:  ثدٙخ ، اٌغزائ١ٗ ٌٍّٛاد  

 ِمبٚالد فٓ 55346 ثشلُ 22532425 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فبٌر ِسّذ اٌشز١ُ فجذ -  42

ِب٠ٛ 55 اٌجٍذ ٚعظ ِؾشٚؿ 3 فّبسٖ االسضٝ فٛق االٚي اٌذٚس 3 ؽمٗ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ ٚرش٠ذاد ف١ِّٛٗ  

 ثشلُ 22532455 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عٕٗ اثٛ خبد ِسّذ اٌد١ٕذٜ ِسّذ اٌجبلٝ فجذ ِسّذ -  43

 أ 6:  ثدٙخ ، االد٠ٚٗ فذا ف١ّب اٌق١ِّٛٗ ٚاٌزٛس٠ذاد ٚاٌق١بداد ٌٍّغزؾف١بد اٌغج١ٗ ٚاالخٙضٖ اٌغج١ٗ اٌّغزٍضِبد رٛس٠ذ فٓ 55325

أغٝ ازّذ ػ  

 رٕؾ١ف ِىزت فٓ 55325 ثشلُ 22532454 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عالِٗ فجذٖ عالِٗ و١ٍش -  44

االِش٠ىٟ اٌّؾشٚؿ 1 ِدبٚسٖ 55 فمبس:  ثدٙخ ، فبِٗ ٚرٛس٠ذاد و١ّبٚٞ  

 ٚسؽٗ فٓ 56232 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٠ٛعف ِسّٛد ِسّذ ازّذ -  45

562 لغقٗ- 35ػ-51 ثٍٛن االِش٠ىٟ اٌّؾشٚؿ:  ثدٙخ ، خب٘ضٖ ِالثظ  

 االِٓ خذِبد فٓ 55352 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ا١ِٓ ز١ّذٖ ِٛعٟ ازّذ -  46

 اٌقٍٛ وفش اٌس١ٍُ فجذ فالء 23:  ثدٙخ ، اٌالصِٗ اٌزشاخ١ـ فٍٝ اٌسقٛي ٚثقذ ذٚاالٔزشٔ ٚاٌسشاعٗ االِٓ فذا ف١ّب اٌقٕبفٝ

ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ  

 ِمبٚالد فٓ 56255 ثشلُ 22532451 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِىٝ اٌغ١ذ اٌغ١ذ عق١ذ ا٠ّبْ -  47

اٌقٍٛ وفش- اٌّذسعٗ ػ 25:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ رٛس٠ذاد- ف١ِّٛٗ  

 فٓ 56225 ثشلُ 22532456 فٝ ل١ذ ، 522222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌّد١ذ فجذ رٛف١ك اٌغ١ذ اٌقبي فجذ -  48

اٌّققشٖ- اٌخؾبة رشفٗ اٌقق١ذٞ اٌٛفب اثٛ ػ 52:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

 رٛس٠ذاد فٓ 55365 ثشلُ 22532424 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ع١ف اثٛ ٌٍَّٛ ع١ذ ِسّذ -  49

ِٕزقش اثشاج 25 ثشج:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ  
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 رد١ٙض فٓ 55342 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فجبط ِسّذ زغ١ٓ ِسّذ -  50

 خ١ًٍ فضثٗ 54 ػ 33:  ثدٙخ ، اٌالصِٗ اٌزشاخ١ـ فٍٟ اٌسقٛي ٚثقذ االٔزشٔذ فذا ف١ّب ٚرغغ١بد ِٚقبسك زفالد

اٌؾمٗ ِٓ غشفٗ/اٌّققشح  

 رٛس٠ذاد فٓ 55345 ثشلُ 22532425 فٝ ل١ذ ، 22222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  لبعُ زغٓ خبٌذ ِسّذ -  51

اٌغ١شاْ ِذ٠ٕٗ- ِٛعٟ اهلل فجذ ػ 53:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 فٓ 55331 ثشلُ 22532455 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِقجبذ اثشا١ُ٘ اٌغفبس فجذ اٌزٛاة فجذ -  52

اٌقٍٛ وفش ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ ا 3:  ثدٙخ ، ٚعق١ّٗ فٛي ِغقُ  

 ِىزت فٓ 56252 ثشلُ 22532451 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌمٜٛ فجذ اهلل فجذ اٌغ١ذ ِٕقٛس -  53

اٌّققشٖ- اٌخؾبة رشفٗ اٌشزّٓ ػ 4:  ثدٙخ ، داخ١ٍٗ سزالد  

 ِالثظ ث١ـ فٓ 56251 ثشلُ 22532452 فٝ ل١ذ ، 42222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ اٌذ٠ٓ ٔٛس سضب سؽب -  54

55 سلُ ِسً اٌمقش ِٛي:  ثدٙخ ، زش٠ّٟ خب٘ضٖ  

 عّىشٖ ٚسؽٗ فٓ 55312 ثشلُ 22532421 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ زغ١ٓ ٔج١ٗ ِسّذ -  55

خّقٗ ِدذٞ ِٕضي) اٌقٍٛ وفش اٌقسٟ اٌقشف ػ 54:  ثدٙخ ، ٚدٚوٛ ع١بساد ) 

 عٛثش فٓ 55343 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 22222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌالٖ فجذ ازّذ اٌشزّٓ فجذ فّبد -  56

االسضٝ ثبٌذٚس- 6 سلُ ِسً اٌّسغٗ ػ 21:  ثدٙخ ، ِبسوذ  

 رق١ٍُ فٓ 55322 ثشلُ 22532455 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ١فٟفغ خٛ٘ش ِٛعٟ فضد -  57

غ١ُٕ فشة اٌزشفٗ ؽبسؿ:  ثدٙخ ،( س٠بض١ٗ ِٚالثظ س٠بض١ٗ ادٚاد) س٠بضٝ ٚرغ٠ٛك الفج١ٓ ٚرغ٠ٛك لذَ وشح ٚرذس٠ت  

 ٚرٛس٠ذ رقذ٠ش فٓ 55315 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ فٍٟ ِسّٛد عٕبء -  58

ؽش٠ف ػ42:  ثدٙخ ، اٌزد١ًّ ِٚغزسضشاد ٚاٌّفشٚؽبد اٌّالثظ  

 ٚرٛس٠ذ رقذ٠ش فٓ 55315 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّذ فٍٟ ِسّٛد عٕبء -  59

ؽش٠ف ػ42:  ثدٙخ ، اٌزد١ًّ ِٚغزسضشاد ٚاٌّفشٚؽبد اٌّالثظ  

 ، ِٛث١ٍب ِقشك فٓ 55323 ثشلُ 22532454 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فٍٟ ِسّذ ع١ذ ٕ٘ذ -  60

زٍٛاْ زذائك - ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ ػ اسٚٞ ثشج:  ثدٙخ  

 رٛس٠ذاد فٓ 55334 ثشلُ 22532455 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌٛفب اثٛ ازّذ فٍٝ ا١ِٕٗ -  61

ٌغ١ف ػ 6:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 ِمبٚالد فٓ 56222 ثشلُ 22532456 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ٚاٌزٛس٠ذاد ٌٍّمبٚالد غش٠ت -  62

 ثبٌذٚس ؽمٗ- االِش٠ىٝ اٌّؾشٚؿ 1 ِٕغمٗ-25 ثٍٛن-5 ِدبٚسٖ:  ثدٙخ ، رى١١ف ٚف١بٔٗ ٚرشو١ت ف١ِّٛٗ ٚرٛس٠ذاد ف١ِّٛٗ

 االسضٝ

 فٓ 55362 ثشلُ 22532421 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِشصٚق اٌىش٠ُ فجذ ازّذ اعبِٗ -  63

اٌجسشٜ اٌزج١ٓ زىش اٌغالَ ؽبسؿ 21:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ ٚرٛس٠ذاد ف١ِّٛٗ ِمبٚالد  

:  ثدٙخ ، وبفزش٠ب فٓ 56253 ثشلُ 22532425 فٝ ل١ذ ، 2522.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اعىٕذس عقذ ٘ؾبَ ٘ذ٠ش -  64

52 ِسً 55 ِدبٚسٖ عٛق ِب٠ٛ  

 ف١بٔٗ ِىزت فٓ 55311 ثشلُ 22532423 فٝ ل١ذ ، 55222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِشعٝ عٗ ٘بؽُ عبسق -  65

اٌّٛؽف١ٓ ِذ٠ٕٗ-فجسٝ فبٌر ؽبسؿ 63 اٌسشثٝ االٔزبج رمغ١ُ- ِٛعٝ ِسّذ ػ 56:  ثدٙخ ، رى١١فبد  

 رٛس٠ذاد فٓ 56224 ثشلُ 22532456 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فجذاهلل ِسّٛد ِسفٛػ فشثٟ -  66

ج 2 فّبسٖ اٌزق١ّش ؽشوٗ فّبسد:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ  
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 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ردبسٖ فٓ 55366 ثشلُ 22532421 فٝ ل١ذ ، 22222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فج١ذ ِسجٛة ٚفمٝ سِٚبٔٝ -  67

ِٕقٛس ػ 32:  ثدٙخ ، ازز٠ٗ  

 ثمبٌٗ فٓ 55363 ثشلُ 22532421 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌفزبذ فجذ اٌغ١ذ فبٌر ِقغفٟ -  68

اٌجٍذ اٌّققشٖ اٌجسش ػ فضد ذ 6:  ثدٙخ ، ر١ٕ٠ّٛٗ  

 ِىزت فٓ 55321 ثشلُ 22532454 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  رٛف١ك اعّبف١ً خبٌذ اهلل فجذ -  69

سا٠ً ػ 64 ثبٌقمبس 5 سلُ ِسً:  ثدٙخ ، رى١فبد رشو١ت  

 رٛس٠ذاد فٓ 56225 ثشلُ 22532456 فٝ ل١ذ ، 522222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ربس اثٛ عق١ذ ث١ٙح عق١ذ -  70

اٌؾقج١ٗ اٌّغبوٓ اٌغشثٟ اٌؾبسؿ 25ػ6:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 ر١ٕ٠ّٛٗ ثمبٌٗ فٓ 56253 ثشلُ 22532452 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌسذ٠ذٜ ِسّذ سضب اِبٔٝ -  71

اٌقٍٛ وفش -ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ ػ ِٓ اٌقجٛس فجذ ػ:  ثدٙخ ،  

 55353 ثشلُ 22532424 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ص٠ذاْ زغب١ٔٓ اٌشز١ُ فجذ اٌفزبذ فجذ ٚز١ذ -  72

اٌزج١ٓ زىش- اٌغٕٝ فبِش ػ 52:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ ِمبٚالد فٓ  

 دفب٠ٗ فٓ 55356 ثشلُ 22532423 فٝ ل١ذ ، 322222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  فىبؽٗ خ١ًٍ اثشا١ُ٘ ٔدٜٛ -  73

اعٍظ ِغبوٓ ِٕغمخ 5 فّبسح 2 ؽمٗ:  ثدٙخ ،(  ٚاالٔزشٔذ ٚاٌّدالد اٌقسف افذاس)  فذا ف١ّب ٚافالْ  

 رٛس٠ذاد فٓ 56224 ثشلُ 22532423 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ص٠ذ اثٛ ص٠ذ اثٛ سضب اؽشف -  74

عبٌُ فالذ ػ 2 ؽمٗ 4َ 2 ة:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ  

 ٌسَٛ ث١ـ خضاسٖ فٓ 56256 ثشلُ 22532452 فٝ ل١ذ ، 25222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اٌجٍذٜ ٌٍسَٛ اٌدٛدٖ -  75

5 سلُ ِسً- ز١ذس ػ ِٓ اٌجٛسفٗ ػ 5 سلُ اٌقمبس:  ثدٙخ ، ثٍذٜ  

 فٓ 56223 ثشلُ 22532424 فٝ ل١ذ ، 522222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زّٛدٖ اٌقؾ١ُ فجذ فجذٖ اٌذ٠ٓ ٔقش -  76

اعز١ٍىٛ ؽشوٗ اِبَ اٌقٍٛ وفش- ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ:  ثدٙخ ، ثم١ٍٗ ِقذاد رٛس٠ذ  

 ِمبٚالد فٓ 55312 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زغٓ اٌقبي فجذ زغٓ اعبِٗ -  77

2 ؽمٗ-24 فّبسٖ-22 ِدبٚسٖ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ ٚرٛس٠ذاد  

 فٓ 55323 ثشلُ 22532454 فٝ ل١ذ ، 552222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اثشا١ُ٘ إٌّقف فجذ فغ١خ ١٘ثُ -  78

اٌشاثـ ثبٌذٚس ؽمٗ اٌّققشٖ اٌذ٠ٓ وّبي ؽبسؿ 54:  ثدٙخ ، ِمبٚالد  

 ِىزت فٓ 56221 ثشلُ 22532451 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  غ١ُٕ ِسّذ ِدذٜ اٌشزّٓ فجذ -  79

اٌثبٔٝ ثبٌذٚس ؽمٗ- اٌٛاثٛس فضثٗ فّبس زغ١ٓ ؽبسؿ:  ثدٙخ ، ٚاالٔز١ىبد ٚاٌذ٠ىٛساد االعزٛسخ١ٗ ٌالفّبي ِمبٚالد  

 ِسً فٓ 55364 ثشلُ 22532421 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  اعّبف١ً ِسّٛد اعّبف١ً ِسّذ -  80

ٔبفش ِؾشٚؿ ػ 25:  ثدٙخ ، ثمبٌٗ  

 ِىزت فٓ 55352 ثشلُ 22532424 فٝ ل١ذ ، 5222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  عقذ ع١ٍّبْ اٌقض٠ض فجذ ِسّذ -  81

2 ؽمٗ- 55 ق اعٍظ ِغبوٓ-25 ثٍٛن-2 ِدبٚسٖ:  ثدٙخ ، ف١ِّٛٗ رٛس٠ذاد  

 ِخجض فٓ 56222 ثشلُ 22532422 فٝ ل١ذ ، 52222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  ِسّٛد اٌس١ّذ فجذ ٔبفـ ِسّذ -  82

اٌشاثقٗ اٌّشزٍٗ 2ٚ 1 ِح عٛق 35 ِسً:  ثدٙخ ، ثٍذٜ  

 رٛس٠ذ فٓ 55324 ثشلُ 22532454 فٝ ل١ذ ، 55222.222  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربخش ،  زج١ت فّٙٝ زٍّٝ ؽبدٜ -  83

االٚي ثبٌذٚس ؽمخ ِٓ زدشح زٛف ٚادٜ 56 ؽبسؿ 321:  ثدٙخ ، االد٠ٚخ فذا ف١ّب اٌّغزؾف١بد رد١ٙض ٚ عج١خ ٚاخٙضح ِغزٍضِبد  

   ــــــــــــــــــــــ  
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ؽشوبد ل١ٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فٝ ،ل١ذد 52222.222   ِبٌٙب ،سأط  اٌىبٚرؾٛن ردبسٖ  ،  ؽشوخ   ِسّذ ٘ؾبَ ٚفُٕٙ لبعُ ِسّٛد ِسّذ ٚسثٗ -  1

وبًِ اعّبف١ً ػ 45:  ثدٙخ ، اٌىبٚرؾٛن ردبسٖ فٓ ، 55355 ثشلُ 22532423  

 ثشلُ 22532451 فٝ ،ل١ذد 52222.222   ِبٌٙب ،سأط  فبِٗ ِمبٚالد  ،  ؽشوخ   ٚؽش٠ىٗ عب٠ً ازّذ ِسّذ ازّذ -  2

ؽب١٘ٓ ٠غشٞ ػ 2 سلُ ثبٌقمبس االسضٝ فٛق اٌخبِظ اٌذٚس 3 ؽمٗ:  ثدٙخ ، فبِٗ ِمبٚالد فٓ ، 56222  

  ٚاالفالْ اٌذفب٠ٗ ِٛاد رٛس٠ذ ٚدْٚ ِٚغزٍضِبرٗ اٌىّج١ٛرش دْٚ ف١ِّٛٗ رٛس٠ذاد  ،  ؽشوخ   ٚؽش٠ىٗ اٌؾبفقٝ اٌمقجٟ ِسّذ -  3

 ٚدْٚ ِٚغزٍضِبرٗ اٌىّج١ٛرش دْٚ ف١ِّٛٗ رٛس٠ذاد فٓ ، 56221 ثشلُ 22532424 فٝ ،ل١ذد 52222.222   ِبٌٙب ،سأط 

