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أفشاد ليٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِٕيخ:  ثجٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 62355 ثشلُ 25125152 فٝ ليذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ثذساْ ادّذ اٌغيذ ادّذ -  1

ثذساْ ادّذ اٌغيذ ادّذ اٌذيٓ ػقبَ/  ٍِه ثٕٙب اٌغجبع  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 62315 ثشلُ 25125122 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  دغٓ ادّذ ِذّذ ىٍؼذ -  2

ادّذ ػٍٝ اٌغيذ دغٓ/  ٍِه اٌجٍذ ٚعو االعزبد ؽبسع 5:  ثجٙخ ، ػِّٛيٗ  

 دظيشح ػٓ 62356 ثشلُ 25125115 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اعّبػيً ِذّذ ػجذاٌؼظيُ ادّذ -  3

اعّبػيً ِذّذ ػجذاٌؼظيُ/  ٍِه ثٕٙب اٌجذيذح جّجشح:  ثجٙخ ، رغّيٓ ِٛاؽٝ  

 ػٓ 61663 ثشلُ 25125152 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِٕقٛس ػجذاٌشدّٓ اٌزٛاة ػجذ ِذّذ -  4

ِذّذ اٌغيذ ِذّذ/  ٍِه اٌٛىٕٝ اٌذشط إٌض٘ٗ ؽبسع 12:  ثجٙخ ، ػِّٛيٗ ِمبٚالد ِىزت  

 ػٓ 61663 ثشلُ 25125152 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِٕقٛس ػجذاٌشدّٓ اٌزٛاة ػجذ ِذّذ -  5

 ربسيخ//  ثمبٌٗ//  اٌزجبسٖ ٔٛع غبصٜ جّبي اهلل ػجذ/  ٍِه ِٛيظ وفش/  ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ػِّٛيٗ ِمبٚالد ِىزت

61663 سلُ اٌميذ سلُ 2515/3/23 اٌّذً افززبح  

 خذِبد ػٓ 62346 ثشلُ 25125152 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػبِش ػٍٝ عٍيّبْ إٌبدٜ ِذّذ -  6

اٌذايُ ػجذ اثشا٘يُ ؽبوش/  ٍِه ؽىش وفش ِشوض رقفب اٌقذبثٗ ؽبسع5:  ثجٙخ ، ِذّٛي  

 ِقٕغ ػٓ 62351 ثشلُ 25125115 فٝ ليذ ، 25555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  عبٌُ ػجذاٌشديُ ػجذاٌفزبح ٌٚيذ -  7

 عؼيذ ِذّذ ِذّذ/  ٍِه اٌّمبَ خٍف اٌزجبسح وٍيخ ػ ِٓ عبٌُ ػٍٝ ػ 5 اٌؾبسع اٚي ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب:  ثجٙخ ، جب٘ضح ِالثظ

 ػجذاٌذّيذ

 ، لقت ػقيش ػٓ 62353 ثشلُ 25125156 فٝ ليذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ادّذ ػجذاهلل جبثش صيبد -  8

ػٛك اٌذٍيُ ػجذ عؼبد/  ٍِه اٌؾمش:  ثجٙخ  

 ػٓ 62365 ثشلُ 25125121 فٝ ليذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اٌغٍجبْ ِذّذ ػجذاٌجذيغ ِذّذ ٘ؾبَ -  9

ػجذاٌمبدس ِذّٛد ِذّذ أيّٓ/  ٍِه سامٝ ِيذ:  ثجٙخ ، جب٘ضح ِالثظ ِقٕغ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 62312 ثشلُ 25125135 فٝ ليذ ، 1555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِقيفٝ ػجذاٌّؼيٝ ِذّذ ػبدي -  10

ِقيفٝ ػجذاٌّؼيٝ ِذّذ ٚسثخ/  ٍِه إٌيً وٛسٔيؼ ؽبسع ِٓ ىبٌت اثٝ ثٓ ؽبسع ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب:  ثجٙخ  

 ِىزت ػٓ 62362 ثشلُ 25125125 فٝ ليذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اٌؼضة ػشٔذط ِزٛوً دغٓ -  11

اٌجذ ِقيفٝ ِٕيش سدبة/  ٍِه اٌىجشٜ إٌّؾبٖ:  ثجٙخ ، ػّبي ٔمً ِزؼٙذ  

 ِىزت ػٓ 62361 ثشلُ 25125124 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجذاهلل ػجذاٌفزبح وّبي ؽذٕٗ -  12

ػجذاهلل ػجذاٌفزبح وّبي ؽذزٗ/  ٍِه عؼذ وفش:  ثجٙخ ، االصِٗ اٌزشاخيـ ػٍٝ اٌذقٛي ٚثؼذ االٔزشٔذ ػذا فيّب رشجّٗ  

 ِٛاؽٝ رشثيخ ػٓ 62353 ثشلُ 25125122 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ادّذ ػجذاهلل جبثش صيبد -  13

ادّذ ػجذاهلل جبثش/  ٍِه ؽىش وفش اٌؾمش:  ثجٙخ ، دالثٗ  

 ِٛاؽٝ رشثيخ ػٓ 62353 ثشلُ 25125122 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ادّذ ػجذاهلل جبثش صيبد -  14

لقت ػقيش/ ٔؾبه ػٓ ػٛك ػجذاٌذٍيُ عؼبد/ ٍِه ؽىش وفش ِشوض اٌؾمش ثٕبديخ اخش سئيغٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، دالثٗ  
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 رقٕيغ ػٓ 51421 ثشلُ 25125151 فٝ ليذ ، 1555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اٌغيذ ِذّذ اثشا٘يُ يبعش -  15

 اٌفًٍ:  ثجٙخ ، اٌؼِّٛيٗ ٚاٌزٛسيذاد االدٚيٗ ٚرٛصيغ اٌغيش ٌذٜ رجّيً ِٚغزذنشاد ىجيٗ ِٚغزذنشاد غزائيٗ ِٚىّالد ادٚيٗ

ػالَ ثذٜٚ دٕبْ/  ٍِه اٌذاٌيب ثشج اٌفزخ ِذسعخ ؽّبي ؽبسع 2 ثٕٙب ثٕذس اٌجذيذح ثٕٙب  

 رقٕيغ ػٓ 51421 ثشلُ 25125151 فٝ ليذ ، 1555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اٌغيذ ِذّذ اثشا٘يُ يبعش -  16

 ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، اٌؼِّٛيٗ ٚاٌزٛسيذاد االدٚيٗ ٚرٛصيغ ٌغيشا ٌذٜ رجّيً ِٚغزذنشاد ىجيٗ ِٚغزذنشاد غزائيٗ ِٚىّالد ادٚيٗ

 ربثغ ثشلُ ٚليذ  ثشلُ اٚدع ػبِٗ فيذٌيٗ ثٕؾبه اعّبػيً ادّذ وّبي/ ٍِه إٌبديٗ دايش ؽبسع ثٕٙب ِشوض ثيب ثٕبديخ اخش سئيغٝ

اٌمٍيٛثيٗ 51421  

 رقٕيغ ػٓ 51421 ثشلُ 25125151 فٝ ليذ ، 1555555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اٌغيذ ِذّذ اثشا٘يُ يبعش -  17

 فشع ٌٗ:  ثجٙخ ، اٌؼِّٛيٗ ٚاٌزٛسيذاد االدٚيٗ ٚرٛصيغ اٌغيش ٌذٜ رجّيً ِٚغزذنشاد ىجيٗ ِٚغزذنشاد غزائيٗ ِٚىّالد ادٚيٗ

ثشلُ ٚليذ/ 1222/3 فٝ   ثشلُ اٚدع ثيِٛٝ ػجذاٌؼظيُ فٛصٜ/ ثٍّه اٌجبجٛس ِشوض اعيٕٙب ثٕبديخ وبئٓ  

 فغبريٓ ارٍيٗ ػٓ 62362 ثشلُ 25125115 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  عٛيٍُ ػٍٝ ػجذاهلل ايٗ -  18

ِذّذ ادّذ ِذّذ فجذٝ/  ثٍّه اٌٛىٕٝ اٌذشط ٔقيش ؽبسع:  ثجٙخ ، عٙشٖ  

 ِالثظ ػٓ 62354 ثشلُ 25125156 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػجغيٗ ِذّذ ػجذاٌخبٌك اًِ -  19

ادّذ ػجذاٌغزبس/  ثٍّه اٌخيشٜ االيّبْ ٚساء اٌخييت ؽبسع2:  ثجٙخ ، ِذججبد  

 ِمبٚالد ػٓ 62363 ثشلُ 25125111 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِٕقٛس دغٓ صوشيب ٚفيك -  20

ِٕقٛس دغٓ صوشيب دغٓ/  ٍِه ؽىش وفش اٌىجشٜ إٌّؾأٖ:  ثجٙخ ، ٚوٙشِٚيىبٔيىيٗ ػبِٗ  

 ِىزت ػٓ 62364 ثشلُ 25125111 فٝ ليذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػفيفٝ جٛدح دغٓ ِذّٛد -  21

ػجذٖ ِقيفٝ ػجذاٌشاصق ِذّذ/  ٍِه ثٕٙب دجٜٛ:  ثجٙخ ، ػِّٛيٗ ِمبٚالد  

 ِىزت ػٓ 62313 ثشلُ 25125135 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  اٌؾيخ دبِذ فجيخ دبِذ -  22

اٌؾيخ دبِذ ػّش/  ٍِه ثٕٙب ِشففب:  ثجٙخ ، االٔزشٔذ ػذا فيّب ػِّٛيٗ ٚرٛسيذاد رجبسيٗ رٛويالد  

 ِالثظ ػٓ 62342 ثشلُ 25125153 فٝ ليذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  خٍيً اٌغيذ ِذّٛد ؽؼجبْ ٚالء -  23

ص٘شٖ غٕيّٝ ادّذ عيذ ِؾٙٛس/  ٍِه ىشؽ وفش رقفب وفش:  ثجٙخ ، جب٘ضح  

 فغبريٓ اريٍيٗ ػٓ 62366 ثشلُ 25125124 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ادّذ خٍيً ادّذ فبىّٗ -  24

اٌذيٓ ؽشف اعّبػيً فزذٝ ِذّذ/  ٍِه ثٕٙب ثٕذس اٌجٍذ ٚعو ػثّبْ ؽبسع 14:  ثجٙخ ، عٙشح  

 ِؼٍف ػٓ 62311 ثشلُ 25125122 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  عيٛدٝ ؽذبد ؽذبد ٘يثُ -  25

عيٛدٝ ؽذبد ايّٓ ادّذ/  ٍِه ؽىش وفش اٌقغشٜ إٌّؾأٖ:  ثجٙخ ، دالثٗ ِٛاؽٝ  

 ِىزت ػٓ 62351 ثشلُ 25125153 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػيغٝ ػجذاٌٙبدٜ ِٕٙٝ ٘بٔٝ -  26