اٌٛو١ً ػ 54 سلُ فمبس:  ثدٙخ ، ٚاالفالْ اٌذفب٠ٗ ِٛاد رٛس٠ذ  

 22532455 فٝ ،ل١ذد 25222.222   ِبٌٙب ،سأط   اٌغ١بساد غ١بس لغـ ردبسٖ  ،  ؽشوخ   ٚؽشوبٖ اٌقبثذ٠ٓ ص٠ٓ فّبد -  4

زٍٛاْ زذائك- فذلٝ وبًِ فضثٗ- إٌخ١ٍٝ ػ 55:  ثدٙخ ، اٌغ١بساد غ١بس لغـ ردبسٖ فٓ ، 55322 ثشلُ  

 اٌّذ١ٔٗ ٚاالفّبي ٚاٌىٙشثبئ١ٗ ا١ٌّىب١ٔىٗ ٚاٌزشو١جبد اٌق١بٔٗ افّبي  ،  ؽشوخ   ٚؽشوبئٗ إٌق١ُ فجذ فشج فٍٝ عبسق -  5

 ٚاٌزشو١جبد اٌق١بٔٗ افّبي فٓ ، 56222 ثشلُ 22532424 فٝ ،ل١ذد 522222.222   ِبٌٙب ،سأط  إٌمً ٚخذِبد ٚاٌزؾغ١جبد

اٌقٍٛ وفش- ا١ٌٌٛذ اثٓ خبٌذ ػ 53:  ثدٙخ ، إٌمً ٚخذِبد ٚاٌزؾغ١جبد اٌّذ١ٔٗ ٚاالفّبي ٚاٌىٙشثبئ١ٗ ا١ٌّىب١ٔىٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌزدبسٜ اٌغدً رقذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

غتاٌؾ - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532425 ربس٠خ ٚفٝ ،   52122:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  خشخظ ِمبس فّٙٝ ١ِٕشح   - 1

2432 سلُ ِسٛ اِش ثّٛخت اٌزدبسٖ ٌزشن ٔٙبئ١ب اٌغدً ِسٛ  

 رُ   22532422 ربس٠خ ٚفٝ ،   55226:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ثغ١ٟٛٔ فجذاٌٍغ١ف ثغ١ٟٛٔ اٌذ٠ٓ فالذ   - 2

2433 سلُ ِسٛ اِش ثّٛخت اٌزدبسٖ ٌزشن ٔٙبئ١ب ِسٛاٌغدً رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532424 ربس٠خ ٚفٝ ،   5142:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ اٌجس١شٜ اٌغ١ذ سضب   - 3

2435 سلُ ِسٛ اِش ثّٛخت ٌٍٛفبٖ اٌزدبسٜ اٌغدً ِسٛ  

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532422 ربس٠خ ٚفٝ ،   2313:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  اٌقبي فجذ ِسّذ اٌغ١ذ ٔبفش   - 4

2253/4/2 ثزبس٠خ 2436 ِسٛ ثؤِش اٌزدبسٖ ٌزشن ٔٙبئ١آ اٌزدبسٞ اٌغدً ؽغت رُ  . 

 اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532423 ربس٠خ ٚفٝ ،   55313:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ٠ٛعف ع١ٍّبْ سثٗ فجذ ِش٠ُ   - 5

2431 سلُ ِسٛ اِش اٌزدبس٘جّٛخت ٌزشن ٔٙبئ١ب اٌغدً ِسٛ رُ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532452 ربس٠خ ٚفٝ ،   54353:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  اٌّغشثٝ ِسّذ اٌجىشٜ ا٠ٙبة   - 6

2432 سلُ ِسٛ اِش ثّٛخت اٌزدبسٖ ٌزشن ٔٙبئ١ب اٌغدً ِسٛ رُ   

 ؽغت/ِسٛ رُ   22532455 ربس٠خ ٚفٝ ،   55436:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ اٌسّذ ؽ١جذ ص٠ذ اثٛ ِسّذ   - 7

ٔٙبئ١ب ِٕٙب افزضاٌٗ ٚ اٌزدبسح رشن  اٌغدً  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532455 ربس٠خ ٚفٝ ،   3315:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ازّذ زغٓ اهلل فجذ زغٓ   - 8

2433 سلُ ِسٛ اِش ثّٛخت اٌزدبسٖ ٌزشن ٔٙبئ١ب اٌغدً ِسٛ  

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532454 ربس٠خ ٚفٝ ،   52431:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ثٛؽخ ازّذ أٛس فالء   - 9

2253/4/54 ثزبس٠خ 2442 سلُ ِسٛ اِش ثّٛخت  

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532456 ربس٠خ ٚفٝ ،   55251:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  دعٛلٟ ِسّذ عق١ذ ِسّذ   - 10

2443 سلُ ِسٛ اِش ثّٛخت اٌزدبسٖ ٌزشن ٔٙبئ١ب اٌغدً ِسٛ رُ  

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532422 ربس٠خ ٚفٝ ،   52223:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ٚففٝ وش٠ُ/  د ف١ذ١ٌخ   - 11

2444 سلُ ِسٛ اِش ثّٛخت اٌزدبسٖ ٌزشن ٔٙبئ١ب اٌغدً ِسٛ رُ  

  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532423 ربس٠خ ٚفٝ ،   54265:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  زغٓ زغ١ٕٓ فزسٝ ازّذ   - 12

ٔٙبئ١آ اٌزدبسٖ اٌزبخش رشن ثغجت اٌم١ذ فس١فٗ ؽغت رُ  

 ؽغت/ِسٛ رُ   22532423 ربس٠خ ٚفٝ ،   52231:  ثشلُ ل١ذٖ عجك  ،  فشد ربخش  ،  ِسّذ ِسّٛد فجسٝ خٛسؽ١ذ   - 13

اٌزدبسٖ ٌزشن ٔٙبئ١ب اٌغدً ِسٛ رُ  اٌغدً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532422 ، ربس٠خ ٚفٟ  55162 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  عق١ذ ِقٛك ع١ذ ِدذٜ -  1

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532423 ، ربس٠خ ٚفٟ  55125 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ٌٍزدبسح اٌقدٛأٝ ِؤعغخ -  2

خ١ٕٗ  42222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش   

 اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532424 ، ربس٠خ ٚفٟ  55635 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  فبِش فجذاٌس١ّذ فٍٝ فجذاٌس١ّذ ٔغّخ -  3

خ١ٕٗ  152222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف،    

 ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532424 ، ربس٠خ ٚفٟ  2425 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  فٍٝ ؽقجبْ فبسٚق أ٠ّٓ -  4

خ١ٕٗ  2222222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532421 ، ربس٠خ ٚفٟ  52222 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اٌس١ّذ فجذ ِسّذ فبدي ِقغفٝ -  5

خ١ٕٗ  252222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر ٌّبيا سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف   

:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532422 ، ربس٠خ ٚفٟ  1223 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ٔمٛال فشٔغ١ظ ٘بٔٝ -  6

خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً    

 ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532454 ، ربس٠خ ٚفٟ  52554 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ِسّذ ازّذ اٌغ١ذ ِسّٛد -  7

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532455 ، ربس٠خ ٚفٟ  4162 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اٌقض٠ض فجذ ٘بؽُ سخت ساِٝ -  8

خ١ٕٗ  35222222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532455 ، ربس٠خ ٚفٟ  55322 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  غغبط ِٕقٛس ِب٠ًٛٔ -  9

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش   

 رقذ٠ً رُ  22532456 ، ربس٠خ ٚفٟ  54226 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ؽسبرخ اٌقض٠ض فجذ فٛصٜ ِسّذ اٌشزّٓ فجذ -  10

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط   

،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532456 ، ربس٠خ ٚفٟ  5635 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اٌقض٠ض فجذ ٘بؽُ سخت ٔقش -  11

خ١ٕٗ  52222222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف   

 سأط رقذ٠ً رُ  22532451 ، ربس٠خ ٚفٟ  54222 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اٌغفبس فجذ اٌقؾ١ُ فجذ أزّذ ِقغفٝ -  12

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532452 ، ربس٠خ ٚفٟ  52242 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اٌٛ٘بة فجذ ِسّٛد ازّذ ِسّذ -  13

خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532423 ، ربس٠خ ٚفٟ  55532 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  ساضٝ خٛدح ازّذ زغبَ -  14

خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532423 ، ربس٠خ ٚفٟ  1535 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  فٍٝ ِسّٛد فٛصٜ ِسّذ -  15

خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش   

،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532423 ، ربس٠خ ٚفٟ  55323 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  فالَ اهلل فجذ ِسّذ ِسّذ ازّذ -  16

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ  22532432 ، ربس٠خ ٚفٟ  55356 ثشلُ ل١ذٖ عجك ،، فشد ربخش  اِجبثٟ ِسّٛد ِسّذ فبعّٗ -  17

خ١ٕٗ  522222.222، ِبٌٗ سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532425 ربس٠خ ٚفٟ 54132    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌٙبدٜ فجذ زغ١ٓ ِسّذ ازّذ -  1

اٌجسش٠ٗ اٌقض٠ٗ 55 ؽبسؿ 35 فمبس اٌغبثـ اٌذٚس 54 ؽمٗ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532425 ربس٠خ ٚفٟ 55341    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ٍّبْ زٍمٗ اثٛ ؽىشٜ ٚخ١ٗ -  2

اٌّققشٖ- عالَ فشة لغت زغٓ ػ 2 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532425 ربس٠خ ٚفٟ 55346    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر ِسّذ اٌشز١ُ فجذ -  3

ِب٠ٛ 55 اٌجٍذ ٚعظ ِؾشٚؿ 3 فّبسٖ االسضٝ فٛق االٚي اٌذٚس 3 ؽمٗ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532425 ربس٠خ ٚفٟ 55344    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ اٌفزبذ فجذ اثشا١ُ٘ خبٌذ خٍٛد -  4

زٍٛاْ زذائك- ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ ة 2 ؽمٗ االء ثشج ،:   ـزؤؽ١شاٌ ٚفف  

: اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532425 ربس٠خ ٚفٟ 55345    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، لبعُ زغٓ خبٌذ ِسّذ -  5

اٌغ١شاْ ِذ٠ٕٗ- ِٛعٟ اهلل فجذ ػ 53 ،    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 55343    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌالٖ فجذ ازّذ اٌشزّٓ فجذ فّبد -  6

االسضٝ ثبٌذٚس- 6 سلُ ِسً اٌّسغٗ ػ 21 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 55342    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فجبط ِسّذ زغ١ٓ ِسّذ -  7

اٌؾمٗ ِٓ غشفٗ/اٌّققشح خ١ًٍ فضثٗ 54 ػ 33 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 55355    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فٍٝ ف١ذ عبٌُ ع١ٍُ -  8

االِش٠ىٝ اٌّؾشٚؿ-1 ِدبٚسٖ--54 ثٍٛن- 123 لغقٗ  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 55352    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ا١ِٓ ز١ّذٖ ِٛعٟ ازّذ -  9

ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ اٌقٍٛ وفش اٌس١ٍُ فجذ فالء 23 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532423 ربس٠خ ٚفٟ 55354    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌدٛاد فجذ فٍٝ اٌجبلٝ فجذ ٘بٔٝ -  10

االسضٝ اٌذٚس- ففٛد ِقغفٝ ػ 3 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532423 ربس٠خ ٚفٟ 55353    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغالَ فجذ سؽذٜ ِسّذ ٠بع١ّٓ -  11

ثبؽب اهلل فجذ رمبعـ ازّذ ع١ذ ِسّذ ػ 55 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532423 ربس٠خ ٚفٟ 55356    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فىبؽٗ خ١ًٍ اثشا١ُ٘ ٔدٜٛ -  12

اعٍظ ِغبوٓ ِٕغمخ 5 فّبسح 2 ؽمٗ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532423 ربس٠خ ٚفٟ 55352    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌّد١ذ فجذ ِسّذ ازّذ ِسّذ -  13

اٌذعٛلٝ ِغدذ ثدٛاس اٌقٍٛ وفش إٌقش ػ 3 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 رقذ٠ً رُ 22532424 ربس٠خ ٚفٟ 55353    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ص٠ذاْ زغب١ٔٓ اٌشز١ُ فجذ اٌفزبذ فجذ ٚز١ذ -  14

اٌزج١ٓ زىش- اٌغٕٝ فبِش ػ 52 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532424 ربس٠خ ٚفٟ 55352    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عقذ ع١ٍّبْ اٌقض٠ض فجذ ِسّذ -  15

2 ؽمٗ- 55 ق اعٍظ ِغبوٓ-25 ثٍٛن-2 ِدبٚسٖ ،  : اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532424 ربس٠خ ٚفٟ 55362    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ ِسّٛد ازّذ ِسّذ -  16

االسضٝ ثبٌذٚس ِسً- اٌّذثر ثدٛاس- اٌجسش٠ٗ اٌقضثٗ 52 ؽبسؿ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532424 ربس٠خ ٚفٟ 55552    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌشاصق ف١ذ زبِذ خ١ٍفخ عبِر -  17

خبعش ِسّٛد رمبعـ ساغت ػ 33/ ١ٌقجر اٌقٕٛاْ رقذ٠ً ،:   اٌـزؤؽ١ش   

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532424 ربس٠خ ٚفٟ 55351    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌخ١ش اثٛ ِسّذ اٌخ١ش اثٛ ٘ذٜ -  18

اٌٛاٌذٖ فشة- اٌدٙبد ػ 53 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532424 ربس٠خ ٚفٟ 55365    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ف اثٛ ٌٍَّٛ ع١ذ ِسّذ -  19

ِٕزقش اثشاج 25 ثشج ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532421 ربس٠خ ٚفٟ 55363    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌجس١شٜ زغٓ ع١ذ ؽش٠ف اٌجس١شٜ -  20

غ١ُٕ فشة اٌٛعظ ػ ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532421 ربس٠خ ٚفٟ 55112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثشٔظ فغب عبِٟ ١ِٕب -  21

اٌّققشٖ- سؽذٜ ػ 43/ ١ٌقجر اٌشئ١غٝ اٌّمش فٕٛاْ رقس١ر ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفٟ 55112    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثشٔظ فغب عبِٝ ١ِٕب فّبي ٔمً ِزقٙذ ِىزت/ ١ٌقجر اٌزدبسٜ االعُ رقذ٠ً -  22

اٌّققشٖ- سؽذٜ ػ 43/ ١ٌقجر اٌشئ١غٝ اٌّمش فٕٛاْ رقس١ر ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532421 ربس٠خ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532421 ربس٠خ ٚفٟ 55362    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد شربخ ، ِشصٚق اٌىش٠ُ فجذ ازّذ اعبِٗ -  23

اٌجسشٜ اٌزج١ٓ زىش اٌغالَ ؽبسؿ 21 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532421 ربس٠خ ٚفٟ 55363    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌفزبذ فجذ اٌغ١ذ فبٌر ِقغفٟ -  24

اٌجٍذ اٌّققشٖ اٌجسش ػ فضد ذ 6 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532421 ربس٠خ ٚفٟ 55366    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فج١ذ ِسجٛة ٚفمٝ سِٚبٔٝ -  25

ِٕقٛس ػ 32 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532421 ربس٠خ ٚفٟ 55312    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ زغ١ٓ ٔج١ٗ ِسّذ -  26

خّقٗ ِدذٞ ِٕضي) اٌقٍٛ وفش اٌقسٟ اٌقشف ػ 54 ،:   اٌـزؤؽ١ش ) 

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532421 ربس٠خ ٚفٟ 55364    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اعّبف١ً ِسّٛد اعّبف١ً ِسّذ -  27

ٔبفش ِؾشٚؿ ػ 25 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532421 ربس٠خ ٚفٟ 55365    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔدُ ِسّذ اٌغ١ذ اعالَ -  28

غ١ُٕ فشة- اٌشاصق فجذ ِسّٛد ػ 6 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532421 ربس٠خ ٚفٟ 55362    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشعٟ اٌغ١ذ ٔج١ً ِسّٛد -  29

5 ِذخً 52 ثٍٛن ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 55312    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ اٌقبي فجذ زغٓ اعبِٗ -  30

2 ؽمٗ-24 فّبسٖ-22 ِدبٚسٖ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 55313    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ اٌغٕٝ فجذ ِسّذ ع١ذ -  31

الؽٛغٍٝ ػ 54 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 55315    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ فٍٟ ِسّٛد عٕبء -  32

ؽش٠ف ػ42 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 1223    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔمٛال فشٔغ١ظ ٘بٔٝ -  33

36 ِدبٚسٖ-3 ِدّٛفٗ-2 فمبس ،  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532423 ربس٠خ ٚفٟ 55316    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زبِذ ٘الي فىشٜ ٔبدس -  34

اٌجٍذ اٌزج١ٓ اٌمذ٠ّٗ اٌقسٗ ػ 54 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532423 ربس٠خ ٚفٟ 55314    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ث١ِٛٝ سثٗ فجذ زغٓ سعّٝ -  35

اٌقٍٛ وفش- ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ- اٌجسش٠ٗ فٕبٔٝ فضثٗ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532423 ربس٠خ ٚفٟ 55315    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فٍٝ زغٓ ازّذ زغٓ -  36

اٌمج١ٍٗ اٌقضثٗ- اٌسشف١١ٓ ِذ٠ٕٗ 3 سلُ لغقٗ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532423 ربس٠خ ٚفٟ 55311    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشعٝ عٗ ٘بؽُ عبسق -  37

اٌّٛؽف١ٓ ِذ٠ٕٗ-فجسٝ فبٌر ؽبسؿ 63 اٌسشثٝ االٔزبج رمغ١ُ- ِٛعٝ ِسّذ ػ 56 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532452 ربس٠خ ٚفٟ 55312    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌقبي فجذ ازّذ ؽسبرٗ ِسّذ -  38

إٌقش ِغدذ ثدٛاس غ١ُٕ فشة 3 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532452 ربس٠خ ٚفٟ 55313    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ٍفٗ ِسّذ فبفُ ِسّٛد ٘بٟٔ -  39

2 فّبسٖ أ ِٕغمٗ اعٍظ ِغبوٓ ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 55325    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٕٗ اثٛ خبد ِسّذ اٌد١ٕذٜ ِسّذ اٌجبلٝ فجذ ِسّذ -  40

أغٝ ازّذ ػ أ 6 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 52553    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زّذاْ اٌّبٌه فجذ فؤاد فبعّخ -  41

زٍٛاْ زذائك- اهلل فجذ ازّذ ِٓ  اٌسف١ؼ فجذ اعّبف١ً 34/ ١ٌقجر اٌقٕٛاْ رقذ٠ً ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 55322    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فغ١فٟ خٛ٘ش ِٛعٟ فضد -  42

غ١ُٕ فشة اٌزشفٗ ؽبسؿ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532454 ربس٠خ ٚفٟ 55326    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر وزجٟ عقذ ِسّذ -  43

زٍٛاْ زذائك/  صوٟ فش٠ذ رمغ١ُ ا١ٌٌٛذ ثٓ خبٌذ ػ 52 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

:  اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532454 ربس٠خ ٚفٟ 55323    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فٍٟ ِسّذ ع١ذ ٕ٘ذ -  44

زٍٛاْ زذائك - ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ ػ اسٚٞ ثشج ،   

 اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532454 ربس٠خ ٚفٟ 55333    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِقغفٝ زغ١ٓ ِقغفٝ فجذٖ ِقغفٝ -  45

االِش٠ىٝ اٌّؾشٚؿ 5 ِسً ػ 514 فمبس 3 ِدبٚسح زٍٛاْ ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532454 ربس٠خ ٚفٟ 55321    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، رٛف١ك اعّبف١ً خبٌذ اهلل فجذ -  46

سا٠ً ػ 64 ثبٌقمبس 5 سلُ ِسً ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532454 ربس٠خ ٚفٟ 55325    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عالِٗ فجذٖ عالِٗ و١ٍش -  47

االِش٠ىٟ اٌّؾشٚؿ 1 ِدبٚسٖ 55 فمبس ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532454 ربس٠خ ٚفٟ 55322    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ١٘جٗ اٌٛازذ فجذ اٌس١ٍُ فجذ وشَ -  48

ازّذ ع١ذ ِسّذ ػ 5 ؽمٗ 25 اٌقمبس ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532454 ربس٠خ ٚفٟ 55323    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ إٌّقف فجذ فغ١خ ١٘ثُ -  49

اٌشاثـ ثبٌذٚس ؽمٗ اٌّققشٖ اٌذ٠ٓ وّبي ؽبسؿ 54 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532454 ربس٠خ ٚفٟ 55335    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٛعٟ اٌٍغ١ف فجذ إٌّقُ فجذ فج١ش -  50

اٌمج١ٍٗ اٌقضثٗ االٔقبسٞ ػ 46 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532454 ربس٠خ ٚفٟ 55332    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ وبًِ ِسّذ ثىش اثٛ -  51

غ١ُٕ فشة غ١ُٕ ازّذ ػ ِٓ اٌشزّٓ فجذ ػ 2 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532454 ربس٠خ ٚفٟ 55324    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زج١ت فّٙٝ زٍّٝ ؽبدٜ -  52

االٚي ثبٌذٚس ؽمخ ِٓ زدشح زٛف ٚادٜ 56 ؽبسؿ 321 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 55331    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِقجبذ اثشا١ُ٘ اٌغفبس فجذ اٌزٛاة فجذ -  53

اٌقٍٛ وفش ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ ا 3 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 55336    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فجذٖ زغٓ عق١ذ ٠بعش -  54

اٌّشاغٟ ػ 45 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 55332    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فغٖٛ ِسّذ ازّذ ِسّذ ٔج١ً -  55

فّٙٝ ِقغفٝ ػ 62 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 55334    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌٛفب اثٛ ازّذ فٍٝ ا١ِٕٗ -  56

ٌغ١ف ػ 6 ،:   اٌـزؤؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 55335    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ عق١ذ عالِٗ عق١ذ -  57

ازّذ ع١ذ ِسّذ ػ 66 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532456 ربس٠خ ٚفٟ 56225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌّد١ذ فجذ رٛف١ك اٌغ١ذ اٌقبي فجذ -  58

اٌّققشٖ- اٌخؾبة رشفٗ اٌقق١ذٞ اٌٛفب اثٛ ػ 52 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532456 ربس٠خ ٚفٟ 54335    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فضاَ ِسّذ زغٓ اٌذ٠ٓ زغبَ خبٌذ -  59

االسضٟ ثبٌذٚس ِىزت- زٍٛاْ اٌشزّٓ فجذ ػ 65/  اٌٝ اٌقٕٛاْ رقس١ر ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532456 ربس٠خ ٚفٟ 56222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٚاٌزٛس٠ذاد ٌٍّمبٚالد غش٠ت -  60

االسضٝ ثبٌذٚس ؽمٗ- االِش٠ىٝ اٌّؾشٚؿ 1 ِٕغمٗ-25 ثٍٛن-5 ِدبٚسٖ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

:  اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532456 ربس٠خ ٚفٟ 56226    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، وبًِ فؤاد فٍٟ ٘جٗ -  61

زٍٛاْ زّبِبد ِذ٠ٕٗ زٛك ثش٘بْ ػ 23 56 سلُ ِسً اٌمقش ِٛي ،   

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532456 ربس٠خ ٚفٟ 5635    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌقض٠ض فجذ ٘بؽُ سخت ٔقش -  62

اٌزج١ٓ اٌزسش٠ش ؽبسؿ- ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ 3/ افجر ٚ اٌشئغٝ اٌّشوض فٕٛاْ اٌغبء رُ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532456 ربس٠خ ٚفٟ 56223    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اعّبف١ً اهلل فجذ ِسّذ زغٓ -  63

غ١ُٕ فشة- ثالي ِغدذ اِبَ - اٌسذ٠ذ اٌغىٗ ػ 2 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532456 ربس٠خ ٚفٟ 56222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ اٌسى١ُ فجذ اٌسف١ؼ فجذ ثغّٗ -  64

52 ؽمٗ-ة 3 فّبسٖ-35 ِدبٚسٖ ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532456 ربس٠خ ٚفٟ 56224    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فجذاهلل ِسّٛد ِسفٛػ فشثٟ -  65

ج 2 فّبسٖ اٌزق١ّش ؽشوٗ فّبسد ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532456 ربس٠خ ٚفٟ 55333    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ زغٓ اهلل فجذ زغٓ -  66

4 ، 3 سلُ ِسً-اٌّققشٖ- زٍٛاْ زذائك- إٌقش ػ 52 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532456 ربس٠خ ٚفٟ 56225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ربس اثٛ عق١ذ ث١ٙح عق١ذ -  67

اٌؾقج١ٗ اٌّغبوٓ اٌغشثٟ اٌؾبسؿ 25ػ6 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532451 ربس٠خ ٚفٟ 56252    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌمٜٛ فجذ اهلل فجذ اٌغ١ذ ِٕقٛس -  68

اٌّققشٖ- اٌخؾبة رشفٗ اٌشزّٓ ػ 4 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف   

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532451 ربس٠خ ٚفٟ 53523    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثشثشٜ اهلل فجذ اٌّدذ اثٛ ِسّٛد -  69

ففٛد ِقغفٝ ػ 56/ ١ٌقجر اٌشئ١غٝ اٌّمش فٕٛاْ رقذ٠ً ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532451 ربس٠خ ٚفٟ 56252    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ اثشا١ُ٘ ِسّذ خّبي -  70

اٌّققشح خ١ًٍ فضثٗ ػ 2 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532451 ربس٠خ ٚفٟ 56221    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، غ١ُٕ ِسّذ ِدذٜ اٌشزّٓ فجذ -  71

اٌثبٔٝ ثبٌذٚس ؽمٗ- اٌٛاثٛس فضثٗ فّبس زغ١ٓ ؽبسؿ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532451 ربس٠خ ٚفٟ 56255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِىٝ اٌغ١ذ اٌغ١ذ عق١ذ ا٠ّبْ -  72

اٌقٍٛ وفش- اٌّذسعٗ ػ 25 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532451 ربس٠خ ٚفٟ 56223    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ث١ِٛٝ خّقٗ إٌّقُ فجذ ففٛد -  73

2 ؽمٗ- اٌشاثـ اٌذٚس اٌّشاغٝ ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532452 ربس٠خ ٚفٟ 56254    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌشعٛي فجذ ِسّذ اٌف١ُٙ فجذ اٌق١ٍُ فجذ -  74

زٍٛاْ زذائك- فذلٝ وبًِ فضثٗ اٌخؾبة رشفٗ عبٌت ثٓ فٍٝ ػ 2 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،   

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532452 ربس٠خ ٚفٟ 56251    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ اٌذ٠ٓ ٔٛس سضب سؽب -  75

55 سلُ ِسً اٌمقش ِٛي ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532452 ربس٠خ ٚفٟ 56255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فؤاد اٌّغ١ر فجذ عبِٝ -  76

االسضٝ اٌذٚس- 54 ِٕٛي 54 ة 3 ِدبٚسٖ- االِش٠ىٟ اٌّؾشٚؿ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532452 ربس٠خ ٚفٟ 5635    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌقض٠ض فجذ ٘بؽُ سخت ٔقش -  77

525 االٚي اٌذٚس- اٌمقش ِٛي فّبسٖ ثش٘بْ ػ 32ٚ32 اٌقٕٛاْ فٍٝ االخش اٌشئ١غٝ اٌّشوض اٌغبء ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532452 ربس٠خ ٚفٟ 56253    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌسذ٠ذٜ ِسّذ سضب اِبٔٝ -  78

اٌقٍٛ وفش -ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ ػ ِٓ اٌقجٛس فجذ ػ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

:  اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532452 ربس٠خ ٚفٟ 56256    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌجٍذٜ ٌٍسَٛ اٌدٛدٖ -  79

5 سلُ ِسً- ز١ذس ػ ِٓ اٌجٛسفٗ ػ 5 سلُ اٌقمبس ،   

:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532425 ربس٠خ ٚفٟ 3326    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فغٛح ف١ذ عق١ذ ف١ذ -  80

 ٚث٠ٛبد ٚزذا٠ذ فس١ٗ ادٚاد ٚٔؾبعٗ 2253/4/25 ثزبس٠خ 322 ا٠ذاؿ سلُ ثّٛخت فٕٗ ٌالعزغٕبء االخش اٌشئ١غٟ اٌّسً ِسٛ رُ ،

ِب٠ٛ 55 ِذ٠ٕٗ اٌشاثقٗ اٌّشزٍٗ 1/2 اٌّدبٚسٖ عٛق  35 سلُ ِسً ٚفٕٛأٗ  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532425 ربس٠خ ٚفٟ 56253    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اعىٕذس عقذ ٘ؾبَ ٘ذ٠ش -  81

52 ِسً 55 ِدبٚسٖ عٛق ِب٠ٛ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532425 ربس٠خ ٚفٟ 56252    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌٙالٌٟ فجذاٌقؾ١ُ فجذاٌفزبذ خبٌذ -  82

55 ِذخً( 3) ؽبسؿ 25 ثٍٛن( 2) ِح االِش٠ىٟ اٌّؾشٚؿ ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف   

:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532425 ربس٠خ ٚفٟ 3326    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فغٛح ف١ذ عق١ذ ف١ذ -  83

 ٚث٠ٛبد ٚزذا٠ذ فس١ٗ ادٚاد ٚٔؾبعٗ 2253/4/25 ثزبس٠خ 321 ا٠ذاؿ سلُ ثّٛخت فٕٗ ٌالعزغٕبء االخش اٌشئ١غٟ اٌّسً ِسٛ رُ ،

ِب٠ٛ 55 ِذ٠ٕٗ اٌشاثقٗ اٌّشزٍٗ 1/2 اٌّدبٚسٖ عٛق  35 سلُ ِسً ٚفٕٛأٗ  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 56222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد اٌس١ّذ فجذ ٔبفـ ِسّذ -  84

اٌشاثقٗ اٌّشزٍٗ 2ٚ 1 ِح عٛق 35 ِسً ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 56222    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سث١ـ اثش١ُ٘ فٍٝ ِسّذ -  85

ساؽذ فشة- فّش ػ 52 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 1622    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔقّبْ ازّذ ٔقّبْ -  86

اٌغالَ ثذاس اٌغالَ داس خض٠شٖ اٌفزر ػ 65/ ثبٌقٕٛاْ فشؿ اضبفٗ  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 56225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثغذادٜ زٕب ثغشط اثشا١ُ٘ -  87

اٌّغزمجً ِذسعٗ اِبَ ِٕقٛس ثؾبسؿ 542 ِسً ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532423 ربس٠خ ٚفٟ 56225    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛعف عبٌُ ٠ٛعف فجبذ -  88

فٛصٜ ِبسوذ عٛثش ثدٛاس اٌزج١ٓ ؽجبة ِشوض ػ 3 فمبس- 3 ِسً ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532423 ربس٠خ ٚفٟ 56223    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبثذ٠ٓ اثشا١ُ٘ ِسّذ ِقغفٝ -  89

ٔبفش ِٕؾ١ٗ االخزّبف١ٗ اٌدّق١ٗ ػ 25 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532423 ربس٠خ ٚفٟ 56224    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ص٠ذ اثٛ ص٠ذ اثٛ سضب اؽشف -  90

عبٌُ فالذ ػ 2 ؽمٗ 4َ 2 ة ،:   اٌـزؤؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532424 ربس٠خ ٚفٟ 56223    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زّٛدٖ اٌقؾ١ُ فجذ فجذٖ اٌذ٠ٓ ٔقش -  91

اعز١ٍىٛ ؽشوٗ اِبَ اٌقٍٛ وفش- ا١ًٌٕ وٛس١ٔؼ ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532424 ربس٠خ ٚفٟ 56226    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ اهلل فجذ سضب ِسّذ -  92

غ١ُٕ فشة- اٌٛعظ ػ 4 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 56232    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سصق ِسّذ اٌغ١ذ اٌشزّٓ فجذ -  93

اٌذٚاخٓ- اٌمذط ػ 51 ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 56232    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛعف ِسّٛد ِسّذ ازّذ -  94

562 لغقٗ- 35ػ-51 ثٍٛن االِش٠ىٟ اٌّؾشٚؿ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532422 ربس٠خ ٚفٟ 56235    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌسبفؼ فجذ اٌشة خبد ِسّذ ازّذ -  95

اٌشزّٓ فجذ ػ 45 فمبس-2 اٌذٚس-4 ؽمٗ ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532432 ربس٠خ ٚفٟ 52255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، دعٛلٝ ٘بؽُ فجذاٌالزّٓ ع١ذ -  96

ِب٠ٛ 55 اِزذاد 22 سلُ ِسً 2/1 ِدبٚسح عٛق ِب٠ٛ/  ثبٌقٕٛاْ اخش سئغٝ اضبفخ ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532432 ربس٠خ ٚفٟ 52255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، دعٛلٟ ٘بؽُ اٌشزّٓ فجش ع١ذ -  97

ِب٠ٛ 55 اِزذاد 22 سلُ ِسً 1ٚ2 ِدبٚسٖ عٛق ،:   اٌـزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532432 ربس٠خ ٚفٟ 52255    ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، دعٛلٟ ٘بؽُ اٌشزّٓ فجش ع١ذ -  98

 ٚٔؾبعٗ 5 سلُ ؽمخ اٌّققشح  اٌٙدبٔخ ِبٌه ثٓ أظ ِذسعخ ثدٛاس اٌد١ؼ ثؾبسؿ فمبس زٍٛاْ ثٕبز١ٗ سئ١غٟ ِسً ٌٗ ،:   اٌـزؤؽ١ش

2256/3/5 فٟ ِب٠ٛ 55 دائُ 52255 ل١ذ سلُ رسذ 5134 ا٠ذاؿ ثشلُ عدً داخ١ٍٗ سزالد ِىزت  . 