اٌغيذ ِذّذ ػجذاٌٙبدٜ ادّذ/ثٍّه اٌمٍيٛثيٗ ثٕٙب ثٕذس فشيذ ادّذ ؽبسع:  ثجٙخ ، ػمبسٜ اعزثّبس  

 عٛثش ػٓ 61613 ثشلُ 25125153 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ فٛصٜ يبعش -  27

ػّشٜ وشيُ لبفذ ػّشٜ/  ٍِه اٌجذيذح ثٕٙب 15 ؽبسع رمبىغ 4  ؽبسع اٌفًٍ ِٕيمخ اٌؼّشٜ ثشج ثٕٙب ثٕذس:  ثجٙخ ، ِبسوذ  

 عٛثش ػٓ 61613 ثشلُ 25125153 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ فٛصٜ يبعش -  28

 ػجذاٌذّيذ ادّذ ٚٚفبء ػجذاٌذّيذ جّبي/  ٍِه ٔذا رمغيُ اٌؼٍَٛ وٍيخ ؽبسع اٌجذيذح ثٕٙب ثٕبديخ اخش سئيغٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ِبسوذ

اٌمٍيٛثيٗ 61613 ثشلُ ٚليذ 2515/2/1 فٝ افززخ رجّيً ِغزذنشاد ٚرجبسح رٛصيغ/ ثٕؾبه  

 اريٍيٗ ػٓ 62356 ثشلُ 25125152 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػٍٝ ِذّذ ػجذاٌشؤف ٌييفٗ -  29

ِذّذ اثشا٘يُ عؼيذ ِذّذ/  ٍِه ثٕٙب ثٕذس اٌٛىٕٝ اٌذشط:  ثجٙخ ،(  عٙشح فغبريٓ)  ِالثظ  
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 ِىزت ػٓ 62352 ثشلُ 25125111 فٝ ليذ ، 12555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػٍٝ اٌغيذ ػجذاٌؼضيض اِيشح -  30

 ػجذاٌشاصق اثشا٘يُ اؽشف/ٍِه اٌمٍيٛثيٗ وفشؽىش اٌذيٓ ؽشف ػٍٝ وفش ٔبديٗ ِٕقٛس وفش ججبٔيٗ:  ثجٙخ ، ػِّٛيٗ ِمبٚالد

 اثشا٘يُ

 دٍٛيبد ػٓ 62365 ثشلُ 25125114 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػٛاد ػجذاٌفزبح خبٌذ ِذّذ -  31

ِٕقٛس ِّذٚح ِذّذ ِبصْ/  ٍِه اٌشيبمٝ ثٕٙب ٔبدٜ اِبَ ػيبد رمغيُ وبًِ ٘بٔٝ ؽبسع 2:  ثجٙخ ، ؽشليٗ  

 ِقٛغبد ػٓ 65653 ثشلُ 25125135 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػييٗ ِقيفٝ دغيٓ ِذّذ -  32

اٌيٕيبٜٚ ػٍٝ اثشا٘يُ ِذّذ/  ٍِه اٌجٍذ ٚعو اٌذِٕٙٛسٜ ؽبسع ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب:  ثجٙخ ، ِٚجٛ٘شاد  

 ِقٛغبد ػٓ 65653 ثشلُ 25125135 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػييٗ ِقيفٝ دغيٓ ِذّذ -  33

 جضاسح/  ثٕؾبه ػييٗ ِقيفٝ دغيٓ/  ٍِه اٌذِٕٙٛسٜ ؽبسع ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب ثٕبديخ اخش يغٝسئ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ِٚجٛ٘شاد

اٌمٍيٛثيٗ 65653 سلُ ٚليذ 2556/3/26 فٝ افززخ  

 ِقٛغبد ػٓ 65653 ثشلُ 25125135 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػييٗ ِقيفٝ دغيٓ ِذّذ -  34

 فٝ افززخ ِٚؾٛيبد ِيؼُ/  ثٕؾبه ثٕٙب ثٕذس اٌجٍذ ٚعو االٚلبد ػّبساد ثٕبديخ اخش سئيغٝ ِذً ٌٗ:  ثجٙخ ، ِٚجٛ٘شاد

اٌمٍيٛثيٗ 65653 ربثغ ثشلُ ٚليذ 2556/3/26  

 ِضسػٗ ػٓ 62341 ثشلُ 25125151 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ػفيفٝ ثيِٛٝ ؽٛلٝ ػّبد -  35

ِذّذ جٛدٖ ِذغٕٗ ٚسثٗ/  ٍِه غٕيُ ػضة وفش:  ثجٙخ ، دٚاجٓ  

 ِخجض ػٓ 62352 ثشلُ 25125153 فٝ ليذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  دجبة ػجذاٌجبلٝ ِذّٛد صيٕت -  36

دجبة ػجذاٌجبلٝ ِذّٛد صيٕت/  ٍِه اٌجٕذٜ ِخجض ؽبسع اٌؼشة وفش:  ثجٙخ ، ثٍذٜ  

 ِمبٚالد ِىزت ػٓ 62361 ثشلُ 25125115 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  عٛيٍُ ػٍٝ ِغؼذ ِذّذ -  37

ِذّذ اثشا٘يُ عؼيذ ِذّذ/  ٍِه اٌجٍذ ٚعو جالي ؽبسع:  ثجٙخ ، ػِّٛيٗ  

 ٚسؽٗ ػٓ 62366 ثشلُ 25125125 فٝ ليذ ، 5555.555  ، ِبٌٗ سأط ، فشد ربجش ،  ِٕمشيٛط جبد اٌشة جبد ػضٖ -  38

دبِذ دبِذ اؽشف/  ٍِه اٌمٍيٛثيٗ عٕذٔٙٛس إٌبديٗ دايش ؽبسع:  ثجٙخ ، خشاىٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد ليٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،ليذد 35555.555   ِبٌٙب ،سأط  اٌجب٘ضح ٌٍّالثظ ِٚؾغً ٚثيغ رجبسح  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٙب ػّبسح ِذّٛد ِذّٛد ٔشِيٓ -  1

 ثٕذس اٌضساػييٓ ٔمبثخ ِجٕٝ إٌيً وٛسٔيؼ ثٕٙب:  ثجٙخ ، اٌجب٘ضح ٌٍّالثظ ِٚؾغً ٚثيغ رجبسح ػٓ ، 62314 ثشلُ 25125135 فٝ

لٍيٛثيٗ ثٕٙب  

 فٝ ،ليذد 15555.555   ِبٌٙب ،سأط  داخٍيٗ سدالد ِىزت  ،  ؽشوخ   ٚؽشيىٗ ػٍٝ اٌؼضيض ػجذ اهلل ػجذ ػبدي -  2

ثٕٙب ٍٛدِ:  ثجٙخ ، داخٍيٗ سدالد ِىزت ػٓ ، 62355 ثشلُ 25125153  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفشاد اٌزجبسٜ اٌغجً رؼذيالد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾيت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125151 ربسيخ ٚفٝ ،   41615:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  صيذ اثٛ ِزٌٛٝ فجذٝ فبىّٗ   - 1

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن اٌميذ ؽيت رُ   

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125151 ربسيخ ٚفٝ ،   32441:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اهلل جبة دغٓ خنش وبًِ   - 2

ٔٙبئيب إٌؾبه رشن  

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125152 ربسيخ ٚفٝ ،   62234:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  خٍيفٗ اٌغيذ ٕ٘ذاٜٚ ؽؼجبْ   - 3

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125152 ربسيخ ٚفٝ ،   62211:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  دشفٛػ ِقيفٝ ِذّذ ِقيفٝ   - 4

2512/1/2 فٝ 1222 سلُ ثبٌزأؽيش اٌغبءٖ رُ  اٌغجً  

 اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125153 ربسيخ ٚفٝ ،   61142:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػٍٝ ػجذاٌؼظيُ ػٍٝ ؽٛصاْ   - 5

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن   

 ربسيخ ٚفٝ ،   61142:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػؾّبٜٚ ػجذاٌؼظيُ ػٍٝ ؽٛصاْ/  اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رقذيخ   - 6

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125153  

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125153 ربسيخ ٚفٝ ،   62226:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌقبٜٚ ِذّذ ِذّذ ِٕبي   - 7

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  

 اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125153 ربسيخ ٚفٝ ،   62112:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػٍٝ ػجذاٌؼضيض ػجذاهلل ػبدي   - 8

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن   

 اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125153 ربسيخ ٚفٝ ،   42666:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػٍٝ ػجذاٌّجيذ ِذّذ يغشٜ   - 9

االخش ٚاٌشئيغٝ ٌٍشئيغٝ ٔٙبئيب إٌؾبه رشن   

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125153 ربسيخ ٚفٝ ،   52622:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اثشا٘يُ وبًِ اثشا٘يُ ِٙب   - 10

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125153 ربسيخ ٚفٝ ،   65521:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػجذإٌجٝ ِذّذ ػفبف   - 11

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  

 ٌزشن  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125153 ربسيخ ٚفٝ ،   61156:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌغيذ سؽذٜ ِٕٛس   - 12

ٔٙبئيب إٌؾبه  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125153 ربسيخ ٚفٝ ،   42666:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػٍٝ اٌّجيذ ػجذ ِذّذ يغشٜ   - 13

االخش ٚاٌشئيغٝ ٌٍشئيغٝ ٔٙبئيب إٌؾبه رشن  اٌغجً  

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125154 ربسيخ ٚفٝ ،   66516:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ِذّذ اٌؾشثيٕٝ فشج ِٕبي   - 14

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125154 ربسيخ ٚفٝ ،   51264:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  دّبد ادّذ اٌغيذ ففبء   - 15

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رُ  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125154 ربسيخ ٚفٝ ،   61164:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػجذاٌخبٌك ٔجبح ِٕبس   - 16

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن اٌميذ ؽيت  

 ربسيخ ٚفٝ ،   61164:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌخبٌك ػجذ ٔجبح ِٕبس سدالد ِىزت/ اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼيً   - 17

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن اٌميذ ؽيت رُ  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125154  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125154 ربسيخ ٚفٝ ،   46152:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌجبثشٜ ِذّذ عؼيذ اٌجبثشٜ   - 18

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125156 ربسيخ ٚفٝ ،   45445:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌقٛاف دغٓ ِذّذ دغٓ   - 19

ٌٍٛفبح إٌؾبه رشن   

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125152 ربسيخ ٚفٝ ،   65261:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  فمش ِذّذ فزذٝ عبِٝ   - 20

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  

 ٌزشن  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125115 ربسيخ ٚفٝ ،   62625:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػٍٝ ثيِٛٝ سيذبة   - 21

ٔٙبئيب إٌؾبه  

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125115 ربسيخ ٚفٝ ،   32512:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  سِنبْ اٌغيذ ِذّذ ػٛاد   - 22