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌؾبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 52232   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ ع١ّش عبسق فّشٚ -  1

رٛس٠ذاد/ ٔؾبط اضبفٗ:  اٌزؤؽ١ش  

 ٚفٟ 55112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثشٔظ فغب عبِٝ ١ِٕب فّبي ٔمً ِزقٙذ ِىزت/ ١ٌقجر اٌزدبسٜ االعُ رقذ٠ً -  2

ثبٌذاخً فّبي ٔمً ِزقٙذ ِىزت/ ١ٌقجر إٌؾبط رقذ٠ً:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532421ُ ربس٠خ  

:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532421ُ ربس٠خ ٚفٟ 55112   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثشٔظ فغب عبِٟ ١ِٕب -  3

ثبٌذاخً فّبي ٔمً ِزقٙذ ِىزت/ ١ٌقجر إٌؾبط رقذ٠ً  

 رقذ٠ً:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 1223   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔمٛال فشٔغ١ظ ٘بٔٝ -  4

53 اٌّدّٛفخ ٚ 6 اٌّدّٛفخ ِٓ 36 اٌفمشح فذا ف١ّب ٚرقذ٠ش اعز١شاد/ ١ٌقجر إٌؾبط  

 ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 55613   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٛث١ب اعىبسٜٚ ٠غٝ ا١ِشٖ -  5

االعز١شاد/ ٔؾبط اٌغبء:  اٌزؤؽ١ش  

: اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 52261   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فزّبْ فٍٝ ق١ذاٌغ ثشوبد -  6

اٌالصِٗ اٌزشاخ١ـ فٍٝ اٌسقٛي ثقذ صساف١ٗ ِخقجبد/ ٔؾبط اضبفٗ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532455ُ ربس٠خ ٚفٟ 52553   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زّذاْ اٌّبٌه فجذ فؤاد فبعّخ -  7

ٔؾبفٗ خذِبد/ ٔؾبط اضبفٗ:  اٌزؤؽ١ش  

 اٌغبء:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532455ُ ربس٠خ ٚفٟ 5364   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ فشاثٝ سافذ -  8

اٌزقذ٠ش ٚ االعز١شاد/ ٔؾبط  

 ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 5635   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌقض٠ض فجذ ٘بؽُ سخت ٔقش -  9

 اٌّدّٛفٗ ِٓ 36 اٌفمشٖ فذا ف١ّب ٚاٌزقذ٠ش ٚاالعز١شاد اٌق١ِّٛٗ ٚاٌّمبٚالد ثبٔٛافٗ اٌسذ٠ذ ردبسٖ/  ١ٌقجر إٌؾبط رقذ٠ً:  اٌزؤؽ١ش

53 ٚاٌّدّٛفٗ 6  

: اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 1535   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فٍٝ ِسّٛد فٛصٜ ِسّذ -  10

ف١ِّٛٗ رٛس٠ذاد/  ٔؾبط اضبفٗ   

 ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 4162   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌقض٠ض فجذ ٘بؽُ سخت ساِٝ -  11

53 ٚاٌّدّٛفٗ 6 اٌّدّٛفٗ ِٓ 36 ٚاٌفمشٖ اٌىّج١ٛرش فذا ف١ّب ٚاٌزقذ٠ش ٚاالعز١شاد زذ٠ذ رٛس٠ذ/ ١ٌقجر إٌؾبط رقذ٠ً:  اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532424ُ ربس٠خ ٚفٟ 54123   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فثّبْ اثشا١ُ٘ فبسٚق ِسّذ -  12

فس١ٗ ادٚاد ِسً/ ١ٌقجر إٌؾبط رقذ٠ً:  اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 55263   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ اٌفزبذ فجذ فقبَ فبعّخ -  13

ِمبٚالد/ ٔؾبط اضبفٗ:  اٌزؤؽ١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛؿ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532425ُ ربس٠خ ٚفٟ 55345   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، لبعُ زغٓ خبٌذ ِسّذ -  1

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 55311   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشعٝ عٗ ٘بؽُ عبسق -  2

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532456ُ ربس٠خ ٚفٟ 56222   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٚاٌزٛس٠ذاد ٌٍّمبٚالد غش٠ت -  3

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532451ُ ربس٠خ ٚفٟ 56255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِىٝ اٌغ١ذ اٌغ١ذ عق١ذ ا٠ّبْ -  4

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532421ُ ربس٠خ ٚفٟ 55365   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٔدُ ِسّذ اٌغ١ذ اعالَ -  5

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532421ُ ربس٠خ ٚفٟ 55362   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشعٟ اٌغ١ذ ٔج١ً ِسّٛد -  6

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532455ُ ربس٠خ ٚفٟ 55322   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فغ١فٟ خٛ٘ش ِٛعٟ فضد -  7

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 56254   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌشعٛي فجذ ِسّذ اٌف١ُٙ فجذ اٌق١ٍُ فجذ -  8

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 56251   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ اٌذ٠ٓ ٔٛس سضب سؽب -  9

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 56232   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛعف ِسّٛد ِسّذ ازّذ -  10

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 55342   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فجبط ِسّذ زغ١ٓ ِسّذ -  11

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532424ُ ربس٠خ ٚفٟ 55362   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ ِسّذ ِسّٛد ازّذ ِسّذ -  12

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532454ُ ربس٠خ ٚفٟ 55325   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عالِٗ فجذٖ عالِٗ و١ٍش -  13

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532456ُ ربس٠خ فٟٚ 56223   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اعّبف١ً اهلل فجذ ِسّذ زغٓ -  14

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532451ُ ربس٠خ ٚفٟ 56252   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ اثشا١ُ٘ ِسّذ خّبي -  15

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532425ُ ربس٠خ ٚفٟ 55344   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ اٌفزبذ فجذ اثشا١ُ٘ خبٌذ خٍٛد -  16

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 55356   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فىبؽٗ خ١ًٍ اثشا١ُ٘ ٔدٜٛ -  17

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532454ُ ربس٠خ ٚفٟ 55322   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ١٘جٗ اٌٛازذ فجذ اٌس١ٍُ فجذ وشَ -  18

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

: اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532456ُ ربس٠خ ٚفٟ 56226   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، وبًِ فؤاد فٍٟ ٘جٗ -  19

 خبؿ

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532451ُ ربس٠خ ٚفٟ 56221   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، غ١ُٕ ِسّذ ِدذٜ اٌشزّٓ فجذ -  20

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 56224   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ص٠ذ اثٛ ص٠ذ اثٛ سضب اؽشف -  21

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 55352   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌّد١ذ فجذ ِسّذ ازّذ ِسّذ -  22

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532424ُ ربس٠خ ٚفٟ 55353   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ص٠ذاْ زغب١ٔٓ اٌشز١ُ فجذ اٌفزبذ فجذ ٚز١ذ -  23

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532454ُ ربس٠خ ٚفٟ 55326   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر وزجٟ عقذ ِسّذ -  24

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

: اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532454ُ ربس٠خ ٚفٟ 55323   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فٍٟ ِسّذ ع١ذ ٕ٘ذ -  25

 خبؿ

 ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532454ُ ربس٠خ ٚفٟ 55333   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِقغفٝ زغ١ٓ ِقغفٝ فجذٖ ِقغفٝ -  26

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532455ُ ربس٠خ ٚفٟ 55335   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ عق١ذ عالِٗ عق١ذ -  27

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532424ُ ربس٠خ ٚفٟ 56223   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زّٛدٖ اٌقؾ١ُ فجذ فجذٖ اٌذ٠ٓ ٔقش -  28

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

: اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 55355   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فٍٝ ف١ذ عبٌُ ع١ٍُ -  29

 خبؿ

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532421ُ ربس٠خ ٚفٟ 55366   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فج١ذ ِسجٛة ٚفمٝ سِٚبٔٝ -  30

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532454ُ ربس٠خ ٚفٟ 55323   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اثشا١ُ٘ إٌّقف فجذ فغ١خ ١٘ثُ -  31

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532456ُ ربس٠خ ٚفٟ 56222   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ اٌسى١ُ فجذ اٌسف١ؼ فجذ ثغّٗ -  32

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 56256   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌجٍذٜ ٌٍسَٛ اٌدٛدٖ -  33

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532432ُ ربس٠خ ٚفٟ 52255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، دعٛلٟ ٘بؽُ اٌشزّٓ فجش ع١ذ -  34

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 55343   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌالٖ فجذ ازّذ اٌشزّٓ فجذ فّبد -  35

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532421ُ ربس٠خ ٚفٟ 55364   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اعّبف١ً ِسّٛد اعّبف١ً ِسّذ -  36

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 رقذ٠ً ر22532455ُ ربس٠خ ٚفٟ 55325   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عٕٗ اثٛ خبد ِسّذ اٌد١ٕذٜ ِسّذ اٌجبلٝ فجذ ِسّذ -  37

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532455ُ ربس٠خ ٚفٟ 55332   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فغٖٛ ِسّذ ازّذ ِسّذ ٔج١ً -  38

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 56255   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فؤاد اٌّغ١ر فجذ عبِٝ -  39

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 56235   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌسبفؼ فجذ اٌشة خبد ِسّذ ازّذ -  40

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532425ُ ربس٠خ ٚفٟ 55346   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبٌر ِسّذ اٌشز١ُ فجذ -  41

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532454ُ ربس٠خ ٚفٟ 55321   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، رٛف١ك اعّبف١ً خبٌذ اهلل فجذ -  42

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532455ُ ربس٠خ ٚفٟ 55334   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌٛفب اثٛ ازّذ فٍٝ ا١ِٕٗ -  43

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532456ُ ربس٠خ ٚفٟ 56225   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌّد١ذ فجذ رٛف١ك اٌغ١ذ اٌقبي فجذ -  44

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532424ُ ربس٠خ ٚفٟ 55352   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، عقذ ع١ٍّبْ اٌقض٠ض فجذ ِسّذ -  45

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 55312   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ اٌقبي فجذ زغٓ اعبِٗ -  46

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 55313   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زغٓ اٌغٕٝ فجذ ِسّذ ع١ذ -  47

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532451ُ ربس٠خ ٚفٟ 56223   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ث١ِٛٝ خّقٗ إٌّقُ فجذ ففٛد -  48

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 56222   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّٛد اٌس١ّذ فجذ ٔبفـ ِسّذ -  49

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 56223   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فبثذ٠ٓ اثشا١ُ٘ ِسّذ ِقغفٝ -  50

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532424ُ ربس٠خ ٚفٟ 55351   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌخ١ش اثٛ ِسّذ اٌخ١ش اثٛ ٘ذٜ -  51

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 55314   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ث١ِٛٝ سثٗ فجذ زغٓ سعّٝ -  52

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 55315   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فٍٝ زغٓ ازّذ زغٓ -  53

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 56225   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ٠ٛعف عبٌُ ٠ٛعف فجبذ -  54

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532425ُ ربس٠خ ٚفٟ 55341   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ٍّبْ زٍمٗ اثٛ ؽىشٜ ٚخ١ٗ -  55

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532421ُ ربس٠خ ٚفٟ 55312   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ زغ١ٓ ٔج١ٗ ِسّذ -  56

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 55313   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، خ١ٍفٗ ِسّذ فبفُ ِسّٛد ٘بٟٔ -  57

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532456ُ ربس٠خ ٚفٟ 56224   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فجذاهلل ِسّٛد ِسفٛػ فشثٟ -  58

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 56253   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سذ٠ذٜاٌ ِسّذ سضب اِبٔٝ -  59

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 55353   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌغالَ فجذ سؽذٜ ِسّذ ٠بع١ّٓ -  60

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 55315   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ فٍٟ ِسّٛد عٕبء -  61

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 55312   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌقبي فجذ ازّذ ؽسبرٗ ِسّذ -  62

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532455ُ ربس٠خ ٚفٟ 55336   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، فجذٖ زغٓ عق١ذ ٠بعش -  63

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 56225   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ثغذادٜ زٕب ثغشط اثشا١ُ٘ -  64

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532454ُ ربس٠خ ٚفٟ 55335   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِٛعٟ اٌٍغ١ف فجذ إٌّقُ فجذ فج١ش -  65

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532454ُ ربس٠خ ٚفٟ 55332   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِسّذ وبًِ ِسّذ ثىش اثٛ -  66

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532456ُ ربس٠خ ٚفٟ 56225   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ربس اثٛ عق١ذ ث١ٙح عق١ذ -  67

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532421ُ ربس٠خ ٚفٟ 55362   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِشصٚق اٌىش٠ُ فجذ ازّذ اعبِٗ -  68

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532421ُ ربس٠خ ٚفٟ 55363   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌفزبذ فجذ اٌغ١ذ فبٌر ِقغفٟ -  69

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 55316   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زبِذ ٘الي فىشٜ ٔبدس -  70

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532451ُ ربس٠خ ٚفٟ 56252   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌمٜٛ فجذ اهلل فجذ اٌغ١ذ ِٕقٛس -  71

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532425ُ ربس٠خ ٚفٟ 56253   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اعىٕذس عقذ ٘ؾبَ ٘ذ٠ش -  72

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 55352   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ا١ِٓ ز١ّذٖ ِٛعٟ ازّذ -  73

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532454ُ ربس٠خ ٚفٟ 55324   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، زج١ت فّٙٝ زٍّٝ ؽبدٜ -  74

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532455ُ س٠خرب ٚفٟ 55331   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ِقجبذ اثشا١ُ٘ اٌغفبس فجذ اٌزٛاة فجذ -  75

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532456ُ ربس٠خ ٚفٟ 55333   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ازّذ زغٓ اهلل فجذ زغٓ -  76

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 56232   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سصق ِسّذ اٌغ١ذ اٌشزّٓ فجذ -  77

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 55354   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌدٛاد فجذ فٍٝ اٌجبلٝ فجذ ٘بٔٝ -  78

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532424ُ ربس٠خ ٚفٟ 55365   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ف اثٛ ٌٍَّٛ ع١ذ ِسّذ -  79

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532421ُ ربس٠خ ٚفٟ 55363   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌجس١شٜ زغٓ ع١ذ ؽش٠ف اٌجس١شٜ -  80

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532425ُ ربس٠خ ٚفٟ 56252   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، اٌٙالٌٟ فجذاٌقؾ١ُ فجذاٌفزبذ خبٌذ -  81

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 56222   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، سث١ـ اثش١ُ٘ فٍٝ ِسّذ -  82

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532424ُ ربس٠خ ٚفٟ 56226   ثشلُ ل١ذٖ عجك  ، فشد ربخش ، ع١ذ اهلل فجذ سضب ِسّذ -  83

خبؿ: اٌزؤؽ١ش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و١بْ/  ٌزقجر ردبس٠ٗ عّٗ اضبفٗ: اٌٝ 55212 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش ر22532422ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

اٌق١ِّٛٗ ٚاٌزٛس٠ذاد ٌٍّمبٚالد    

 ِىزت/ ١ٌقجر اٌزدبسٜ االعُ رقذ٠ً: اٌٝ 55112 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش ر22532421ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2

ثشٔظ فغب عبِٝ ١ِٕب فّبي ٔمً ِزقٙذ    

رغب١ً٘/ ردبس٠ٗ عّٗ اضبفٗ: اٌٝ 3624 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش ر22532421ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  3    

أف١ٕزٟ ِؤعغٗ/ اٌغّٗ رقذ٠ً: اٌٝ 55613 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش ر22532422ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  4    

اِْٛ ِشوض/ ٌزقجر اٌزدبس٠ٗ اٌغّٗ رقذ٠ً: اٌٝ 1223 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش ر22532422ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  5    

إٌٙذع١ٗ/ ٌزقجر اٌغّٗ رقذ٠ً: اٌٝ 54152 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش ر22532422ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  6    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 إٌّٛسٖ اٌّذ٠ٕٗ/ اٌزدبس٠ٗ اٌغّٗ اضبفٗ: اٌٝ 55233 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش ر22532423ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  7

   ٌٍّمبٚالد

 إٌٙب/  ٌزقجر اٌزدبس٠ٗ اٌغّٗ رقذ٠ً: اٌٝ 1535 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش ر22532423ُ:  ربس٠خ فٝ  ،  -  8

اٌق١ِّٛٗ ٌٍزٛس٠ذاد    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   اٌقمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد اٌزدبسٜ اٌغدً رقذ٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾغت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532422 ربس٠خ ٚفٝ ،   55221:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١غخ رٛف١خ ،  ؽشوب٘ب ٚ فبٌر فبرٓ   - 1

خ١ضٖ- اٌٙشَ- اهلل ٔقّٗ ؽبسؿ ِٓ ِجبسن ِجشٚن ػ 6 اٌد١ضٖ ِسبفؾٗ اٌٝ اٌؾشوٗ ِشوض ِمش ٌٕمً اٌغدً ِسٛ  

 رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532422 ربس٠خ ٚفٝ ،   55221:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ؽشوب٘ب ٚ فبٌر فبرٓ   - 2

خ١ضٖ- اٌٙشَ- اهلل ٔقّٗ ؽبسؿ ِٓ ِجبسن ِجشٚن ػ 6 اٌد١ضٖ ِسبفؾٗ اٌٝ اٌؾشوٗ ِشوض ِمش ٌٕمً اٌغدً ِسٛ  

 فغخ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532455 ربس٠خ ٚفٝ ،   3221:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽش٠ىٗ ِغقذ ازّذ   - 3

ٔٙبئ١ب رقف١زٙب رّبَ ٚ اٌؾشوخ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ؽغت/ِسٛ رُ   22532455 ربس٠خ ٚفٝ ،   3221:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  رضبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽش٠ىزٗ ِغقذ ازّذ -: افجر   - 4

ٔٙبئ١ب رقف١زٙب رّبَ ٚ اٌؾشوخ فغخ  اٌغدً  

 فغخ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ رُ   22532455 ربس٠خ ٚفٝ ،   3221:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١غخ رٛف١خ ،  ٚؽش٠ىٗ ِغقذ ازّذ   - 5

ٔٙبئ١ب رقف١زٙب رّبَ ٚ اٌؾشوخ  

 ؽغت/ِسٛ رُ   22532455 ربس٠خ ٚفٝ ،   3221:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١غخ رٛف١خ ،  ٚؽش٠ىزٗ ِغقذ ازّذ -: افجر   - 6

ٔٙبئ١ب رقف١زٙب رّبَ ٚ اٌؾشوخ فغخ  اٌغدً  

 رُ   22532422 ربس٠خ ٚفٝ ،   6254:  ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ثغ١غخ رٛف١خ ،  ثٍذٜ ِخجض ٚؽشوبٖ خّقخ ز١ّذح زّذٜ   - 7

 ثزبس٠خ 2441 سلُ ِسٛ اِش ثّٛخت اٌّب١ٌخ ِغزسمبرخ وبفخ ؽش٠ه وً اعزالَ ٚ ٔٙبئ١ب اٌؾشوخ فغخ رُ  اٌغدً ؽغت/ِسٛ

2253/4/22  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط      

ــــــــــــــــــــــ      

 

،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ 22532424،   ربس٠خ ٚفٟ 4155، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ٚؽش٠ىٗ ف١قً ِقغفٝ ٘ؾبَ -  1

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف   

،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ 22532452،   ربس٠خ ٚفٟ 5233، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛف١خ ٚؽشوبٖ اهلل فجذ فزسٝ اهلل فجذ -  2

خ١ٕٗ  4222222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف   

 سأط رقذ٠ً رُ 22532452،   ربس٠خ ٚفٟ 5233، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛف١خ ٚؽش٠ىزٗ اهلل فجذ فزسٝ اهلل فجذ -: أفجر -  3

خ١ٕٗ  4222222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌّبي   

 رُ 22532422،   ربس٠خ ٚفٟ 54213، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  رضبِٓ ؽشوخ ثمغش ٔد١ت ١ِالد صوش٠ب ٚ ثمغش ٔد١ت ١ِالد خّبي -  4

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً   

 22532422،   ربس٠خ ٚفٟ 54213، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛف١خ ثمغش ٔد١ت ١ِالد صوش٠ب ٚ ثمغش ٔد١ت ١ِالد خّبي -  5

خ١ٕٗ  52222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ   

 ٚفٟ 2155، ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ،  ثغ١غخ رٛف١خ ٚؽشوبٖ ٠ٛعف ِسّٛد إٌّقُ فجذ ٘بٔٝ ٚفُٕٙ ٠ٛعف ِسّٛد إٌّقُ فجذ ٚسثخ -  6

خ١ٕٗ  25222.222، ِبٌٙب سأط ١ٌقجر اٌّبي سأط رقذ٠ً:   اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌّبي سأط رقذ٠ً رُ 22532422،   ربس٠خ   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌقٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532423 ربس٠خ ٚفٟ 5451    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ثغ١غخ رٛف١خ ، ٚؽشوبٖ خ١ّظ ِسّٛد ِسّذ -  1

 اٌسشف١ٗ اٌزدبس٠ٗ إٌّغمٗ- 2لغبؿ- 6 ّٔٛرج 526ٚ 525 سلُ ردبسٜ ِسً اٌشزبة ِذ٠ٕٗ ثبٌقٕٛاْ فشؿ اضبفٗ ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف

اٌشزبة ٌّذ٠ٕٗ اٌؾشلٝ اٌغٛق  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532424 ربس٠خ ٚفٟ 4155    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رضبِٓ ؽشوخ ، ٚؽش٠ىٗ ف١قً ِقغفٝ ٘ؾبَ -  2

االٚي اٌذٚس- 4 ؽمٗ- أغٝ ازّذ ػ 42/ ١ٌقجر اٌؾشوٗ ِمش رغ١ش ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 3242    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رضبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشوبٖ خ١ًٍ خّقخ ِسّذ -  3

اٌمب٘شٖ- اٌمجٗ زذائك ٚاٌغٛداْ ِقش ػ 555/   افجر ،:   اٌـزؤؽ١ش   

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 3242    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رضبِٓ ؽشوخ ، ٚؽش٠ىٗ خ١ًٍ خّقخ ِسّذ -: افجر -  4

اٌمب٘شٖ- اٌمجٗ زذائك ٚاٌغٛداْ ِقش ػ 555/   افجر ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف   

 ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 3242    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رضبِٓ ؽشوخ ، ٚؽشوبٖ خ١ًٍ خّقخ ِسّذ -  5

االٚي اٌذٚس - ة ّٔٛرج-3خٕبذ-54 سلُ ِسً اٌّشوض٠ٗ اٌخذِبد ِٕغمٗ ِب٠ٛ 55/  اٌفشؿ فٕٛاْ افجر ،:   اٌـزؤؽ١ش  

،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 3242    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رضبِٓ ؽشوخ ، ٚؽش٠ىٗ خ١ًٍ خّقخ ِسّذ -: افجر -  6

االٚي اٌذٚس - ة ّٔٛرج-3خٕبذ-54 سلُ ِسً اٌّشوض٠ٗ اٌخذِبد ِٕغمٗ ِب٠ٛ 55/  اٌفشؿ فٕٛاْ افجر ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف  

 رقذ٠ً رُ 22532455 ربس٠خ ٚفٟ 52461    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رضبِٓ ؽشوخ ، ٚؽش٠ىٗ اٌشزّٓ فجذ اٌىش٠ُ فجذ ِسّذ -  7

 ثٓ فّش ؽبسؿ ثبٌقٕٛاْ فشؿ ؛ٚاضبفٗ  اٌذٚاخٓ- اٌخؾبة رشفٗ ػ52 ثبٌقٕٛاْ اٌىبئٓ اٌفشؿ اٌغبء رُ ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ

إٌبفش فجذ خّبي ِٕؾ١ٗ) اٌقض٠ض فجذ )  

 رُ 22532454 ربس٠خ ٚفٟ 2112    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ِغبّ٘خ ؽشوخ ،( اسعىٛ) اٌسشاس٠خ اٌّقبٌدخ ٚ ٌٍّغجٛوبد اع١ه -  8

اٌّقبدٜ 522 ؽبسؿ 32/  ثبٌقٕٛاْ فشؿ اضبفخ ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً  

 ربس٠خ ٚفٟ 2112    ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ِغبّ٘خ ؽشوخ ،( اسعىٛ) اٌقٕبف١خ ٚاٌّؾشٚفبد ٌٍزق١ٕـ اع١ه -: افجر -  9

اٌّقبدٜ 522 ؽبسؿ 32/  ثبٌقٕٛاْ فشؿ اضبفخ ،:   اٌـزؤؽ١ش ٚفف،  اٌقٕٛاْ رقذ٠ً رُ 22532454  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌؾبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ر22532424ُ ربس٠خ ٚفٟ 4155   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، االعز١شاد ٔؾبط اٌغبء  رضبِٓ ؽشوخ ، ٚؽش٠ىٗ ف١قً ِقغفٝ ٘ؾبَ -  1

رضبِٓ ؽشوخ:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً  

 ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌزدبس٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌزقذ٠ش/إٌؾبط رقذ٠ً  رضبِٓ ؽشوخ ، ؽش٠ىٗ ٚ زدبصٞ ِسّذ/ اٌزدبسٞ االعُ رقذ٠ً -  2

رضبِٓ ؽشوخ:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 3525    

 ربس٠خ ٚفٟ 3525   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌزدبس٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌزقذ٠ش/إٌؾبط رقذ٠ً  رضبِٓ ؽشوخ ، ٚؽش٠ىزٗ زدبصٜ ِسّذ -  3

رضبِٓ ؽشوخ:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532452ُ  

 ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌزدبس٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌزقذ٠ش/إٌؾبط رقذ٠ً  ثغ١غخ رٛف١خ ، ؽش٠ىٗ ٚ زدبصٞ ِسّذ/ اٌزدبسٞ االعُ رقذ٠ً -  4

ثغ١غخ ٛف١خر:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 3525    

 ربس٠خ ٚفٟ 3525   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، اٌزدبس٠خ ٚاٌزٛو١الد اٌزقذ٠ش/إٌؾبط رقذ٠ً  ثغ١غخ رٛف١خ ، ٚؽش٠ىزٗ زدبصٜ ِسّذ -  5

ثغ١غخ رٛف١خ:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532452ُ  

 عجك  ،( وبرش١ٔح) اٌزغز٠ٗ خذِبد خ١ّـ رمذ٠ُ/ ٔؾبط اضبفٗ  ثغ١غخ رٛف١خ ، ٚؽشوبٖ ف١ذ فبعف ِسّذ/ اٌزدبسٜ االعُ افجر -  6

ثغ١غخ رٛف١خ:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 354   ثشلُ ل١ذ٘ب  

   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ،( وبرش١ٔح) اٌزغز٠ٗ خذِبد خ١ّـ رمذ٠ُ/ ٔؾبط اضبفٗ  ثغ١غخ رٛف١خ ، ٚؽشوبٖ ِسّذ ف١ذ فبعف/  ِٕٙذط -  7

ثغ١غخ رٛف١خ:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 354  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 6 اٌّدّٛفٗ ِٓ 36 اٌفمشٖ فذا ف١ّب ٚاٌزقذ٠ش االعز١شاد/  ٔؾبط اضبفٗ  ثغ١غخ رٛف١خ ، ٚؽشوبٖ اهلل فجذ فزسٝ اهلل فجذ -  8

ثغ١غخ رٛف١خ:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 5233   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، 53 ٚاٌّدّٛفٗ  

 ِٓ 36 اٌفمشٖ فذا ف١ّب ٚاٌزقذ٠ش االعز١شاد/  ٔؾبط اضبفٗ  ثغ١غخ رٛف١خ ، ٚؽش٠ىزٗ اهلل فجذ فزسٝ اهلل فجذ -: أفجر -  9

 رٛف١خ:  اٌزؤؽ١ش ٚفف،  إٌؾبط رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 5233   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، 53 ٚاٌّدّٛفٗ 6 اٌّدّٛفٗ

 ثغ١غخ

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ؿٔٛ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ربس٠خ ٚفٟ 54213   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، رضبِٓ ؽشوخ ، ٚؽش٠ىٗ ثمغش ٔد١ت ١ِالد خّبي/ اٌٝ اٌزدبسٜ االعُ رقذ٠ً -  1

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ  

 ربس٠خ ٚفٟ 54213   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك  ، ثغ١غخ رٛف١خ ، ٚؽش٠ىٗ ثمغش ٔد١ت ١ِالد خّبي/ اٌٝ اٌزدبسٜ االعُ رقذ٠ً -  2

خبؿ: اٌزؤؽ١ش ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛؿ رقذ٠ً ر22532422ُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقذ٠ً ر22532423ُ ربس٠خ ٚفٟ 422   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚؽشوبٖ ٠ٛعف ِسّذ ٠ٛعف ع١ذ -  1

رضبِٓ ؽشوخ: اٌزؤؽ١ش  

،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 3525   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ؽش٠ىٗ ٚ زدبصٞ ِسّذ/ اٌزدبسٞ االعُ رقذ٠ً -  2

ثغ١غخ رٛف١خ: اٌزؤؽ١ش ٚفف  

: اٌزؤؽ١ش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رقذ٠ً ر22532452ُ ربس٠خ ٚفٟ 3525   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ٚؽش٠ىزٗ زدبصٜ ِسّذ -  3

ثغ١غخ رٛف١خ  

 اٌى١بْ رقذ٠ً ر22532422ُ ربس٠خ ٚفٟ 54213   ثشلُ ل١ذ٘ب عجك ، ثمغش ٔد١ت ١ِالد صوش٠ب ٚ ثمغش ٔد١ت ١ِالد خّبي -  4

ثغ١غخ رٛف١خ: اٌزؤؽ١ش ٚفف،   اٌمبٔٛٔٝ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ       

ــــــــــــــــــــــ      

 

 اٌؾشوخ اعُ افجر: اٌٝ 52545 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش رُ  رضبِٓ ؽشوخ  22532421:  ربس٠خ فٝ  ،  -  1

ؽشوبٖ ٚ ع١ٍّبْ ِسّذ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 اٌؾشوخ اعُ افجر: اٌٝ 52545 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش رُ  ثغ١غخ رٛف١خ  22532421:  ربس٠خ فٝ  ،  -  2

ؽشوبٖ ٚ ع١ٍّبْ ِسّذ  

 اٌزدبسٜ االعُ افجر: اٌٝ 354 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش رُ  ثغ١غخ رٛف١خ  22532452:  ربس٠خ فٝ  ،  -  3

ٚؽشوبٖ ف١ذ فبعف ِسّذ/  

/ اٌزدبسٞ االعُ رقذ٠ً: اٌٝ 3525 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش رُ  رضبِٓ ؽشوخ  22532452:  ربس٠خ فٝ  ،  -  4

ؽش٠ىٗ ٚ زدبصٞ ِسّذ  

/ اٌزدبسٞ االعُ رقذ٠ً: اٌٝ 3525 ثشلُ اٌّم١ذح اٌؾشوخ اعُ ثزقذ٠ً اٌزؤؽ١ش رُ  ثغ١غخ رٛف١خ  22532452:  ربس٠خ فٝ  ،  -  5

ؽش٠ىٗ ٚ زدبصٞ ِسّذ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 إٌّقمذ اٌقبد٠ٗ اٌقبِٗ اٌدّق١ٗ اخزّبؿ ِسضش ثّٛخت  اداسح ِدٍظ فضٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  فجذاٌجبلٝ ِسّذ ٓاٌذ٠ خالي ِسّذ -  1

 ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ/  إٌّٙذط اٌغ١ذ              ا٢ٚ االرٟ. 2253/4/5 فٟ ٌالعثزّبس اٌقبِٗ ا١ٌٙئٗ ِٓ اٌّقزّذ 2253/3/26 فٟ

 فجذاٌجبلٟ ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ/  ٚاٌغ١ذ اٌزدبسٖ ٚ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال إٌّزذة ٚاٌقضٛ االداسٖ ِدٍظ سئ١ظ