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125111 ربسيخ ٚفٝ ،   66355:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  فٛدٖ ِذّٛد سؽبد ايّٓ ايّبْ   - 23

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125115 ربسيخ ٚفٝ ،   56424:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  عٍيُ اٌفنيً ػجذ عٍيُ فبثش   - 24

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125115 ربسيخ ٚفٝ ،   43525:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ادّذ ِذّذ ػجذاٌجبسٜ ادّذ   - 25

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن   

 اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125116 ربسيخ ٚفٝ ،   54535:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ثشوبد ادّذ اثٛعشج فبُ٘   - 26

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن   

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125116 ربسيخ ٚفٝ ،   54611:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػييٗ ػجذاٌؼضيض خيشٜ ِذّذ   - 27

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125116 ربسيخ ٚفٝ ،   65215:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػٍٝ عبٌُ ِجذٜ ىب٘ش   - 28

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  

 رُ   25125116 ربسيخ ٚفٝ ،   54114:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػفيفٝ ِذّذ اٌذعٛلٝ اثشا٘يُ ٘ٛيذا   - 29

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً ؽيت/ِذٛ  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125116 ربسيخ ٚفٝ ،   64614:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  عبٌُ  ػجذاٌفزبح ػجذاٌشدّٓ ِذّذ   - 30

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125111 ربسيخ ٚفٝ ،   51641:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  جّؼٗ فبدق دبصَ ادّذ   - 31

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  

 ٌزشن  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125111 ربسيخ ٚفٝ ،   12241:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  فبٌخ سصق ػفيفٗ   - 32

االخش ٚاٌشئيغٝ ٌٍشئيغٝ إٌؾبه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌزشن  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125111 ربسيخ ٚفٝ ،   12241:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  فبٌخ سصق ػفيفٗ   - 33

االخش ٚاٌشئيغٝ ٌٍشئيغٝ إٌؾبه  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125116 ربسيخ ٚفٝ ،   52516:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اهلل ػٛك ػٍٝ أِيٓ ػشفبد يبعش   - 34

ٚاٌزبثغ ٌٍشئيغٝ ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125116 ربسيخ ٚفٝ ،   52516:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اهلل ػٛك ػٍٝ اِيٓ ػشفبد يبعش   - 35

ٚاٌزبثغ ٌٍشئيغٝ ٔٙئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125121 ربسيخ ٚفٝ ،   31625:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  خٍيفٗ أدّذ ِذّذ عيذ ؽىشٜ   - 36

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125121 ربسيخ ٚفٝ ،   25212:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػّبسٖ ِذّذ ِذّذ ِقيفٝ   - 37

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125121 ربسيخ ٚفٝ ،   55322:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػجذاٌّؼيٝ فشج اثشا٘يُ عؼيذ   - 38

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125124 ربسيخ ٚفٝ ،   61235:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ِٕقٛس ادّذ عيذ ِذّذ   - 39

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌشن  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125124 ربسيخ ٚفٝ ،   56161:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  عيف ػجذإٌّؼُ دٍّٝ ٔجالء   - 40

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125126 ربسيخ ٚفٝ ،   42255:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  خنش ِٕقٛس اٌؼظيُ ػجذ عٙبَ   - 41

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125126 ربسيخ ٚفٝ ،   62453:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  دغٓ ِذّذ ػجذاٌجبعو ِذّذ   - 42

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125126 ربسيخ ٚفٝ ،   46336:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػييٗ اٌذيٓ فالح ِذّذ ادّذ   - 43

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125122 ربسيخ ٚفٝ ،   55512:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌّٛجٝ ِذّذ ِزٌٛٝ وفبيٗ   - 44

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن   

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125122 ربسيخ ٚفٝ ،   54546:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اٌّٙذٜ اثشا٘يُ ِذّٛد عٕبء   - 45

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125122 ربسيخ ٚفٝ ،   45256:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ٚاٌزقذيش ٌالعزيشاد إٌّؾبٜٚ   - 46

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً  

 رُ   25125122 ربسيخ ٚفٝ ،   55126:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  اهلل ػيب ػجذاهلل اٌذعٛلٝ ػٍٝ ِذّذ   - 47

ٔٙبئيب إٌؾبه ٌزشن  اٌغجً ؽيت/ِذٛ  

  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125131 ربسيخ ٚفٝ ،   41622:  ثشلُ ليذٖ عجك  ،  فشد ربجش  ،  ػجذاهلل جبد اهلل فزخ فإاد   - 48

ٌٍٛفبح إٌؾبه رشن  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي سأط     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سأط رؼذيً رُ  25125151 ، ربسيخ ٚفي  51355 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  ٘يىً ػجذاٌٛ٘بة اٌذيٓ فالح ادّذ فيضٚف -  1

جٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي   

 رؼذيً رُ  25125151 ، ربسيخ ٚفي  51355 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  ٘يىً اٌٛ٘بة ػجذ اٌذيٓ فالح ادّذ فيضٚف -  2

جٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط   

 رؼذيً رُ  25125152 ، ربسيخ ٚفي  51155 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  عالِٗ عّيش فشاؽٗ/  اٌٝ اٌزجبٜ االعُ رؼذيً -  3

جٕيٗ  21555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25125152 ، ربسيخ ٚفي  51155 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  ػجذاٌذّيذ ادّذ عّيش -  4

جٕيٗ  21555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25125153 ، ربسيخ ٚفي  65152 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  ػٍٝ اٌغيذ فزذٝ يبعش -  5

جٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش   

 رُ  25125153 ، ربسيخ ٚفي  65152 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  إٌّضٌيٗ ٚاالدٚاد اٌىٙشثبئيٗ ٌالجٙضح اٌؾشلبٜٚ يبعش -  6

جٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25125153 ، ربسيخ ٚفي  65545 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  خبىش ِزٌٛٝ ثيِٛٝ ٚائً -  7

جٕيٗ  255555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش   

 ٚفف،  اٌّبي أطس رؼذيً رُ  25125156 ، ربسيخ ٚفي  63561 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  وّبي ِذّذ اٌذيٓ ميبء -  8

جٕيٗ  25555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش   

،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25125115 ، ربسيخ ٚفي  61562 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  ػفيفٝ اٌغيذ فزذٝ اٌغيذ فزذٝ -  9

جٕيٗ  2555555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف   

 سأط رؼذيً رُ  25125115 ، ربسيخ ٚفي  56161 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  عٍيّبْ اٌؼبىٝ ػجذ ِذّذ اٌؼبىٝ ػجذ -  10

جٕيٗ  55555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25125122 ، ربسيخ ٚفي  61136 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  ػفيفٝ ثيِٛٝ اٌغيذ ػّبد -  11

جٕيٗ  155555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش   

 رُ  25125125 ، ربسيخ ٚفي  64161 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  ػشالٝ اثشا٘يُ اٌجٛاد ػجذ اٌذيٓ ػض ِذّذ اِشٜ -  12

جٕيٗ  555555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً   

 ٚفف،  اٌّبي سأط رؼذيً رُ  25125122 ، ربسيخ ٚفي  35626 ثشلُ ليذٖ عجك ،، فشد ربجش  ِٙشاْ دفٕٝ ِذّذ ِذّٛد -  13

جٕيٗ  1555555.555، ِبٌٗ سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125151 ربسيخ ٚفي 62341    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػفيفٝ ثيِٛٝ ؽٛلٝ ػّبد -  1

ِذّذ جٛدٖ ِذغٕٗ ٚسثٗ/  ٍِه غٕيُ ػضة وفش ،:   اٌـزأؽيش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125152 ربسيخ ٚفي 62346    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػبِش ػٍٝ عٍيّبْ إٌبدٜ ِذّذ -  2

اٌذايُ ػجذ اثشا٘يُ ؽبوش/  ٍِه ؽىش وفش ِشوض رقفب اٌقذبثٗ ؽبسع5 ،:   اٌـزأؽيش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125152 ربسيخ ٚفي 62211    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دشفٛػ ِقيفٝ ِذّذ ِقيفٝ -  3

اليـٛجذ/  اٌٝ االخش اٌشئيغٝ اٌّذً اٌغبء رُ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125153 ربسيخ ٚفي 61613    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ فٛصٜ يبعش -  4

 ػّشٜ/ ٍِه اٌجذيذح ثٕٙب 15 ؽبسع رمبىغ 4 ؽبسع اٌفًٍ ِٕيمخ اٌؼّشٜ ثشج ثٕٙب ثٕذس ثٕبديخ اخش سئيغٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأؽيش

اٌمٍيٛثيٗ 61613 ثشلُ ٚليذ 2512/1/3 فٝ 1355 ثشلُ اٚدع ِبسوذ عٛثش العزغالٌٗ ػّشٜ وشيُ لبفذ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125153 ربسيخ ٚفي 62342    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، خٍيً اٌغيذ ِذّٛد ؽؼجبْ ٚالء -  5

ص٘شٖ غٕيّٝ ادّذ عيذ ِؾٙٛس/  ٍِه ؽىش وفش رقفب وفش ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125153 ربسيخ ٚفي 62352    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دجبة ػجذاٌجبلٝ ِذّٛد صيٕت -  6

دجبة ػجذاٌجبلٝ ِذّٛد صيٕت/  ٍِه اٌجٕذٜ ِخجض ؽبسع اٌؼشة وفش ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125153 ربسيخ ٚفي 66125    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغيذ اٌذٍيُ ػجذ اٌغيذ ادّذ -  7

اٌغيذ ػجذاٌذٍيُ ِذّذ/  اٌٝ اٌّبٌه اعُ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125153 ربسيخ ٚفي 62351    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػيغٝ ػجذاٌٙبدٜ ِٕٙٝ ٘بٔٝ -  8

اٌغيذ ِذّذ ػجذاٌٙبدٜ ادّذ/ثٍّه اٌمٍيٛثيٗ ثٕٙب ثٕذس فشيذ ادّذ ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125153 ربسيخ ٚفي 64224    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌشدّٓ ِذّذ دّذٜ -  9

ػٍٝ عالِٗ اٌغيذ/ ٍِه اٌؾّٛد وٛثشٜ ٔضٌخ اٌضساػٝ اعىٕذسيٗ ِقش ىشيك اِزذاد ػٍٝ ٔجيت ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش   

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125153 ربسيخ ٚفي 64224    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌجذٜٚ ػجذاٌشدّٓ ِذّذ دّذٜ -  10

 ثبٌمٍيٛثيٗ اٌؾّٛد وٛثشٜ ٔضٌخ اٌضساػٝ اعىٕذسيٗ ِقش ىشيك اِزذاد ػٍٝ ٔجيت ؽبسع ثٕبديخ فشع افززبح ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