 ِّثال اداسٖ ِدٍظ فضٛ غجش٠بي ع١ٍُ عبِٟ فبدٞ/  إٌّٙذط ٚاٌغ١ذ ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال اداسٖ ِدٍظ فضٛ

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، اعزمبٌٗ/  ثب١ٔب.  ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ  

 إٌّقمذ اٌقبد٠ٗ اٌقبِٗ اٌدّق١ٗ اخزّبؿ ِسضش ثّٛخت  اداسح ِدٍظ فضٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  فجذاٌجبلٝ ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ -  2

 ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ/  إٌّٙذط اٌغ١ذ              ا٢ٚ االرٟ. 2253/4/5 فٟ ٌالعثزّبس اٌقبِٗ ا١ٌٙئٗ ِٓ اٌّقزّذ 2253/3/26 فٟ

 فجذاٌجبلٟ ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ/  ٚاٌغ١ذ اٌزدبسٖ ٚ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال إٌّزذة ٚاٌقضٛ االداسٖ ِدٍظ سئ١ظ

 ِّثال اداسٖ ِدٍظ فضٛ غجش٠بي ع١ٍُ عبِٟ فبدٞ/  إٌّٙذط ٚاٌغ١ذ ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال اداسٖ ِدٍظ فضٛ

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، اعزمبٌٗ/  ثب١ٔب.  ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ ٗاٌٛع١ٕ اٌؾشوٗ فٓ  

 فٟ إٌّقمذ اٌقبد٠ٗ اٌقبِٗ اٌدّق١ٗ اخزّبؿ ِسضش ثّٛخت  اداسح ِدٍظ فضٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  غجش٠بي ع١ٍُ عبِٟ فبدٞ -  3

 ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ/  إٌّٙذط اٌغ١ذ              ا٢ٚ االرٟ. 2253/4/5 فٟ ٌالعثزّبس اٌقبِٗ ا١ٌٙئٗ ِٓ اٌّقزّذ 2253/3/26

 فجذاٌجبلٟ ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ/  ٚاٌغ١ذ اٌزدبسٖ ٚ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال إٌّزذة ٚاٌقضٛ االداسٖ ِدٍظ سئ١ظ

 ِّثال اداسٖ ِدٍظ فضٛ غجش٠بي ع١ٍُ عبِٟ فبدٞ/  إٌّٙذط ٚاٌغ١ذ ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال اداسٖ ِدٍظ فضٛ

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، اعزمبٌٗ/  ثب١ٔب.  ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ  

 فٟ إٌّقمذ اٌقبد٠ٗ اٌقبِٗ اٌدّق١ٗ اخزّبؿ ِسضش ثّٛخت  اداسح ِدٍظ فضٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  غجش٠بي ع١ٍُ عبِٟ فبدٞ -  4

 ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ/  إٌّٙذط اٌغ١ذ              ا٢ٚ االرٟ. 2253/4/5 فٟ ٌالعثزّبس اٌقبِٗ ا١ٌٙئٗ ِٓ اٌّقزّذ 2253/3/26

 فجذاٌجبلٟ ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ/  ٚاٌغ١ذ اٌزدبسٖ ٚ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال إٌّزذة ٚاٌقضٛ االداسٖ ِدٍظ سئ١ظ

 ِّثال اداسٖ ِدٍظ فضٛ غجش٠بي ع١ٍُ عبِٟ فبدٞ/  إٌّٙذط ٚاٌغ١ذ بسٖٚاٌزد ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال اداسٖ ِدٍظ فضٛ

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، اعزمبٌٗ/  ثب١ٔب.  ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ  

 اٌقبد٠ٗ اٌقبِٗ اٌدّق١ٗ اخزّبؿ ِسضش ثّٛخت  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  5

 ِسّذ زبصَ/  إٌّٙذط اٌغ١ذ              ا٢ٚ االرٟ. 2253/4/5 فٟ ٌالعثزّبس اٌقبِٗ ا١ٌٙئٗ ِٓ اٌّقزّذ 2253/3/26 فٟ إٌّقمذ

 ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ/  ٚاٌغ١ذ اٌزدبسٖ ٚ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال إٌّزذة ٚاٌقضٛ االداسٖ ِدٍظ سئ١ظ ٔٛس ازّذ

 ِدٍظ فضٛ غجش٠بي ع١ٍُ عبِٟ فبدٞ/  إٌّٙذط ٚاٌغ١ذ ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال اداسٖ ِدٍظ فضٛ فجذاٌجبلٟ

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، اعزمبٌٗ/  ثب١ٔب.  ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال اداسٖ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 اٌقبد٠ٗ اٌقبِٗ اٌدّق١ٗ اخزّبؿ ِسضش ثّٛخت  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  6

 ِسّذ زبصَ/  إٌّٙذط اٌغ١ذ              ا٢ٚ االرٟ. 2253/4/5 فٟ ٌالعثزّبس اٌقبِٗ ا١ٌٙئٗ ِٓ اٌّقزّذ 2253/3/26 فٟ إٌّقمذ

 ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ/  ٚاٌغ١ذ اٌزدبسٖ ٚ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال إٌّزذة ٚاٌقضٛ االداسٖ ِدٍظ سئ١ظ ٔٛس ازّذ

 ِدٍظ فضٛ غجش٠بي ع١ٍُ عبِٟ فبدٞ/  إٌّٙذط ٚاٌغ١ذ ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال اداسٖ ِدٍظ فضٛ فجذاٌجبلٟ

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، اعزمبٌٗ/  ثب١ٔب.  ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ فٓ ِّثال اداسٖ  

 ِٕزذة وقضٛ ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ/  إٌّٙذط اٌغ١ذ  اداسح ِدٍظ فضٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  فجذاٌجبلٝ ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ -  7

 اٌّّثٍٗ االداسٖ ِدٍظ ِمبفذ فذد رسذ٠ذ/  ثبٌثب.  اٌؾشوٗ ٌفشؿ وّذ٠ش ٚاعزمبٌزٗ(  ِغزمً)  اٌخجشٖ رٚٞ ِٓ اداسٖ ِدٍظ ٚسئ١ظ

 ِٓ اٌٛاسد اٌزشؽ١ر خغبة فٍٟ اثٕبء فمظ افضبء ثالثٗ فٍٟ ِزمقشآ ١ٌقجر االداسٖ ِدٍظ داخً ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ ٌٍؾشوٗ

 ٚاٌغبدٖ اٌغبثك االداسٖ ِدٍظ سئ١ظ اٌغبدٖ عشف اخالء/  ساثقب.  2252/52/35 ِٓ افزجبسآ ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، ِذٖ ٚالشاس إٌّز١ٙٗ اٌفزشٖ فٓ اٌغبثمْٛ االداسٖ ِدٍظ افضبء  

 ِٕزذة وقضٛ ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ/  إٌّٙذط اٌغ١ذ  اداسح ِدٍظ فضٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  فجذاٌجبلٝ ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ -  8

 ثٍٗاٌّّ االداسٖ ِدٍظ ِمبفذ فذد رسذ٠ذ/  ثبٌثب.  اٌؾشوٗ ٌفشؿ وّذ٠ش ٚاعزمبٌزٗ(  ِغزمً)  اٌخجشٖ رٚٞ ِٓ اداسٖ ِدٍظ ٚسئ١ظ

 ِٓ اٌٛاسد اٌزشؽ١ر خغبة فٍٟ اثٕبء فمظ افضبء ثالثٗ فٍٟ ِزمقشآ ١ٌقجر االداسٖ ِدٍظ داخً ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ ٌٍؾشوٗ

 ٚاٌغبدٖ اٌغبثك االداسٖ ِدٍظ سئ١ظ اٌغبدٖ عشف اخالء/  ساثقب.  2252/52/35 ِٓ افزجبسآ ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، ِذٖ ٚالشاس إٌّز١ٙٗ اٌفزشٖ فٓ اٌغبثمْٛ االداسٖ ِدٍظ افضبء  

 ٚسئ١ظ ِٕزذة وقضٛ ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ/  إٌّٙذط اٌغ١ذ  اداسح ِدٍظ فضٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  غجش٠بي ع١ٍُ عبِٟ فبدٞ -  9

 ٌٍؾشوٗ اٌّّثٍٗ االداسٖ ِدٍظ ِمبفذ فذد رسذ٠ذ/  ثبٌثب.  اٌؾشوٗ ٌفشؿ وّذ٠ش ٚاعزمبٌزٗ(  ِغزمً)  اٌخجشٖ رٚٞ ِٓ اداسٖ ِدٍظ

 اٌؾشوٗ ِٓ اٌٛاسد اٌزشؽ١ر خغبة فٍٟ اثٕبء فمظ افضبء ثالثٗ فٍٟ ِزمقشآ ١ٌقجر االداسٖ ِدٍظ داخً ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ

 افضبء ٚاٌغبدٖ اٌغبثك االداسٖ ِدٍظ سئ١ظ اٌغبدٖ عشف اخالء/  ساثقب.  2252/52/35 ِٓ افزجبسآ ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، ِذٖ ٚالشاس إٌّز١ٙٗ اٌفزشٖ فٓ اٌغبثمْٛ االداسٖ ِدٍظ  

 ٚسئ١ظ ِٕزذة وقضٛ ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ/  إٌّٙذط اٌغ١ذ  اداسح ِدٍظ فضٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  غجش٠بي ع١ٍُ عبِٟ فبدٞ -  10

 ٌٍؾشوٗ اٌّّثٍٗ االداسٖ ِدٍظ ِمبفذ فذد رسذ٠ذ/  ثبٌثب.  اٌؾشوٗ ٌفشؿ وّذ٠ش ٚاعزمبٌزٗ(  ِغزمً)  اٌخجشٖ رٚٞ ِٓ اداسٖ ِدٍظ

 اٌؾشوٗ ِٓ اٌٛاسد اٌزشؽ١ر خغبة فٍٟ اثٕبء فمظ افضبء ثالثٗ فٍٟ ِزمقشآ ١ٌقجر االداسٖ ِدٍظ داخً ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ

 افضبء ٚاٌغبدٖ اٌغبثك االداسٖ ِدٍظ سئ١ظ اٌغبدٖ عشف اخالء/  ساثقب.  2252/52/35 ِٓ افزجبسآ ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، ِذٖ ٚالشاس إٌّز١ٙٗ اٌفزشٖ فٓ اٌغبثمْٛ االداسٖ ِدٍظ  

 وقضٛ ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ/  إٌّٙذط اٌغ١ذ  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  11

 االداسٖ ِدٍظ ِمبفذ فذد رسذ٠ذ/  ثبٌثب.  اٌؾشوٗ ٌفشؿ وّذ٠ش ٚاعزمبٌزٗ(  ِغزمً)  اٌخجشٖ رٚٞ ِٓ اداسٖ ِدٍظ ٚسئ١ظ ِٕزذة

 اٌزشؽ١ر خغبة فٍٟ اثٕبء فمظ افضبء ثالثٗ فٍٟ ِزمقشآ ١ٌقجر االداسٖ ِدٍظ داخً ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ ٌٍؾشوٗ اٌّّثٍٗ

 اٌغبثك االداسٖ ِدٍظ سئ١ظ اٌغبدٖ عشف اخالء/  ساثقب.  2252/52/35 ِٓ افزجبسآ ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ ِٓ اٌٛاسد

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، ِذٖ ٚالشاس إٌّز١ٙٗ اٌفزشٖ فٓ اٌغبثمْٛ االداسٖ ِدٍظ افضبء ٚاٌغبدٖ  

 وقضٛ ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ/  إٌّٙذط اٌغ١ذ  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  12

 االداسٖ ِدٍظ ِمبفذ فذد رسذ٠ذ/  ثبٌثب.  اٌؾشوٗ ٌفشؿ وّذ٠ش ٚاعزمبٌزٗ(  ِغزمً)  اٌخجشٖ رٚٞ ِٓ اداسٖ ِدٍظ ٚسئ١ظ ِٕزذة

 زشؽ١راٌ خغبة فٍٟ اثٕبء فمظ افضبء ثالثٗ فٍٟ ِزمقشآ ١ٌقجر االداسٖ ِدٍظ داخً ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ ٌٍؾشوٗ اٌّّثٍٗ

 اٌغبثك االداسٖ ِدٍظ سئ١ظ اٌغبدٖ عشف اخالء/  ساثقب.  2252/52/35 ِٓ افزجبسآ ٚاٌزدبسٖ ٌٍز١ّٕٗ اٌٛع١ٕٗ اٌؾشوٗ ِٓ اٌٛاسد

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، ِذٖ ٚالشاس إٌّز١ٙٗ اٌفزشٖ فٓ اٌغبثمْٛ االداسٖ ِدٍظ افضبء ٚاٌغبدٖ  

 عٕٛاد ثالثٗ ٌّذٖ اٌدذ٠ذ االداسٖ ِدٍظ فض٠ٛٗ  اداسح ِدٍظ فضٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  فجذاٌجبلٝ ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ -  13

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ،.  2253 خالي رّذ اٌزٟ االداسٖ ِدٍظ لشاساد فٍٟ ٚاٌزقذ٠ك  

 عٕٛاد ثالثٗ ٌّذٖ اٌدذ٠ذ االداسٖ ِدٍظ فض٠ٛٗ  اداسح ِدٍظ فضٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  فجذاٌجبلٝ ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ -  14

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ،.  2253 خالي رّذ اٌزٟ االداسٖ ِدٍظ لشاساد فٍٟ ٚاٌزقذ٠ك  

 ٚاٌزقذ٠ك عٕٛاد ثالثٗ ٌّذٖ اٌدذ٠ذ االداسٖ ِدٍظ فض٠ٛٗ  اداسح ِدٍظ فضٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  غجش٠بي ع١ٍُ عبِٟ فبدٞ -  15

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ،.  2253 خالي رّذ اٌزٟ االداسٖ ِدٍظ لشاساد فٍٟ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 ٚاٌزقذ٠ك عٕٛاد ثالثٗ ٌّذٖ اٌدذ٠ذ االداسٖ ِدٍظ فض٠ٛٗ  اداسح ِدٍظ فضٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  غجش٠بي ع١ٍُ عبِٟ فبدٞ -  16

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ،.  2253 خالي رّذ اٌزٟ االداسٖ ِدٍظ لشاساد فٍٟ  

 عٕٛاد ثالثٗ ٌّذٖ اٌدذ٠ذ االداسٖ ِدٍظ فض٠ٛٗ  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  17

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ،.  2253 خالي رّذ اٌزٟ االداسٖ ِدٍظ لشاساد فٍٟ ٚاٌزقذ٠ك  

 عٕٛاد ثالثٗ ٌّذٖ اٌدذ٠ذ االداسٖ ِدٍظ فض٠ٛٗ  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  18

2112   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ،.  2253 خالي رّذ اٌزٟ االداسٖ ِدٍظ لشاساد فٍٟ ٚاٌزقذ٠ك  

  ، ِزضبِٓ ؽش٠ه اٌٝ ِٛفٝ ؽش٠ه ِٓ اٌؾش٠ه ففٗ رقذ٠ً  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ِسّذ ٠ٛعف ع١ذ ِسّذ -  19

 ٚزك اٌش٘ٓ ٚزك ٌٍؾشوٗ اٌٍّّٛوٗ االفٛي ث١ـ زك ِٕفشدا االٚي ٌٍٚؾش٠ه ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّق١ٓ اٌثالثٗ ٌٍؾشوبء االداسٖ زك افجر

 اٌقمبسٜ اٌؾٙش ِقٍسٗ اِبَ اٌزٛل١ـ فٝ اٌسك ٌٚٗ اٌج١ـ ل١ّٗ ٚاعزالَ ٌٍؾشوٗ اٌٍّّٛوٗ ٚاالساضٝ ٌالفٛي اٌج١ـ فمٛد فٍٝ اٌزٛل١ـ

422   ثشلُ    22532423:  ربس٠خ ، االفٛي ث١ـ فمٛد فٍٝ  

  ، ِزضبِٓ ؽش٠ه اٌٝ ِٛفٝ ؽش٠ه ِٓ اٌؾش٠ه ففٗ رقذ٠ً  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ِسّذ ٠ٛعف ع١ذ ِسّذ -  20

 ٚزك اٌش٘ٓ ٚزك ٌٍؾشوٗ اٌٍّّٛوٗ االفٛي ث١ـ زك ِٕفشدا االٚي ٌٍٚؾش٠ه ِٕفشد٠ٓ اٚ ِدزّق١ٓ اٌثالثٗ ٌٍؾشوبء االداسٖ زك افجر