اٌمٍيٛثيٗ 64224 ثشلُ ٚليذ 2512/1/3 فٝ 1352 ثشلُ اٚدع ثٕذاسٜ ػٍٝ عالِٗ اٌغيذ/ ٍِه  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125153 ربسيخ ٚفي 61613    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ فٛصٜ يبعش -  11

ػّشٜ وشيُ لبفذ ػّشٜ/  ٍِه اٌجذيذح ثٕٙب 15 ؽبسع رمبىغ 4  ؽبسع اٌفًٍ ِٕيمخ اٌؼّشٜ ثشج ثٕٙب ثٕذس ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125153 ربسيخ ٚفي 61613    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ فٛصٜ يبعش -  12

 ػجذاٌذّيذ ادّذ ٚٚفبء ػجذاٌذّيذ جّبي/  ٍِه ٔذا رمغيُ اٌؼٍَٛ وٍيخ ؽبسع اٌجذيذح ثٕٙب ثٕبديخ اخش سئيغٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأؽيش

اٌمٍيٛثيٗ 61613 ثشلُ ٚليذ 2515/2/1 فٝ افززخ رجّيً ِغزذنشاد ٚرجبسح رٛصيغ/ ثٕؾبه  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125154 ربسيخ ٚفي 43556    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌفمٝ اٌغيذ اٌغيذ ِزٌٛٝ -  13

اٌفمٝ اٌغيذ اٌغيذ ِزٌٛٝ/  ٍِه ـ اٌمٍيٛثيٗ ـ اٌخيّٗ ؽجشا ِغيشد اٌجىشٜ ِذيٕخ ـ اثٛصػيّٗ ؽبسع/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رقذيخ ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125151 ربسيخ ٚفي 51421    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغيذ ِذّذ اثشا٘يُ يبعش -  14

ػالَ ثذٜٚ دٕبْ/  ٍِه اٌذاٌيب ثشج اٌفزخ ِذسعخ ؽّبي ؽبسع 2 ثٕٙب ثٕذس اٌجذيذح ثٕٙب اٌفًٍ ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125151 ربسيخ ٚفي 51421    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغيذ ِذّذ اثشا٘يُ يبعش -  15

 اٚدع ػبِٗ فيذٌيٗ ثٕؾبه اعّبػيً ادّذ وّبي/ ٍِه إٌبديٗ دايش ؽبسع ثٕٙب ِشوض ثيب ثٕبديخ اخش سئيغٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأؽيش

اٌمٍيٛثيٗ 51421 ربثغ ثشلُ ٚليذ  ثشلُ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125151 ربسيخ ٚفي 51421    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغيذ ِذّذ اثشا٘يُ يبعش -  16

ثشلُ ٚليذ/ 1222/3 فٝ   ثشلُ اٚدع ثيِٛٝ ػجذاٌؼظيُ فٛصٜ/ ثٍّه اٌجبجٛس ِشوض اعيٕٙب ثٕبديخ وبئٓ فشع ٌٗ ،:   اٌـزأؽيش      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125151 ربسيخ ٚفي 51421    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغيذ ِذّذ اثشا٘يُ يبعش -  17

 اٌغيش ٌذٜ رجّيً ِٚغزذنشاد ىجيٗ ِٚغزذنشاد غزائيٗ ِٚىّالد ادٚيٗ رقٕيغ العزغالٌٗ اخش سئيغٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأؽيش

ػال ثذٜٚ دٕبْ/ٍِه اٌذاٌيب ثشج اٌفزخ ِذسعخ ؽّبي ػ 2 اٌجذيذح ثٕٙب ثٕٙب ثٕذس اٌفًٍ ثٕبديخ اٌؼِّٛيٗ ٚاٌزٛسيذاد االدٚيٗ ٚرٛصيغ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125156 ربسيخ ٚفي 62354    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجغيٗ ِذّذ ػجذاٌخبٌك اًِ -  18

ادّذ ػجذاٌغزبس/  ثٍّه اٌخيشٜ االيّبْ ٚساء اٌخييت ؽبسع2 ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125156 ربسيخ ٚفي 62353    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ادّذ ػجذاهلل جبثش صيبد -  19

ػٛك اٌذٍيُ ػجذ عؼبد/  ٍِه اٌؾمش ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125152 ربسيخ ٚفي 62355    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ثذساْ ادّذ اٌغيذ ادّذ -  20

ثذساْ ادّذ اٌغيذ ادّذ اٌذيٓ ػقبَ/  ٍِه ثٕٙب اٌغجبع ِٕيخ ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125152 ربسيخ ٚفي 62356    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ِذّذ ػجذاٌشؤف ٌييفٗ -  21

ِذّذ اثشا٘يُ عؼيذ ِذّذ/  ٍِه ثٕٙب ثٕذس اٌٛىٕٝ اٌذشط ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125152 ربسيخ ٚفي 63315    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، إٌجٝ ػجذ عيذ وبًِ دٕبْ -  22

ىٗ ػجذاٌؼضيض ِذّذ ِذّٛد/ثٍّه ثٕٙب ثٕذس اٌجذيذٖ ثٕٙب ِىٗ ؽبسع15/اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش  

 اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125152 ربسيخ ٚفي 61663    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٕقٛس اٌشدّٓ ػجذ اٌزٛاة ػجذ ِذّذ -  23

 ثٕٙب ثٕذس اٌٛىٕٝ اٌذشط إٌض٘ٗ ؽبسع 12 ثٕبديخ ػِّٛيٗ ِمبٚالد ِىزت/ ثٕؾبه اخش سئيغٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأؽيش ٚفف، 

اٌمٍيٛثيٗ 61663 ثشلُ ٚليذ 2512/1/2 فٝ 1352 ثشلُ اٚدع فجيخ ِذّذ اٌغيذ ِذّذ/ ٍِه  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125152 ربسيخ ٚفي 61663    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٕقٛس ػجذاٌشدّٓ اٌزٛاة ػجذ ِذّذ -  24

ِذّذ اٌغيذ ِذّذ/  ٍِه اٌٛىٕٝ اٌذشط إٌض٘ٗ ؽبسع 12 ،:   اٌـزأؽيش ٚفف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125152 ربسيخ ٚفي 61663    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٕقٛس ػجذاٌشدّٓ اٌزٛاة ػجذ ِذّذ -  25

 اٌّذً افززبح ربسيخ//  ثمبٌٗ//  اٌزجبسٖ ٔٛع غبصٜ جّبي اهلل ػجذ/  ٍِه ِٛيظ وفش/  ثبٌؼٕٛاْ وبئٓ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف

61663 سلُ اٌميذ سلُ 2515/3/23  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125115 ربسيخ ٚفي 62351    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبٌُ ػجذاٌشديُ ػجذاٌفزبح ٌٚيذ -  26

ػجذاٌذّيذ عؼيذ ِذّذ ِذّذ/  ٍِه اٌّمبَ خٍف اٌزجبسح وٍيخ ػ ِٓ عبٌُ ػٍٝ ػ 5 اٌؾبسع اٚي ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125115 ربسيخ ٚفي 65226    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، فبثش سفبػٝ ادّذ ِذّذ -  27

اثشا٘يُ ِذّٛد عٍٜٛ/  اٌٝ اٌّبٌه اعُ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125115 ربسيخ ٚفي 62356    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اعّبػيً ِذّذ ػجذاٌؼظيُ ادّذ -  28

اعّبػيً ِذّذ ػجذاٌؼظيُ/  ٍِه ثٕٙب اٌجذيذح جّجشح ،:   اٌـزأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125111 ربسيخ ٚفي 62352    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ اٌغيذ ػجذاٌؼضيض اِيشح -  29

اثشا٘يُ ػجذاٌشاصق اثشا٘يُ اؽشف/ٍِه اٌمٍيٛثيٗ وفشؽىش اٌذيٓ ؽشف ػٍٝ وفش ٔبديٗ ِٕقٛس وفش ججبٔيٗ ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125114 ربسيخ ٚفي 62365    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٛاد ػجذاٌفزبح خبٌذ ِذّذ -  30

ِٕقٛس ِّذٚح ِذّذ ِبصْ/  ٍِه اٌشيبمٝ ثٕٙب ٔبدٜ اِبَ ػيبد رمغيُ وبًِ ٘بٔٝ ؽبسع 2 ،:   اٌـزأؽيش  

: اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125115 ربسيخ ٚفي 62362    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عٛيٍُ ػٍٝ ػجذاهلل ايٗ -  31

ِذّذ ادّذ ِذّذ فجذٝ/  ثٍّه اٌٛىٕٝ اٌذشط ٔقيش ؽبسع ،    

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125115 ربسيخ ٚفي 62361    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عٛيٍُ ػٍٝ ِغؼذ ِذّذ -  32

ِذّذ اثشا٘يُ عؼيذ ِذّذ/  ٍِه اٌجٍذ ٚعو جالي ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125111 ربسيخ ٚفي 64231    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػفيفٝ ِذشٚط ػجذاهلل ِؼزّذ -  33

ػفيفٝ ِذشٚط ػجذاهلل ِؼزّذ/  اٌٝ اٌّبٌه اعُ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125111 ربسيخ ٚفي 62363    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٕقٛس دغٓ صوشيب ٚفيك -  34

ِٕقٛس دغٓ صوشيب دغٓ/  ٍِه ؽىش وفش اٌىجشٜ إٌّؾأٖ  ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125111 ربسيخ ٚفي 62364    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػفيفٝ جٛدح دغٓ ِذّٛد -  35

ػجذٖ ِقيفٝ ػجذاٌشاصق ِذّذ/  ٍِه ثٕٙب دجٜٛ ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125116 ربسيخ ٚفي 53265    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، سثٗ ػجذ دغيٕٝ عؼيذ فالح -  36

/ ثٕؾبه فشج ِذّذ فشج ػبىف/ ٍِه اٌجضاس وفش أدَ اثٛ ثشج اٌمذيُ اعىٕذسيٗ ِقش ىشيك ثٕبديخ فشع أفززبح ،:   اٌـزأؽيش

ٛثيٗاٌمٍي 53265 ثشلُ ٚليذ 2512/1/16 فٝ 1431 ثشلُ اٚدع ىجيٗ ِغزٍضِبد  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125116 ربسيخ ٚفي 53265    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذسثٗ دغيٕٝ عؼيذ فالح -  37

فشج ِذّذ فشج ػبىف/  ٍِه اٌجضاس وفش أدَ ثشج اٌمذيُ اعىٕذسيٗ ِقش ىشيك ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125116 ربسيخ ٚفي 53265    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذسثٗ دغيٕٝ عؼيذ فالح -  38

دغٕٝ ػجذاٌّؼيٝ فشيبي/  ٍِه اٌجذيذح ثٕٙب اٌثمبفٗ لقش خٍف اٌجالٌٝ ؽبسع 1 ،:   اٌـزأؽيش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125121 ربسيخ ٚفي 62365    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغٍجبْ ِذّذ ػجذاٌجذيغ ِذّذ ٘ؾبَ -  39

ػجذاٌمبدس ِذّٛد ِذّذ أيّٓ/  ٍِه سامٝ ِيذ ،:   اٌـزأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125122 ربسيخ ٚفي 61136    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػفيفٝ ثيِٛٝ اٌغيذ ػّبد -  40

ػجيذ ػجذاٌفزبح اثٛاٌغؼٛد دّبدح/  اٌٝ اٌّبٌه اعُ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125124 ربسيخ ٚفي 62361    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاهلل ػجذاٌفزبح وّبي ؽذٕٗ -  41

ػجذاهلل ػجذاٌفزبح وّبي ؽذزٗ/  ٍِه عؼذ وفش ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125124 ربسيخ ٚفي 62366    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ادّذ خٍيً ادّذ فبىّٗ -  42

اٌذيٓ ؽشف اعّبػيً فزذٝ ِذّذ/  ٍِه ثٕٙب ثٕذس اٌجٍذ ٚعو ػثّبْ ؽبسع 14 ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125125 ربسيخ ٚفي 62366    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٕمشيٛط جبد اٌشة جبد ػضٖ -  43

دبِذ ذدبِ اؽشف/  ٍِه اٌمٍيٛثيٗ عٕذٔٙٛس إٌبديٗ دايش ؽبسع ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125125 ربسيخ ٚفي 62362    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌؼضة ػشٔذط ِزٛوً دغٓ -  44

اٌجذ ِقيفٝ ِٕيش سدبة/  ٍِه اٌىجشٜ إٌّؾبٖ ،:   اٌـزأؽيش  

 رُ 25125125 ربسيخ ٚفي 64161    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػشالٝ اثشا٘يُ اٌجٛاد ػجذ اٌذيٓ ػض ِذّذ اِشٜ -  45

 -ريزٛ جٛصيف ؽبسع 15 ِٓ خٍف ىبسق ؽبسع 2 إٌض٘ٗ ثٕبديخ اخش سئيغٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأؽيش ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً

اٌمب٘شح 421622 ربثغ ثشلُ ٚليذ 2512/1/26 فٝ 15612 ثشلُ اٚدع ػِّٛيٗ ٚرٛسيذاد ٚرقذيش اعزيشاد ثٕؾبه اٌجذيذح إٌض٘ٗ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125122 ربسيخ ٚفي 62353    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ادّذ ػجذاهلل جبثش صيبد -  46

ادّذ ػجذاهلل جبثش/  ٍِه ؽىش وفش اٌؾمش ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125122 ربسيخ ٚفي 62353    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ادّذ ػجذاهلل جبثش صيبد -  47

لقت ػقيش/ ٔؾبه ػٓ ػٛك ػجذاٌذٍيُ عؼبد/ ٍِه ؽىش وفش ِشوض اٌؾمش ثٕبديخ اخش سئيغٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125122 ربسيخ ٚفي 66555    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٛعٝ اثشا٘يُ ِٛعٝ ادّذ -  48

عٍيُ ػجذسثٗ ِذّذ فجشٜ ٔبدس/  اٌٝ اٌّبٌه اعُ رؼذيً ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125122 ربسيخ ٚفي 62311    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عيٛدٝ ؽذبد ؽذبد ٘يثُ -  49

عيٛدٝ ؽذبد ايّٓ ادّذ/  ٍِه ؽىش وفش اٌقغشٜ إٌّؾأٖ ،:   اٌـزأؽيش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125122 ربسيخ ٚفي 62353    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ادّذ ػجذاهلل جبثش صيبد -  50

 اٚدع ادّذ ػجذاهلل جبثش/ ٍِه ؽىش وفش ِشوض اٌؾمش ثٕبديخ دالثٗ ِٛاؽٝ رشثيخ/ ٔؾبه ػٓ اخش سئيغٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأؽيش

اٌمٍيٛثيٗ 62353 ثشلُ ٚليذ 2512/1/22 فٝ 1421 ثشلُ  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125122 ربسيخ ٚفي 62315    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دغٓ ادّذ ِذّذ ىٍؼذ -  51

ادّذ ػٍٝ اٌغيذ دغٓ/  ٍِه اٌجٍذ ٚعو االعزبد ؽبسع 5 ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125135 ربسيخ ٚفي 65653    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػييٗ ِقيفٝ دغيٓ ِذّذ -  52

 العزؼالٌٗ اٌيٕيبٜٚ ػٍٝ اثشا٘يُ ِذّذ/  ٍِه اٌجٍذ ٚعو اٌذِٕٙٛسٜ ؽبسع ثٕٙب ثٕذس ثٕبديٗ/  اخش سئيغٝ ِذً افززبح ،:   اٌـزأؽيش

65653 ربثغ ثشلُ ٚفجذ 2512/1/35 فٝ 1515 ثشلُ اٚدؽ ِٚجٛ٘شاد ِقٛغبد  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125135 ربسيخ ٚفي 62313    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌؾيخ دبِذ فجيخ دبِذ -  53

اٌؾيخ دبِذ ػّش/  ٍِه ثٕٙب ِشففب ،:   اٌـزأؽيش  

،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125135 ربسيخ ٚفي 62312    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِقيفٝ ػجذاٌّؼيٝ ِذّذ ػبدي -  54

ِقيفٝ ػجذاٌّؼيٝ ِذّذ ٚسثخ/  ٍِه إٌيً وٛسٔيؼ ؽبسع ِٓ ىبٌت اثٝ ثٓ ؽبسع ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب ،:   اٌـزأؽيش ٚفف   

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125135 ربسيخ ٚفي 65653    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػييٗ ِقيفٝ دغيٓ ِذّذ -  55

اٌيٕيبٜٚ ػٍٝ اثشا٘يُ ِذّذ/  ٍِه اٌجٍذ ٚعو اٌذِٕٙٛسٜ ؽبسع ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب ،:   اٌـزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125135 ربسيخ ٚفي 65653    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػييٗ ِقيفٝ دغيٓ ِذّذ -  56

 فٝ افززخ جضاسح/  ثٕؾبه ػييٗ ِقيفٝ دغيٓ/  ٍِه اٌذِٕٙٛسٜ ؽبسع ثٕٙب ثٕذس ثٕٙب ثٕبديخ اخش سئيغٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأؽيش

اٌمٍيٛثيٗ 65653 سلُ ٚليذ 2556/3/26  

 ٚفف،  اٌؼٕٛاْ رؼذيً رُ 25125135 ربسيخ ٚفي 65653    ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػييٗ ِقيفٝ دغيٓ ِذّذ -  57

 2556/3/26 فٝ افززخ ِٚؾٛيبد ِيؼُ/  ثٕؾبه ثٕٙب ثٕذس اٌجٍذ ٚعو االٚلبد ػّبساد ثٕبديخ اخش سئيغٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـزأؽيش

اٌمٍيٛثيٗ 65653 ربثغ ثشلُ ٚليذ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌؾبه  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه رؼذيً ر25125122ُ ربسيخ ٚفي 61136   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػفيفٝ ثيِٛٝ اٌغيذ ػّبد -  1

ِٛاؽٝ رغّيٓ ِؼٍف/  اٌٝ إٌؾبه رؼذيً  

 رؼذيً ر25125125ُ ربسيخ ٚفي 64161   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػشالٝ اثشا٘يُ اٌجٛاد ػجذ اٌذيٓ ػض ِذّذ اِشٜ -  2

االٔزشٔذ ػذا فيّب ػِّٛيٗ ٚرٛسيذاد ٚرقذيش اعزيشاد/  اٌٝ إٌؾبه رؼذيً:  اٌزأؽيش ٚفف،  إٌؾبه  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125111ُ ربسيخ ٚفي 62352   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ اٌغيذ ػجذاٌؼضيض اِيشح -  1

خبؿ: اٌزأؽيش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125124ُ ربسيخ ٚفي 62361   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاهلل ػجذاٌفزبح وّبي ؽذٕٗ -  2

خبؿ: اٌزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125156ُ ربسيخ ٚفي 62354   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجغيٗ ِذّذ ػجذاٌخبٌك اًِ -  3

خبؿ: اٌزأؽيش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125115ُ ربسيخ ٚفي 62356   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اعّبػيً ِذّذ ػجذاٌؼظيُ ادّذ -  4

خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125125ُ ربسيخ ٚفي 62366   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٕمشيٛط جبد اٌشة جبد ػضٖ -  5

خبؿ: اٌزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125115ُ ربسيخ ٚفي 62361   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عٛيٍُ ػٍٝ ِغؼذ ِذّذ -  6

خبؿ: اٌزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125116ُ ربسيخ ٚفي 53265   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذسثٗ دغيٕٝ عؼيذ فالح -  7

خبؿ: اٌزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125153ُ ربسيخ ٚفي 61613   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ػجذاٌّؼيٝ فٛصٜ يبعش -  8

خبؿ: اٌزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125151ُ ربسيخ ٚفي 51421   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغيذ ِذّذ اثشا٘يُ يبعش -  9

خبؿ: اٌزأؽيش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125153ُ ربسيخ ٚفي 62342   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، خٍيً اٌغيذ ِذّٛد ؽؼجبْ ٚالء -  10

خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125115ُ ربسيخ ٚفي 62351   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عبٌُ ػجذاٌشديُ ػجذاٌفزبح ٌٚيذ -  11

خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125125ُ ربسيخ ٚفي 62362   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌؼضة ػشٔذط ِزٛوً دغٓ -  12

خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125156ُ ربسيخ ٚفي 62353   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ادّذ ػجذاهلل جبثش صيبد -  13

خبؿ: اٌزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125135ُ ربسيخ ٚفي 62313   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌؾيخ دبِذ فجيخ دبِذ -  14

خبؿ: اٌزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125114ُ ربسيخ ٚفي 62365   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٛاد ػجذاٌفزبح خبٌذ ِذّذ -  15

خبؿ: اٌزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125124ُ ربسيخ ٚفي 62366   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ادّذ خٍيً ادّذ فبىّٗ -  16

خبؿ: اٌزأؽيش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125135ُ ربسيخ ٚفي 62312   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِقيفٝ ػجذاٌّؼيٝ ِذّذ ػبدي -  17

خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125153ُ ربسيخ ٚفي 64224   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػجذاٌشدّٓ ِذّذ دّذٜ -  18

خبؿ: اٌزأؽيش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125152ُ ربسيخ ٚفي 62355   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ثذساْ ادّذ اٌغيذ ادّذ -  19

خبؿ: اٌزأؽيش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125122ُ ربسيخ ٚفي 62311   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عيٛدٝ ؽذبد ؽذبد ٘يثُ -  20

خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125115ُ ربسيخ ٚفي 62362   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، عٛيٍُ ػٍٝ ػجذاهلل ايٗ -  21