 اٌقمبسٜ اٌؾٙش ِقٍسٗ اِبَ اٌزٛل١ـ فٝ اٌسك ٌٚٗ اٌج١ـ ل١ّٗ ٚاعزالَ ٌٍؾشوٗ ٌٍّّٛوٗا ٚاالساضٝ ٌالفٛي اٌج١ـ فمٛد فٍٝ اٌزٛل١ـ

422   ثشلُ    22532423:  ربس٠خ ، االفٛي ث١ـ فمٛد فٍٝ  

4155   ثشلُ    22532424:  ربس٠خ ، ِزضبِٓ ؽش٠ه دخٌٛٗ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ازّذ ادُ٘ خبٌذ اٌذ٠ٓ ٔٛس -  21  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛف١خ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ بْع١ٍّ ِسّذ -  22

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛف١خ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  23

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛف١خ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  24

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  25

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  26

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  27

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  28

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  29

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  30

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  31

52545   ثشلُ    22532421  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  32

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  33

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  34

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  35

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  36

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ِٓرضب ؽشوخ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  37

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  38

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  39

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛف١خ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  40

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛف١خ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  41

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛف١خ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  42

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  43

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  44

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  45

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، سمبرخِغز وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  46

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  47

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  48

52545   ثشلُ    22532421  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  49

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  50

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  51

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  52

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  53

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  زضبِِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  54

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  55

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  56

52545   ثشلُ    22532421  

:  ربس٠خ ، ِغزسمبرخ وبفخ اعزالِخ ٚ اٌؾشوخ ِٓ خشٚخخ رُ  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  57

52545   ثشلُ    22532421  

 ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛف١خ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  58

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ اٚ  

 ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛف١خ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  59

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ اٚ  

 ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛف١خ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  60

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ اٚ  

 ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح كز افجر  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  61

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ اٚ  

 ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  62

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ اٚ  

 ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  ازّذ ع١ذ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  63

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ اٚ  

 اٚ ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  64

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ  

 اٚ ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  65

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 اٚ ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  66

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ  

 اٚ ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  67

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ  

 اٚ ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  68

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ  

 اٚ ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  اعّبف١ً ف١ٍؼ فٍٝ ِسّذ -  69

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ  

 اٚ ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  70

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ  

 اٚ ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  71

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ  

 اٚ ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  72

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ  

 اٚ ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  73

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ  

 اٚ ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر زٛل١ـاٌ ٚ االداسح زك افجر  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  74

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ  

 اٚ ِدزّق١ٓ اٌؾشوبء ٌد١ّـ ١ٌقجر اٌزٛل١ـ ٚ االداسح زك افجر  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  فجذٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘ -  75

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ِٕفشد٠ٓ  

                       اٌّب١ٌٗ ِغزسمبرٗ وبفٗ ٚاعزالِٗ اٌؾشوٗ ِٓ خشٚخٗ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛف١خ  ِسّذ ف١ذ فبعف -  76

 ؽش٠ه اٌٝ ِسّذ ف١ذ فبعف ِسّذ اٌؾش٠ه ففٗ رقذ٠ً                                                                                

 ٌٍغشف ٚاٌزٛل١ـ االداسٖ زك افجر                                                             ِقشٜ 5333/5/22 ِٛا١ٌذ ِزضبِٓ

 ؽش٠ه خشٚج       عجك ِب وً فٝ اٌغ١ش ٠ٛوً اْ ٌٚٗ اٌجٕٛن ٌذٜ ٚاٌش٘ٓ االلزشاك زك ٌٚٗ ِٕفشدا ِسّذ ف١ذ فبعف ِسّذ اٌثبٔٝ

354   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، ثبٌقمذ ِزوٛس ِٛفٝ  

                       اٌّب١ٌٗ ِغزسمبرٗ وبفٗ ٚاعزالِٗ اٌؾشوٗ ِٓ خشٚخٗ رُ  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  ثغ١غخ رٛف١خ  ِسّذ ف١ذ فبعف -  77

 ؽش٠ه اٌٝ ِسّذ ف١ذ فبعف ِسّذ اٌؾش٠ه ففٗ رقذ٠ً                                                                                

 ٌٍغشف ٚاٌزٛل١ـ االداسٖ زك افجر                                                             ِقشٜ 5333/5/22 ِٛا١ٌذ ِزضبِٓ

 ؽش٠ه خشٚج       عجك ِب وً فٝ اٌغ١ش ٠ٛوً اْ ٌٚٗ اٌجٕٛن ٌذٜ ٚاٌش٘ٓ االلزشاك زك ٌٚٗ ِٕفشدا ِسّذ ف١ذ فبعف ِسّذ اٌثبٔٝ

354   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، ثبٌقمذ ِزوٛس ِٛفٝ  

:  ربس٠خ ، زمٛلٙب وبفٗ اعزالِٙب ٚ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ عّبذ خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ف١بك اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ عّبذ -  78

3525   ثشلُ    22532452  

:  ربس٠خ ، زمٛلٙب فٗوب اعزالِٙب ٚ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ عّبذ خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  رضبِٓ ؽشوخ  ف١بك اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ عّبذ -  79

3525   ثشلُ    22532452  

:  ربس٠خ ، زمٛلٙب وبفٗ اعزالِٙب ٚ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ عّبذ خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ف١بك اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ عّبذ -  80

3525   ثشلُ    22532452  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

:  ربس٠خ ، زمٛلٙب وبفٗ اعزالِٙب ٚ اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ عّبذ خشٚج  ِزضبِٓ ؽش٠ه  ثغ١غخ رٛف١خ  ف١بك اثشا١ُ٘ اٌغ١ذ عّبذ -  81

3525   ثشلُ    22532452  

 اٌش٘ٓ زك ٌٚٗ ِٕفشدا االٚي ٌٍغشف ٚاٌزٛل١ـ االداسٖ زك افجر  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  فٍٝ خ١ًٍ خّقخ ِسّذ -  82

3242   ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، اٌسى١ِٛٗ ٚاٌدٙبد اٌجٕٛن اِبَ ٚااللزشاك  

 اٌش٘ٓ زك ٌٚٗ ِٕفشدا االٚي ٌٍغشف ٚاٌزٛل١ـ االداسٖ زك افجر  ؽش٠ه ٚ ِذ٠ش  رضبِٓ ؽشوخ  فٍٝ خ١ًٍ خّقخ ِسّذ -  83

3242   ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، اٌسى١ِٛٗ ٚاٌدٙبد اٌجٕٛن اِبَ ٚااللزشاك  

 اٌؾشوخ فٓ ث١بثخ اٌزٛل١ـ عٍغٗ اٌغبء -5  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  84

 أٛاؿ وبفخ ٚ اٌجٕى١خ اٌزس٠ٛالد ٚ اٌؾ١ىبد الفزّبد اٌّب١ٌخ اٌغٍغبد فٝ عٗ ِسّذ اٌخزُ عش ِقغفٝ/  ٌالعزبر( أ) ثبٌّدّٛفخ

( أ) ثبٌّدّٛفخ اٌزٛل١ـ عٍغخ ِٕر - 2  ِقشٜ خ١ٕخ ١ٍِْٛ 3 ال٠زدبٚص ف١ّب اغاللٙب ٚ اٌسغبثبد فزر ٚ اٌّقشف١خ اٌّقبِالد

 ٚ اٌسغبثبد فزر ٚ اٌّقشف١خ اٌّقبِالد أٛاؿ وبفخ ٚ اٌجٕى١خ اٌزس٠ٛالد ٚ اٌؾ١ىبد الفزّبد فجذاهلل ِسّذ فجذاٌقض٠ض ٠بعش/  برٌالعز

2112   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، ٠زقذٜ ال ف١ّب رٌه ٚ( ة) اٌّدّٛفخ ضّٓ رٛل١ـ ِـ ِدزّقب اغاللٙب  

 اٌؾشوخ فٓ ث١بثخ اٌزٛل١ـ عٍغٗ اٌغبء -5  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  85

 أٛاؿ وبفخ ٚ اٌجٕى١خ اٌزس٠ٛالد ٚ اٌؾ١ىبد الفزّبد اٌّب١ٌخ اٌغٍغبد فٝ عٗ ِسّذ اٌخزُ عش ِقغفٝ/  ٌالعزبر( أ) ثبٌّدّٛفخ

( أ) ثبٌّدّٛفخ اٌزٛل١ـ عٍغخ ِٕر - 2  ِقشٜ خ١ٕخ ١ٍِْٛ 3 ال٠زدبٚص ف١ّب اغاللٙب ٚ اٌسغبثبد فزر ٚ اٌّقشف١خ اٌّقبِالد

 ٚ اٌسغبثبد فزر ٚ اٌّقشف١خ اٌّقبِالد أٛاؿ وبفخ ٚ اٌجٕى١خ اٌزس٠ٛالد ٚ اٌؾ١ىبد الفزّبد فجذاهلل ِسّذ فجذاٌقض٠ض ٠بعش/  ٌالعزبر

2112   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، ٠زقذٜ ال ف١ّب رٌه ٚ( ة) اٌّدّٛفخ ضّٓ رٛل١ـ ِـ ِدزّقب اغاللٙب  

 اٌزٛل١ـ عٍغخ اٌغبء - 3 ِقشٜ خ١ٕخ ١ٍِْٛ 3  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  86

 اٌجٕى١خ اٌزس٠ٛالد ٚ اٌؾ١ىبد الفزّبد اٌّب١ٌٗ اٌغٍغبد فٝ فذ٠ك ازّذ فذ٠ك فّشٚ/  ٌالعزبر(  ة)  ثبٌّدّٛفخ اٌؾشوخ فٓ ١ٔبثخ

 اٌّب١ٌخ اٌغٍغبد رقجر عجك ٌّب ٚفمب - خ١ٕخ ١ٍِْٛ ٠زدبٚص ال ف١ّب اغاللٙب ٚ اٌسغبثبد فزر ٚ اٌّقشف١خ اٌّقبِالد أٛاؿ وبفخ ٚ

  ِدزّق١ٓ رٛل١ق١ٓ خالي ِٓ اغاللٙب ٚ اٌسغبثبد فزر ٚ اٌّقشف١خ اٌّقبِالد أٛاؿ وبفخ ٚ اٌجٕى١خ اٌزس٠ٛالد ٚ اٌؾ١ىبد وً الفزّبد

2112   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ،( ة) اٌّدّٛفخ افضبء ازذ ِـ( أ) اٌّدّٛفخ افضبء ازذ ِٓ  

 اٌزٛل١ـ عٍغخ اٌغبء - 3 ِقشٜ خ١ٕخ ١ٍِْٛ 3  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  87

 اٌجٕى١خ اٌزس٠ٛالد ٚ اٌؾ١ىبد الفزّبد اٌّب١ٌٗ اٌغٍغبد فٝ فذ٠ك ازّذ فذ٠ك فّشٚ/  ٌالعزبر(  ة)  ثبٌّدّٛفخ اٌؾشوخ فٓ ١ٔبثخ

 اٌّب١ٌخ اٌغٍغبد رقجر عجك ٌّب ٚفمب - خ١ٕخ ١ٍِْٛ ٠زدبٚص ال ف١ّب اغاللٙب ٚ اٌسغبثبد فزر ٚ اٌّقشف١خ اٌّقبِالد أٛاؿ وبفخ ٚ

  ِدزّق١ٓ رٛل١ق١ٓ خالي ِٓ اغاللٙب ٚ اٌسغبثبد فزر ٚ اٌّقشف١خ اٌّقبِالد أٛاؿ وبفخ ٚ اٌجٕى١خ اٌزس٠ٛالد ٚ اٌؾ١ىبد وً الفزّبد

2112   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ،( ة) اٌّدّٛفخ افضبء ازذ ِـ( أ) اٌّدّٛفخ افضبء ازذ ِٓ  

 اٌزٛف١ـ راد اٌّدّٛفخ - اٌزبٌٝ إٌسٛ فٍٝ رٌه ٚ  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  88

 اٌؾشوخ فٓ ِّثالْ االداسح ِدٍظ فضٛ القٝ زذ ثذْٚ فجذاٌجبلٟ ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ/  االعزبر - 5 - ٠ٍٝ وّب اٌزقذ٠ً ثقذ( أ)

 ِٓ ٠قٍذٌٙب ِب اٚ ِقشٜ خ١ٕخ ١ٍِْٛ ثالثخ القٝ ثسذ فجذاهلل ِسّذ فجذاٌقض٠ض ٠بعش/  االعزبر - 2 اٌزدبسح ٚ ٌٍز١ّٕخ اٌٛع١ٕخ

 ِسّذ زبصَ - 5 - ٠ٍٝ وّب اٌزقذ٠ً ثقذ( ة) اٌزٛل١ـ راد اٌّدّٛفخ         اٌقبِخ اٌسغبثبد اداسح ِذ٠ش االخشٜ االخٕج١خ اٌقّالد

2112   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، إٌّزذة اٌقضٛ ٚ االداسح ِدٍظ سئظ القٝ ثذْٚ ٔٛس ازّذ  

 اٌزٛف١ـ راد اٌّدّٛفخ - اٌزبٌٝ إٌسٛ فٍٝ رٌه ٚ  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  89

 اٌؾشوخ فٓ ِّثالْ االداسح ِدٍظ فضٛ القٝ زذ ثذْٚ فجذاٌجبلٟ ِسّذ اٌذ٠ٓ خالي ِسّذ/  االعزبر - 5 - ٠ٍٝ وّب اٌزقذ٠ً ثقذ( أ)

 ِٓ ٠قٍذٌٙب ِب اٚ ِقشٜ خ١ٕخ ١ٍِْٛ ثالثخ القٝ ثسذ فجذاهلل ِسّذ فجذاٌقض٠ض ٠بعش/  االعزبر - 2 اٌزدبسح ٚ ٌٍز١ّٕخ اٌٛع١ٕخ

 ِسّذ زبصَ - 5 - ٠ٍٝ وّب اٌزقذ٠ً ثقذ( ة) اٌزٛل١ـ راد اٌّدّٛفخ         اٌقبِخ اٌسغبثبد اداسح ِذ٠ش االخشٜ االخٕج١خ اٌقّالد

2112   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، إٌّزذة اٌقضٛ ٚ االداسح ِدٍظ سئظ القٝ ثذْٚ ٔٛس ازّذ  

 - 2 اٌزدبسح ٚ ٌٍز١ّٕخ ٛع١ٕخاٌ اٌؾشوخ فٓ ِّثال  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  90

 سئظ ٔبئت االخشٜ االخٕج١خ اٌقّالد ِٓ ٠قبدٌٙب ِب اٚ ِقشٜ خ١ٕخ ِال١٠ٓ خّغخ القٝ ثسذ صوٝ ازّذ ِسغٓ ازّذ/  إٌّٙذط

 ِب اٚ ِقشٜ خ١ٕخ ِال١٠ٓ خّغخ القٝ ثسذ غجش٠بي ع١ٍُ عبِٝ فبدٜ/  إٌّٙذط - 3 اٌخبفخ ٚ اٌخبسخ١خ اٌق١ٍّبد ٌمغبؿ اٌؾشوخ

 زغٓ ٔج١ً/  إٌّٙذط - 4 اٌزدبسح ٚ ٌٍز١ّٕخ اٌٛع١ٕخ اٌؾشوخ فٓ ِّثال االداسح ِدٍظ فضٛ االخشٜ االخٕج١خ اٌقّالد ِٓ ٠قبدٌٙب

2112   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، اٌقّالد ِٓ ٠قبدٌٙب ِب اٚ ِقشٜ خ١ٕخ ِال١٠ٓ ثالثخ القٝ ثسذ عبِٝ ِسّٛد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

 - 2 اٌزدبسح ٚ ٌٍز١ّٕخ اٌٛع١ٕخ اٌؾشوخ فٓ ِّثال  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  91

 سئظ ٔبئت االخشٜ االخٕج١خ اٌقّالد ِٓ ٠قبدٌٙب ِب اٚ ِقشٜ خ١ٕخ ِال١٠ٓ خّغخ القٝ ثسذ صوٝ ازّذ ِسغٓ ازّذ/  إٌّٙذط

 ِب اٚ ِقشٜ خ١ٕخ ِال١٠ٓ خّغخ القٝ ثسذ غجش٠بي ع١ٍُ عبِٝ فبدٜ/  إٌّٙذط - 3 اٌخبفخ ٚ اٌخبسخ١خ اٌق١ٍّبد ٌمغبؿ اٌؾشوخ

 زغٓ ٔج١ً/  إٌّٙذط - 4 اٌزدبسح ٚ ٌٍز١ّٕخ اٌٛع١ٕخ اٌؾشوخ فٓ ِّثال االداسح ِدٍظ فضٛ االخشٜ االخٕج١خ اٌقّالد ِٓ ٠قبدٌٙب