خبؿ: اٌزأؽيش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125121ُ ربسيخ ٚفي 62365   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، اٌغٍجبْ ِذّذ ػجذاٌجذيغ ِذّذ ٘ؾبَ -  22

خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125111ُ ربسيخ ٚفي 62363   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٕقٛس دغٓ صوشيب ٚفيك -  23

خبؿ: اٌزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125111ُ ربسيخ ٚفي 62364   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػفيفٝ جٛدح دغٓ ِذّٛد -  24

خبؿ: اٌزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125151ُ ربسيخ ٚفي 62341   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػفيفٝ ثيِٛٝ ؽٛلٝ ػّبد -  25

خبؿ: اٌزأؽيش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125153ُ ربسيخ ٚفي 62351   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػيغٝ ػجذاٌٙبدٜ ِٕٙٝ ٘بٔٝ -  26

خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف  

 ٔٛع رؼذيً ر25125152ُ ربسيخ ٚفي 61663   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ِٕقٛس ػجذاٌشدّٓ اٌزٛاة ػجذ ِذّذ -  27

خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف،  اٌؾشوخ  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125122ُ ربسيخ ٚفي 62353   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ادّذ ػجذاهلل جبثش صيبد -  28

خبؿ: اٌزأؽيش  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125152ُ ربسيخ ٚفي 62346   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػبِش ػٍٝ عٍيّبْ إٌبدٜ ِذّذ -  29

خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف  

،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125153ُ ربسيخ ٚفي 62352   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دجبة ػجذاٌجبلٝ ِذّٛد صيٕت -  30

خبؿ: اٌزأؽيش ٚفف  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125135ُ ربسيخ ٚفي 65653   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػييٗ ِقيفٝ دغيٓ ِذّذ -  31

خبؿ: اٌزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125152ُ ربسيخ ٚفي 62356   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، ػٍٝ ِذّذ ػجذاٌشؤف ٌييفٗ -  32

خبؿ: اٌزأؽيش  

 ٚفف،  اٌؾشوخ ٔٛع رؼذيً ر25125122ُ ربسيخ ٚفي 62315   ثشلُ ليذٖ عجك  ، فشد ربجش ، دغٓ ادّذ ِذّذ ىٍؼذ -  33

خبؿ: اٌزأؽيش  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عّيش فشاؽٗ/  اٌٝ اٌزجبٜ االعُ رؼذيً: اٌٝ 51155 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25125152ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  1

   عالِٗ

 ثيٛرٝ سرٛػ/اٌٝ اٌزجبسيٗ اٌغّٗ رؼذيً: اٌٝ 63315 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25125152ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  2

   فبٌْٛ

 اٌجبد/  اٌٝ اٌزجبسيٗ اٌغّٗ امبفخ: اٌٝ 61263 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25125115ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  3

اٌجب٘ضح ٌٍّالثظ    

 اٌٙٛأُ ِىزت/  اٌٝ اٌزجبسيٗ اٌغّٗ رؼذيً: اٌٝ 66151 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25125124ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  4

اٌؾٕو ٌزجبسٖ    

 اٌٙٛأُ ِىزت/  اٌٝ اٌزجبسيٗ اٌغّٗ رؼذيً: اٌٝ 66151 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25125124ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  5

اٌؾٕو ٌزجبسٖ    

 اٌٙٛأُ ِىزت/  اٌٝ اٌزجبسيٗ اٌغّٗ رؼذيً: اٌٝ 66151 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ زؼذيًث اٌزأؽيش ر25125124ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  6

اٌؾٕو ٌزجبسٖ    

 ايّبج/  اٌٝ اٌزجبسيٗ اٌغّٗ رؼذيً: اٌٝ 64161 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش ر25125125ُ:  ربسيخ فٝ  ،  -  7

اٌذذيثٗ اٌّقشيٗ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ؽشوبد اٌزجبسٜ اٌغجً رؼذيالد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾيت - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ   25125153 ربسيخ ٚفٝ ،   22521:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوبح اٌجٕذٜ ثيِٛٝ اثشا٘يُ دغٓ   - 1

ػجذاٌجبلٝ ِذّٛد صيٕت/  ثأعُ فشديٗ ِٕؾأٖ ٚجؼٍٙب اٌؾشوٗ أٙبء  اٌغجً ؽيت/ِذٛ  

:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىزٗ اٌجٕذٜ ِذّٛد ادّذ - ٌقبدجٗ االِبٔٗ ِخجض/  اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼذيً   - 2

ػجذاٌجبلٝ ِذّٛد صيٕت/  ثأعُ فشديٗ ِٕؾأٖ ٚجؼٍٙب اٌؾشوٗ أٙبء  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125153 ربسيخ ٚفٝ ،   22521  

 ؽيت/ِذٛ رُ   25125156 ربسيخ ٚفٝ ،   46551:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىزٗ اٌّجيذ ػجذ ِذّذ اٌغيذ   - 3

رىٓ ٌُ وأْ ٚاػزجشد اٌؾشوٗ أٙبء رُ ؽىش وفش 2512 ٌغٕخ ة 1465 سلُ رقذيك ِذنش ؽشوخ أٙبء ػمذ ثّٛجت  اٌغجً  

 اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125156 ربسيخ ٚفٝ ،   56515:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوبح عبٌُ فزذٝ ٔبفش   - 4

اٌؾشوٗ ػمذ أٙبء رُ ؽىش وفش 2512 ٌغٕخ ة 1415 سلُ رقذيك ِذنش رنبِٓ ؽشوخ أٙبء ػمذ ثّٛجت   

 25125156 ربسيخ ٚفٝ ،   56515:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىخ عبٌُ فزذٝ ٔبفش/  اٌٝ اٌؾشوخ اعُ رؼذيً   - 5

 ػمذ أٙبء رُ ؽىش وفش 2512 ٌغٕخ ة 1415 سلُ رقذيك ِذنش رنبِٓ ؽشوخ أٙبء ػمذ ٛجتثّ  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ  

 اٌؾشوٗ

 ربسيخ ٚفٝ ،   53426:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشيىٗ دجبج ٘ؾبَ ٚاٌّؾشٚثبد ٌٍّأوٛالد دىبيٗ ؽشوخ   - 6

 اٌؾشوٗ دً رُ ؽشوبد 2512 ٌغٕخ 156 ثشلُ ِغجً ٍِخقٗ اٌؾشوٗ دً ػمذ ثّٛجت  اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125152

ٔٙبئيٗ ِخبٌقٗ ثّثبثخ اٌؼمذ ػٍٝ رٛليؼبرٗ ٚافجخ ٚخالفٗ اٌّبي ساط فٝ دمٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ ٔٙبئيب ٚرقفيزٙب  

 اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125116 ربسيخ ٚفٝ ،   41453:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشوبٖ ػييخ سجت ٚسثٗ   - 7

 ٚيمش اٌؼمذ ىشفٝ ثّٛافمخ ٚرٌه اٌؾشوٗ ػمذ ثفغخ اٌّزؼبلذيٓ يمش 2512 ٌغٕخ أ 124 سلُ رقذيك ثّذنش ؽشوٗ فل ػمذ ثّٛجت 

رىٓ ٌُ وأْ اٌؾشوٗ ٚأفجذذ ثبٌىبًِ ِغزذمبرُٙ جّيغ اعزٍّٛا ثأُٔٙ االىشاف  

 اٌغجً ؽيت/ِذٛ رُ   25125116 ربسيخ ٚفٝ ،   41453:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوبٖ ػييخ سجت ٚسثٗ   - 8

 ٚيمش اٌؼمذ ىشفٝ ثّٛافمخ ٚرٌه اٌؾشوٗ ػمذ ثفغخ اٌّزؼبلذيٓ يمش 2512 ٌغٕخ أ 124 سلُ رقذيك ثّذنش ؽشوٗ فل ػمذ ثّٛجت 

رىٓ ٌُ وأْ اٌؾشوٗ ٚأفجذذ ثبٌىبًِ ِغزذمبرُٙ جّيغ اعزٍّٛا ثأُٔٙ االىشاف  

 رُ   25125135 ربسيخ ٚفٝ ،   31222:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  رنبِٓ ؽشوخ ،  ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اٌّؼيٝ ػجذ ِذّذ   - 9

 ٔٙبئيب ٚرقفيزٙب اٌؾشوٗ دً رُ ثٕٙب رٛثيك أ 1112 سلُ رقذيك ِذنش رنبِٓ ؽشوخ رؼذيً ػمذ ثّٛجت  اٌغجً ؽيت/ِذٛ

ػجذاٌّؼيٝ ِذّذ ػبدي/ثأعُ فشديٗ إٌّؾأٖ ٚافجذذ ٚخالفٗ اٌّبي ساط فٝ دقزٗ ؽشيه وً ٚاعزٍُ  

 رُ   25125135 ربسيخ ٚفٝ ،   65436:  ثشلُ ليذ٘ب عجك  ثغييخ رٛفيخ ،  ٚؽشيىزخ اٌشدّٓ ػجذ اِيٓ عؼيذ   - 10

 اٌؾشوٗ ٚرقفيخ ٚأٙبء فل رُ إٌّٛصجٝ ثٕٙب ح 4221 سلُ رقذيك ِٚذنش رٛفيٗ ؽشوخ فل ػمذ ثّٛجت  اٌغجً ؽيت/ِذٛ

اٌؾشوٗ ِبي ساط فٝ دمٗ ىشف وً ٚرغٍُ  

ــــــــــــــــــــــ      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌّبي سأط      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼذيً رُ 25125121،   ربسيخ ٚفي 61415، ثشلُ ليذ٘ب عجك ،  رنبِٓ ؽشوخ ٚؽشيىٗ فمش ِٛط دغٓ ػجذاهلل عيذ ِذّذ -  1

جٕيٗ  2555555.555، ِبٌٙب سأط ٌيقجخ اٌّبي سأط رؼذيً:   اٌزأؽيش ٚفف،  اٌّبي سأط   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌؾبه  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؾشوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٔٛٔي اٌىيبْ       

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌغّخ االعُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌمبٔٛٔيٗ اٌقفٗ رؼذيً: اٌٝ 62355 ثشلُ اٌّميذح اٌؾشوخ اعُ ثزؼذيً اٌزأؽيش رُ  رنبِٓ ؽشوخ  25125116:  ربسيخ فٝ  ،  -  1

ػٕٗ ِٚؾٙش ثٕٙب ؽشوبد 2512 ٌغٕخ 123 ثشلُ ِغجً ٍِخقٗ ػمذ ثّٛجت رنبِٓ ؽشوخ ٌزقجخ اٌؾشوٗ رىٛيٓ ٌؼمذ  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽخبؿ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، 2516/1/1 ِٓ ئػزجبسا ٚرٌه اٌخيّٗ ؽجشا فشع ثاداسح  فشع ِذيش  ِغبّ٘خ ؽشوخ  يبعيٓ ِذّذ فزذٝ عّيش/ االعزبر ليبَ -  1

16663   ثشلُ    25125124:  ربسيخ  

 ثجبٔت اٌجٕٛن جّيغ ٌذٜ اٌؾشوٗ دغبثبد جّيغ ػٍٝ اٌزٛليغ ٌُٙ يذك  اداسح ِجٍظ ػنٛ  ثغييخ رٛفيخ  ِبٌه ػٍٝ عؼيذ ِٙب -  2

46211   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، ِٕفشديٓ أٚ ِجزّؼيٓ االداسح ِجٍظ سئيظ ٚٔبئت االداسح ِجٍظ سئيظ اٌغبدح  

 ثجبٔت اٌجٕٛن جّيغ ٌذٜ اٌؾشوٗ دغبثبد جّيغ ػٍٝ اٌزٛليغ ٌُٙ يذك  اداسح ِجٍظ ػنٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ِبٌه ػٍٝ يذعؼ ِٙب -  3

46211   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، ِٕفشديٓ أٚ ِجزّؼيٓ االداسح ِجٍظ سئيظ ٚٔبئت االداسح ِجٍظ سئيظ اٌغبدح  

 ثجبٔت اٌجٕٛن جّيغ ٌذٜ اٌؾشوٗ دغبثبد جّيغ ػٍٝ اٌزٛليغ ٌُٙ يذك  اداسح ِجٍظ ػنٛ  ثغييخ رٛفيخ  ِبٌه ػٍٝ عؼيذ ِٙب -  4

46211   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، ِٕفشديٓ أٚ ِجزّؼيٓ االداسح ِجٍظ سئيظ ٚٔبئت االداسح ِجٍظ سئيظ اٌغبدح  

 ثجبٔت اٌجٕٛن جّيغ ٌذٜ اٌؾشوٗ دغبثبد جّيغ ػٍٝ اٌزٛليغ ٌُٙ يذك  اداسح ِجٍظ ػنٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ِبٌه ػٍٝ عؼيذ ِٙب -  5

46211   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، ِٕفشديٓ أٚ ِجزّؼيٓ االداسح ِجٍظ سئيظ ٚٔبئت االداسح ِجٍظ سئيظ اٌغبدح  

 اٌجٕٛن جّيغ ٌذٜ اٌؾشوٗ دغبثبد جّيغ ػٍٝ اٌزٛليغ ٌُٙ يذك  اداسح ِجٍظ ػنٛ  ثغييخ رٛفيخ  ِبٌه ػٍٝ عؼيذ ِشٚح -  6

46211   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، ِٕفشديٓ أٚ ِجزّؼيٓ االداسح ِجٍظ سئيظ ٚٔبئت االداسح ِجٍظ سئيظ اٌغبدح ثجبٔت  

 اٌجٕٛن جّيغ ٌذٜ اٌؾشوٗ دغبثبد جّيغ ػٍٝ اٌزٛليغ ٌُٙ يذك  اداسح ِجٍظ ػنٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ِبٌه ػٍٝ عؼيذ ِشٚح -  7

46211   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، ِٕفشديٓ أٚ ِجزّؼيٓ االداسح ِجٍظ سئيظ ٚٔبئت االداسح ِجٍظ سئيظ اٌغبدح ثجبٔت  

 اٌجٕٛن جّيغ ٌذٜ اٌؾشوٗ دغبثبد جّيغ ػٍٝ اٌزٛليغ ٌُٙ يذك  اداسح ِجٍظ ػنٛ  ثغييخ رٛفيخ  ِبٌه ػٍٝ عؼيذ ِشٚح -  8

46211   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، ِٕفشديٓ أٚ ِجزّؼيٓ االداسح ِجٍظ سئيظ ٚٔبئت االداسح ِجٍظ سئيظ اٌغبدح ثجبٔت  

 اٌجٕٛن جّيغ ٌذٜ اٌؾشوٗ دغبثبد جّيغ ػٍٝ اٌزٛليغ ٌُٙ يذك  اداسح ِجٍظ ػنٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ِبٌه ػٍٝ عؼيذ ِشٚح -  9

46211   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، ِٕفشديٓ أٚ ِجزّؼيٓ االداسح ِجٍظ سئيظ ٚٔبئت االداسح ِجٍظ سئيظ اٌغبدح ثجبٔت  

 ٌذٜ اٌؾشوٗ دغبثبد جّيغ ػٍٝ اٌزٛليغ ٌُٙ يذك  اداسح ِجٍظ ػنٛ  ثغييخ رٛفيخ  ِبٌه ػٍٝ عؼيذ ِيبدٖ/  ٌٍغبدح يذك -  10

   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، ِٕفشديٓ أٚ ِجزّؼيٓ االداسح ِجٍظ سئيظ ٚٔبئت االداسح ِجٍظ سئيظ اٌغبدح ثجبٔت اٌجٕٛن جّيغ

46211 

 ٌذٜ اٌؾشوٗ دغبثبد جّيغ ػٍٝ اٌزٛليغ ٌُٙ يذك  اداسح ِجٍظ ػنٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ِبٌه ػٍٝ عؼيذ ِيبدٖ/  ٌٍغبدح يذك -  11

   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، ِٕفشديٓ أٚ ِجزّؼيٓ االداسح ِجٍظ سئيظ ٚٔبئت االداسح ِجٍظ سئيظ اٌغبدح ثجبٔت اٌجٕٛن جّيغ

46211 

 ٌذٜ اٌؾشوٗ دغبثبد جّيغ ػٍٝ اٌزٛليغ ٌُٙ يذك  اداسح ِجٍظ ػنٛ  ثغييخ رٛفيخ  ِبٌه ػٍٝ عؼيذ ِيبدٖ/  ٌٍغبدح يذك -  12

   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، ِٕفشديٓ أٚ ِجزّؼيٓ االداسح ِجٍظ سئيظ ٚٔبئت االداسح ِجٍظ سئيظ اٌغبدح ثجبٔت اٌجٕٛن جّيغ

46211 

 ٌذٜ اٌؾشوٗ دغبثبد جّيغ ػٍٝ اٌزٛليغ ٌُٙ يذك  اداسح ِجٍظ ػنٛ  ِغبّ٘خ ؽشوخ  ِبٌه ػٍٝ عؼيذ ِيبدٖ/  ٌٍغبدح يذك -  13

   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، ِٕفشديٓ أٚ ِجزّؼيٓ االداسح ِجٍظ سئيظ ٚٔبئت االداسح ِجٍظ سئيظ اٌغبدح ثجبٔت اٌجٕٛن جّيغ

46211 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

دىبَاأل       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2/3 سلُ اٌّغزأٔف ٚاٌذىُ 2511/12/25 ثجٍغخ االثزذائيٗ ثٕٙب ِذىّخ ِٓ ٚاٌقبدس ثٕٙب رجبسٜ 14 اٌذائشح 2515 ٌغٕٗ -  1

46212   ثشلُ    25125151:  ربسيخ ، اعزئٕبف االثزذائيٗ ثٕٙب ٚؽشوبٖ ػّش ِذّٛد14  ثٕٙب اعزئٕبف ِأِٛسيخ51ٌغٕخ  

 2/3 سلُ اٌّغزأٔف ٚاٌذىُ 2511/12/25 ثجٍغخ االثزذائيٗ ثٕٙب ِذىّخ ِٓ ٚاٌقبدس ثٕٙب رجبسٜ 14 اٌذائشح 2515 ٌغٕٗ -  2

46212   ثشلُ    25125151:  ربسيخ ، اعزئٕبف االثزذائيٗ ثٕٙب ٚؽشوبٖ ػّش ِذّٛد14  ثٕٙب اعزئٕبف ِأِٛسيخ51ٌغٕخ  

   ــــــــــــــــــــــ  

فشادا رجذيذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

41615   ثشلُ    25125151:  ربسيخ ، 1263  2553/15/2 دزٝ عبسٜ  صيذ اثٛ ِزٌٛٝ فجذٝ فبىّٗ -  1  

41615   ثشلُ    25125151:  ربسيخ ، 1264  2556/15/2 دزٝ عبسٜ  صيذ اثٛ ِزٌٛٝ فجذٝ فبىّٗ -  2  

41615   ثشلُ    25125151:  ربسيخ ، 1265  2513/15/2 دزٝ عبسٜ  صيذ اثٛ ِزٌٛٝ فجذٝ فبىّٗ -  3  

41615   ثشلُ    25125151:  ربسيخ ، 1266  2516/15/2 دزٝ عبسٜ  صيذ اثٛ ِزٌٛٝ فجذٝ فبىّٗ -  4  

41615   ثشلُ    25125151:  ربسيخ ، 1261  2523/15/2 دزٝ عبسٜ  صيذ اثٛ ِزٌٛٝ فجذٝ فبىّٗ -  5  

61124   ثشلُ    25125152:  ربسيخ ، 1223  2523/11/11 دزٝ عبسٜ  دغيٓ فالح ِذّذ دغبَ -  6  

66534   ثشلُ    25125152:  ربسيخ ، 1221  2525/12/1 دزٝ عبسٜ  اٌؾيخ ػٍٝ ػجذاٌّمقٛد ػّشٚ -  7  

46236   ثشلُ    25125152:  ربسيخ ، 5  اٌزجذيذ يغزذك اٌميذ  ػٍٝ ِذّذ ادّذ ٔبديٗ -  8  

61636   ثشلُ    25125152:  ربسيخ ، 1225  2515/6/35 دزٝ عبسٜ  ػجذاٌغّيغ ادّذ يذاٌغ ربِش -  9  

61636   ثشلُ    25125152:  ربسيخ ، 1221  2525/6/35 دزٝ عبسٜ  ػجذاٌغّيغ ادّذ اٌغيذ ربِش -  10  

65425   ثشلُ    25125152:  ربسيخ ، 1224  2524/1/26 دزٝ عبسٜ  ؽذبرٗ ادّذ اٌّؼض ػجذ عٙيش -  11  

61142   ثشلُ    25125153:  ربسيخ ، 1356  2515/2/21 دزٝ عبسٜ  ػٍٝ ػجذاٌؼظيُ ػٍٝ ؽٛصاْ -  12  

61142   ثشلُ    25125153:  ربسيخ ، 1352    ػٍٝ ػجذاٌؼظيُ ػٍٝ ؽٛصاْ -  13  

  25125153:  ربسيخ ، 1356  2515/2/21 دزٝ عبسٜ  ػؾّبٜٚ ػجذاٌؼظيُ ػٍٝ ؽٛصاْ/  اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رقذيخ -  14

61142   ثشلُ    

61142   ثشلُ    25125153:  ربسيخ ، 1352    ػؾّبٜٚ ػجذاٌؼظيُ ػٍٝ ؽٛصاْ/  اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رقذيخ -  15  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