2112   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، اٌقّالد ِٓ ٠قبدٌٙب ِب اٚ ِقشٜ خ١ٕخ ِال١٠ٓ ثالثخ القٝ ثسذ عبِٝ ِسّٛد  

 - 5 االزز١بخبد لغبؿ سئ١ظ االخشٜ االخٕج١خ  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  92

 سئ١ظ االخشٜ االخٕج١خ اٌقّالد ِٓ ٠قبدٌٙب ِب اٚ ِقشٜ خ١ٕخ ِال١٠ٓ ثالثخ القٝ ثسذ ِسّٛد فجذاٌسىُ فغب خبٌذ/  إٌّٙذط

 االخٕج١خ اٌقّالد ِٓ ٠قبدٌٙب ِب اٚ ِقشٜ خ١ٕخ ِال١٠ٓ ثالثخ القٝ ثسذ فبِش فف١فٝ ِسّذ ا٠ّٓ/  إٌّٙذط - 6  اٌزق١ٕـ لغبؿ

 ثبالخّبؿ اٌّدٍظ ٚافك إٌّزذة اٌقضٛ ٚ االداسح ِدٍظ سئ١ظ فالز١بد رسذ٠ذ/  ثب١ٔب - ٚاٌزسىُ اٌق١ٍّبد لغبؿ سئ١ظ االخشٜ

2112   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، ِدٍظ سئ١ظ ز١بدفال ٔفظ اٌسبٌٝ إٌّزذة اٌقضٛ ٚ االداسح ِدٍظ سئ١ظ ِٕر فٍٝ  

 - 5 االزز١بخبد لغبؿ سئ١ظ االخشٜ االخٕج١خ  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  93

 سئ١ظ االخشٜ االخٕج١خ اٌقّالد ِٓ ٠قبدٌٙب ِب اٚ ِقشٜ خ١ٕخ ِال١٠ٓ ثالثخ القٝ ثسذ ِسّٛد فجذاٌسىُ فغب خبٌذ/  إٌّٙذط

 االخٕج١خ اٌقّالد ِٓ ٠قبدٌٙب ِب اٚ ِقشٜ خ١ٕخ ِال١٠ٓ ثالثخ القٝ ثسذ فبِش فف١فٝ ِسّذ ا٠ّٓ/  إٌّٙذط - 6  اٌزق١ٕـ لغبؿ

 ثبالخّبؿ اٌّدٍظ ٚافك إٌّزذة اٌقضٛ ٚ االداسح ِدٍظ سئ١ظ فالز١بد رسذ٠ذ/  ثب١ٔب - ٚاٌزسىُ اٌق١ٍّبد لغبؿ سئ١ظ االخشٜ

2112   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، ِدٍظ سئ١ظ فالز١بد ٔفظ اٌسبٌٝ إٌّزذة اٌقضٛ ٚ االداسح ِدٍظ سئ١ظ ِٕر فٍٝ  

 ٚافك لذ ٚ ٘زا اٌغبثم١ٓ إٌّزذة اٌقضٛ ٚ االداسح  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  94

2112   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، رقذ٠الد ِٓ عجك ِب فٍٝ ثبالخّبؿ اٌّدٍظ  

 ٚافك لذ ٚ ٘زا اٌغبثم١ٓ إٌّزذة اٌقضٛ ٚ االداسح  ِٕزذة ٚفضٛ اداسح ِدٍظ سئ١ظ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ٔٛس ازّذ ِسّذ زبصَ -  95

2112   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، رقذ٠الد ِٓ عجك ِب فٍٝ ثبالخّبؿ اٌّدٍظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌقمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

422   ثشلُ    22532423:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ٚؽشوبٖ ٠ٛعف ِسّذ ٠ٛعف ع١ذ -  1  

422   ثشلُ    22532423:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشوبٖ ٠ٛعف ِسّذ ٠ٛعف ع١ذ -  2  

4155   ثشلُ    22532424:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ؽش٠ىٗٚ ف١قً ِقغفٝ ٘ؾبَ -  3  

 ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ٚؽشوبٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘/١ٌقجر رقذ٠ً -  4

  52545  

 ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ؽشوبٖ ٚ ع١ٍّبْ ِسّذ اٌؾشوخ اعُ افجر -  5

  52545  

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ؽشوبح ٚ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  6  

  ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشوبٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘/١ٌقجر رقذ٠ً -  7

 52545  

 ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ؽشوبٖ ٚ ع١ٍّبْ ِسّذ اٌؾشوخ اعُ افجر -  8

  52545  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

52545   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ؽشوبح ٚ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  9  

55255   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشوبٖ ٠ٛعف ِسّٛد ذازّ -  10  

:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ٚؽشوبٖ ف١ذ فبعف ِسّذ/ اٌزدبسٜ االعُ افجر -  11

354   ثشلُ    22532452  

   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ٚؽشوبٖ ِسّذ ف١ذ فبعف/  ِٕٙذط -  12

354 

   22532452:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ؽش٠ىٗ ٚ زدبصٞ ِسّذ/ اٌزدبسٞ االعُ رقذ٠ً -  13

3525   ثشلُ   

3525   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽش٠ىزٗ زدبصٜ ِسّذ -  14  

  22532452:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ؽش٠ىٗ ٚ زدبصٞ ِسّذ/ اٌزدبسٞ االعُ رقذ٠ً -  15

3525   ثشلُ    

3525   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ٚؽش٠ىزٗ زدبصٜ ِسّذ -  16  

   22532455:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ؽشوبئٗ ٚ ٠ٛعف ِسّذ/ اٌزدبسٞ االعُ رقذ٠ً -  17

53564   ثشلُ   

 ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ؽشوبءّ٘ب ٚ زغٓ ازّذ ٚ ٠ٛعف ِسّذ -  18

  53564  

3242   ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشوبٖ خ١ًٍ خّقخ ِسّذ -  19  

   ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽش٠ىٗ خ١ًٍ خّقخ ِسّذ -: افجر -  20

3242 

    22532454:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ٚؽشوبٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘/١ٌقجر رقذ٠ً -  21

52545   ثشلُ  

    22532454:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ؽشوبٖ ٚ ع١ٍّبْ ِسّذ اٌؾشوخ اعُ افجر -  22

52545   ثشلُ  

   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ؽشوبح ٚ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  23

52545 

 ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ٚؽشوبٖ خّقٗ عقذ اثشا١ُ٘/١ٌقجر رقذ٠ً -  24

  52545  

    22532454:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ؽشوبٖ ٚ ع١ٍّبْ ِسّذ اٌؾشوخ اعُ افجر -  25

52545   ثشلُ  

52545   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ؽشوبح ٚ ِٛعٝ ع١ٍّبْ ِسّذ -  26  

:  ربس٠خ ، رضبِٓ ؽشوخ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  رضبِٓ ؽشوخ  ثمغش ٔد١ت ١ِالد صوش٠ب ٚ ثمغش ٔد١ت ١ِالد خّبي -  27

54213   ثشلُ    22532422  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ثمغش ٔد١ت ١ِالد صوش٠ب ٚ ثمغش ٔد١ت ١ِالد خّبي -  28

54213   ثشلُ    22532422  

 ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، ثغ١غخ رٛف١خ فٕٗ ِٚؾٙش ٍِخـ  ثغ١غخ رٛف١خ  ثٍذٜ ِخجض ٚؽشوبٖ خّقخ ز١ّذح زّذٜ -  29

  6254  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد ردذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2314   ثشلُ    22532425:  ربس٠خ ، 143    اهلل فجذ ازّذ فىشٜ اٌس١ّذ فجذ ِسّذ -  1  

2314   ثشلُ    22532425:  ربس٠خ ، 152  2222/2/52 ززٝ عبسٜ  اهلل فجذ ازّذ فىشٜ اٌس١ّذ فجذ ِسّذ -  2  

52563   ثشلُ    22532425:  ربس٠خ ، 155  2223/5/52 ززٝ عبسٜ  فٍٝ اٌقؾ١ُ فجذ اٌمبدس فجذ فّشٚ -  3  

52122   ثشلُ    22532425:  ربس٠خ ، 143  2224/2/55  خشخظ ِمبس فّٙٝ ١ِٕشح -  4  

5315   ثشلُ    22532425:  ربس٠خ ، 152    فضاصاٜ اٌقض٠ض فجذ فٍٝ ِسّذ -  5  

5315   ثشلُ    22532425:  ربس٠خ ، 153  2223/1/55 ززٝ عبسٜ  فضاصاٜ اٌقض٠ض فجذ فٍٝ ِسّذ -  6  

52363   ثشلُ    22532423:  ربس٠خ ، 164  2222/52/53 ززٝ عبسٜ  زغٓ ِسّذ اثشا١ُ٘ ازّذ -  7  

3335   ثشلُ    22532423:  ربس٠خ ، 165  2222/2/51 ززٝ عبسٜ  فٍٝ ع١ذ ِسّذ ازّذ -  8  

5142   ثشلُ    22532424:  ربس٠خ ، 123    ِسّذ اٌجس١شٜ اٌغ١ذ سضب -  9  

5142   ثشلُ    22532424:  ربس٠خ ، 124    ِسّذ اٌجس١شٜ اٌغ١ذ سضب -  10  

5142   ثشلُ    22532424:  ربس٠خ ، 125  2224/3/6 ززٝ عبسٜ  ِسّذ اٌجس١شٜ اٌغ١ذ سضب -  11  

3624   ثشلُ    22532421:  ربس٠خ ، 133  2225/5/52 ززٝ عبسٜ  فبِش ٘بؽُ ص٠ذ اثٛ عقبدح -  12  

2313   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، 223    اٌقبي فجذ ِسّذ اٌغ١ذ ٔبفش -  13  

3162   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، 223    ص٠ذ إٌّقُ فجذ زغٓ سا١ٔب -  14  

3162   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، 252    ص٠ذ إٌّقُ فجذ زغٓ سا١ٔب -  15  

3162   ثشلُ    22532422:  ربس٠خ ، 255  2222/55/55ززٟ عبسٞ  ص٠ذ إٌّقُ فجذ زغٓ سا١ٔب -  16  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

4363   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، 223    اٌٍغ١ف فجذ ازّذ اٌٍغ١ف فجذ ا٠ّٓ -  17  

4363   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، 224    ١فاٌٍغ فجذ ازّذ اٌٍغ١ف فجذ ا٠ّٓ -  18  

4363   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، 225  2225/52/22 ززٝ عبسٜ  اٌٍغ١ف فجذ ازّذ اٌٍغ١ف فجذ ا٠ّٓ -  19  

52553   ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، 233  2223/3/51 ززٝ عبسٜ  زّذاْ اٌّبٌه فجذ فؤاد فبعّخ -  20  

3315   ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، 223    ازّذ زغٓ اهلل فجذ زغٓ -  21  

2142   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، 251  2223/3/53 ززٝ عبسٜ  اٌؾ١ّٝ ِشعٝ ِسّذ زغٓ ربِش -  22  

5623   ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، 262    فقّذ عقذ اؽشف -  23  

5623   ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، 263    فقّذ عقذ اؽشف -  24  

5623   ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، 612    فقّذ عقذ اؽشف -  25  

5623   ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، 615  2223/3/51ززٟ عبسٞ  فقّذ عقذ اؽشف -  26  

2322   ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، 252  2224/4/52 ززٝ عبسٜ  فٍٝ اٌغالَ فجذ صغٍٛي اٌىش٠ُ فجذ -  27  

5635   ثشلُ    22532456:  ربس٠خ ، 225  2223/3/51 ززٝ عبسٜ  اٌقض٠ض فجذ ٘بؽُ سخت ٔقش -  28  

   ثشلُ    22532451:  ربس٠خ ، 222  2224/4/53ززٝ عبسٜ  لٍزٗ ثغشط فالذ ِقٕـ/١ٌقجر اٌزدبسٜ االعُ رقذ٠ً -  29

2321 

2321   ثشلُ    22532451:  ربس٠خ ، 222  2224/4/53ززٝ عبسٜ  لٍزخ  ثغشط فالذ -  30  

6343   ثشلُ    22532451:  ربس٠خ ، 235  2222/3/26 ززٝ عبسٜ  ازّذ اٌغ١ذ عقذ اعبِخ -  31  

3123   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، 325  2225/4/21 ززٝ عبسٜ  ِقغفٝ ِسّذ ِسّذ ازّذ -  32  

2552   ثشلُ    22532425:  ربس٠خ ، 321  2223/2/22  فٍٝ ِسّذ اٌذ٠ت ازّذ -  33  

52245   ثشلُ    22532425:  ربس٠خ ، 326  2224/4/21 ززٝ عبسٜ  رٛف١ك ازّذ ِسّذ فبدي -  34  

1535   ثشلُ    22532423:  ربس٠خ ، 325  2225/6/23 ززٝ عبسٜ  فٍٝ ِسّٛد فٛصٜ ِسّذ -  35  

5212   ثشلُ    22532424:  ربس٠خ ، 324  2224/5/2 ززٝ عبسٜ  فمً ازّذ سخت -  36  

2322   ثشلُ    22532424:  ربس٠خ ، 325  2224/5/3ززٝ عبسٜ  ف١ذ وبًِ فضِٝ ع١ّش -  37  

562   ثشلُ    22532432:  ربس٠خ ، 331  2223/1/26 ززٟ عبسٞ  فشغٍٝ اٌزٛاة فجذ فقبَ -  38  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد ردذ٠ذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

6335   ثشلُ    22532425:  ربس٠خ ، 144    اٌّب١ٌخ االٚساق ٌزذاٚي ذاٚفغ ؽشوخ -  1  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

6335   ثشلُ    22532425:  ربس٠خ ، 145  2222/5/56 ززٝ عبسٜ  اٌّب١ٌخ االٚساق ٌزذاٚي اٚفغذ ؽشوخ -  2  

:  ربس٠خ ، 142  2224/3/23 ززٝ عبسٜ  اٌغ١ش ٌذٜ االد٠ٚخ ٌزق١ٕـ ٚؽشوبٖ إٌدب اثٛ ِسّذ فبسٚق ٘بٔٝ/  د ؽشوخ -  3

52254   ثشلُ    22532425  

52122   ثشلُ    22532423:  ربس٠خ ، 114  2223/52/52 ززٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ اٌقؾ١ُ فجذ اعّبف١ً -  4  

3463   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، 253    ٚؽش٠ىٗ زغ١ٕٓ زغٓ خبٌذ -  5  

3463   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، 222  2222/6/52 ززٝ عبسٜ  ٚؽش٠ىٗ زغ١ٕٓ زغٓ خبٌذ -  6  

4342   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، 256  2222/55/4ززٟ عبسٞ  ٚؽشوبٖ اهلل فجذ فٍٝ اثشا١ُ٘ ِسّذ -  7  

4342   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، 256  2222/55/4ززٟ عبسٞ  ٚؽش٠ىٗ اثشا١ُ٘ ِسّذ ١٘ثُ -: افجر -  8  

4342   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، 256  2222/55/4ززٟ عبسٞ  ٚؽشوبٖ اهلل فجذ فٍٝ اثشا١ُ٘ ِسّذ -  9  

4342   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، 256  2222/55/4ززٟ عبسٞ  ٚؽش٠ىٗ اثشا١ُ٘ ِسّذ ١٘ثُ -: افجر -  10  

52134   ثشلُ    22532454:  ربس٠خ ، 246  2224/2/25ززٟ عبسٞ  ٚؽشوبٖ خغبة زغ١ٓ ٘بؽُ ٔج١ً -  11  

651   ثشلُ    22532455:  ربس٠خ ، 253  2225/2/23 ززٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ فشغٍٝ ع١ذ -  12  

3132   ثشلُ    22532451:  ربس٠خ ، 232  2225/5/52ززٟ عبسٞ  ٚؽش٠ىٗ اٌقبي فجذ فقبَ -  13  

5233   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، 233  2253/5/3 ززٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ اهلل فجذ فزسٝ اهلل فجذ -  14  

5233   ثشلُ    22532452:  ربس٠خ ، 233  2253/5/3 ززٝ عبسٜ  ٚؽش٠ىزٗ اهلل فجذ فزسٝ اهلل فجذ -: أفجر -  15  

52124   ثشلُ    22532432:  ربس٠خ ، 342  2223/2/51 ززٝ عبسٜ  ٚؽش٠ىٗ ازّذ زغٓ ِسّٛد -  16  

   ــــــــــــــــــــــ  

دافشا س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد ث١ـ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشوبد س٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جش س التعامل مع هذاال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشوبد ث١ـ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