66151   ثشلُ    25125153:  ربسيخ ، 1311  2522/1/2/عبسٜ  اثشا٘يُ دغٓ إٌجٝ ػجذ ٌٚيذ -  16  

61164   ثشلُ    25125154:  ربسيخ ، 1335  2523/15/21 دزٝ عبسٜ  ػجذاٌخبٌك ٔجبح ِٕبس -  17  

 25125154:  ربسيخ ، 1335  2523/15/21 دزٝ عبسٜ  اٌخبٌك ػجذ ٔجبح ِٕبس سدالد ِىزت/ اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼيً -  18

61164   ثشلُ     

46152   ثشلُ    25125154:  ربسيخ ، 1321    اٌجبثشٜ ِذّذ عؼيذ اٌجبثشٜ -  19  

43556   ثشلُ    25125154:  ربسيخ ، 1316  2524/1/25 دزٝ عبسٜ  اٌفمٝ اٌغيذ اٌغيذ ِزٌٛٝ -  20  

25641   ثشلُ    25125154:  ربسيخ ، 1325  2524/5/2 دزٝ عبسٜ  اثشا٘يُ ِذّذ خّيظ دبفظ -  21  

61442   ثشلُ    25125154:  ربسيخ ، 1326  2524/6/12 دزٝ عبسٜ  صسيك ِذّذ ِذّذ أؽشف -  22  

63215   ثشلُ    25125154:  ربسيخ ، 1326  2511/1/22 دزٝ عبسٜ  ؽبِخ ادّذ اعّبػيً ادّذ اعّبػيً -  23  

63215   ثشلُ    25125154:  ربسيخ ، 1322  2522/1/22 دزٝ عبسٜ  ؽبِخ ادّذ اعّبػيً ادّذ اعّبػيً -  24  

66516   ثشلُ    25125154:  ربسيخ ، 1321    ِذّذ اٌؾشثيٕٝ فشج ِٕبي -  25  

51264   ثشلُ    25125154:  ربسيخ ، 1322  2551/2/14 دزٝ عبسٜ  دّبد ادّذ اٌغيذ ففبء -  26  

51264   ثشلُ    25125154:  ربسيخ ، 1323  2512/2/14 دزٝ عبسٜ  دّبد ادّذ اٌغيذ ففبء -  27  

51264   ثشلُ    25125154:  ربسيخ ، 1324  2511/2/14 دزٝ عبسٜ  دّبد ادّذ اٌغيذ ففبء -  28  

51264   ثشلُ    25125154:  ربسيخ ، 1325    دّبد ادّذ اٌغيذ ففبء -  29  

63512   ثشلُ    25125151:  ربسيخ ، 1331  2521/15/11 دزٝ عبسٜ  اٌغيذ ػجذاٌذّيذ ِجذٜ ِذّذ -  30  

36125   ثشلُ    25125151:  ربسيخ ، 1334  2516/2/25 دزٝ عبسٜ  ٔقش ػجذاٌٛ٘بة عبٌُ عيذ -  31  

36125   ثشلُ    25125151:  ربسيخ ، 1335  2521/2/25 دزٝ عبسٜ  ٔقش ػجذاٌٛ٘بة عبٌُ عيذ -  32  

53416   ثشلُ    25125156:  ربسيخ ، 1336  2514/2/23 دزٝ عبسٜ  ػجذاٌٙبدٜ اٌغيذ جّؼٗ ِغؼذ -  33  

53416   ثشلُ    25125156:  ربسيخ ، 1331  2512/2/23 دزٝ عبسٜ  ػجذاٌٙبدٜ اٌغيذ جّؼٗ ِغؼذ -  34  

45445   ثشلُ    25125156:  ربسيخ ، 1346  1221/12/2 دزٝ عبسٜ  اٌقٛاف دغٓ ِذّذ دغٓ -  35  

45445   ثشلُ    25125156:  ربسيخ ، 1341  2552/12/2 دزٝ عبسٜ  اٌقٛاف دغٓ ِذّذ دغٓ -  36  

45445   ثشلُ    25125156:  ربسيخ ، 1346  2551/12/2 دزٝ عبسٜ  اٌقٛاف دغٓ ِذّذ دغٓ -  37  

45445   ثشلُ    25125156:  ربسيخ ، 1342  2512/12/2 دزٝ عبسٜ  اٌقٛاف دغٓ ِذّذ دغٓ -  38  

45445   ثشلُ    25125156:  ربسيخ ، 1355  2511/12/2 دزٝ عبسٜ  اٌقٛاف دغٓ ِذّذ دغٓ -  39  

45445   ثشلُ    25125156:  ربسيخ ، 1351    اٌقٛاف دغٓ ِذّذ دغٓ -  40  

42433   ثشلُ    25125156:  ربسيخ ، 1332  2523/12/24 دزٝ عبسٜ  ػبِش ػضاٌشجبي سفؼذ -  41  

65261   ثشلُ    25125152:  ربسيخ ، 1354  2512/4/22 دزٝ عبسٜ  فمش ِذّذ فزذٝ عبِٝ -  42  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

65261   ثشلُ    25125152:  ربسيخ ، 1355    فمش ِذّذ ٝفزذ عبِٝ -  43  

52211   ثشلُ    25125152:  ربسيخ ، 1361  2524/4/26  دزٝ عبسٜ  ِذّذ ػجذاٌذٝ ِذّٛد ػجذاٌقّذ -  44  

26135   ثشلُ    25125152:  ربسيخ ، 1352  2514/15/26 دزٝ عبسٜ  غشيت اثشا٘يُ ػٍٝ عؼيذ -  45  

26135   ثشلُ    25125152:  ربسيخ ، 1353  2512/15/26 دزٝ عبسٜ  غشيت اثشا٘يُ ػٍٝ عؼيذ -  46  

32512   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1362  2551/6/11 دزٝ عبسٜ  سِنبْ اٌغيذ ِذّذ ػٛاد -  47  

32512   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1315  2512/6/11 دزٝ عبسٜ  سِنبْ اٌغيذ ِذّذ ػٛاد -  48  

32512   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1311  2511/6/11 دزٝ عبسٜ  سِنبْ اٌغيذ ِذّذ ػٛاد -  49  

32512   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1312    سِنبْ اٌغيذ ِذّذ ػٛاد -  50  

65226   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1316  2524/4/21 دزٝ عبسٜ  فبثش سفبػٝ ادّذ ِذّذ -  51  

62625   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1366  2516/4/16 دزٝ عبسٜ  ػٍٝ ثيِٛٝ سيذبة -  52  

62625   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1361    ػٍٝ ثيِٛٝ سيذبة -  53  

62211   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1315  2516/1/22 دزٝ عبسٜ  ػيب سؽبد ِذّذ ِجذٜ -  54  

62211   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1316  2521/1/22 ٝدز عبسٜ  ػيب سؽبد ِذّذ ِجذٜ -  55  

33665   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1361  2553/2/13 دزٝ عبسٜ  ٌيفي اثشا٘يُ ػضح -  56  

33665   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1362  2556/2/13 دزٝ عبسٜ  ٌيفي اثشا٘يُ ػضح -  57  

33665   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1363  2513/2/13 دزٝ عبسٜ  ٌيفي اثشا٘يُ ػضح -  58  

33665   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1364  2516/2/13 دزٝ عبسٜ  ٌيفي اثشا٘يُ ػضح -  59  

33665   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1365  2523/2/13 دزٝ عبسٜ  ٌيفي اثشا٘يُ ػضح -  60  

65653   ثشلُ    25125114:  ربسيخ ، 1321  2522/1/11/عبسٜ  ػييخ ِقيفٝ دغيٓ ِذّذ -  61  

52241   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1451  2523/1/15 دزٝ عبسٜ  ِغؼٛد ِذّذ ِذّذ ادّذ -  62  

43525   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1452    ادّذ ِذّذ ػجذاٌجبسٜ ادّذ -  63  

61421   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1326  2524/6/16 دزٝ عبسٜ  دغٓ ِذّذ ِذّذ ٚجيٗ -  64  

56424   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1455  2523/4/15 دزٝ عبسٜ  عٍيُ اٌفنيً ػجذ عٍيُ فبثش -  65  

66121   ثشلُ    25125115:  ربسيخ ، 1322  2522/15/11 دزٝ عبسٜ  سثٗ ِذّذ دغٓ ِذّذ صوشيب -  66  

54611   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1452  2515/6/21 دزٝ عبسٜ  ػييٗ اٌؼضيضػجذ خيشٜ ِذّذ -  67  

54611   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1415  2515/6/21 دزٝ عبسٜ  ػييٗ ػجذاٌؼضيض خيشٜ ِذّذ -  68  

54611   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1411    ػييٗ ػجذاٌؼضيض خيشٜ ِذّذ -  69  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

46323   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1456  2524/6/6 دزٝ عبسٜ  لنب ػجذاٌغالَ دغٓ ِٕيش -  70  

54114   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1415  2515/1/24 دزٝ عبسٜ  ػفيفٝ ِذّذ اٌذعٛلٝ اثشا٘يُ ٘ٛيذا -  71  

54114   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1416  2515/1/24 دزٝ عبسٜ  ػفيفٝ ِذّذ اٌذعٛلٝ اثشا٘يُ ٘ٛيذا -  72  

54114   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1411    ػفيفٝ ِذّذ اٌذعٛلٝ اثشا٘يُ ٘ٛيذا -  73  

64614   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1412  2516/6/6 دزٝ عبسٜ  عبٌُ  ػجذاٌفزبح ػجذاٌشدّٓ ِذّذ -  74  

64614   ثشلُ    25125116:  سيخرب ، 1413    عبٌُ  ػجذاٌفزبح ػجذاٌشدّٓ ِذّذ -  75  

51641   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1425    جّؼٗ فبدق دبصَ ادّذ -  76  

12241   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1422  2553/2/15 دزٝ عبسٜ  فبٌخ سصق ػفيفٗ -  77  

12241   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1423  2556/2/15 دزٝ عبسٜ  فبٌخ سصق ػفيفٗ -  78  

12241   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1424  2513/2/15 دزٝ عبسٜ  فبٌخ سصق ػفيفٗ -  79  

12241   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1425  2516/2/15 دزٝ عبسٜ  فبٌخ سصق ػفيفٗ -  80  

12241   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1426    فبٌخ سصق ػفيفٗ -  81  

64231   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1411  2523/1/15 دزٝ عبسٜ  ػفيفٝ ِذشٚط ػجذاهلل ِؼزّذ -  82  

12241   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1421  2555/2/15 دزٝ عبسٜ  فبٌخ سصق ػفيفٗ -  83  

12241   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1426  2515/2/15 دزٝ عبسٜ  فبٌخ سصق ػفيفٗ -  84  

12241   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1422  2515/2/15 دزٝ عبسٜ  فبٌخ سصق ػفيفٗ -  85  

12241   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1435    فبٌخ سصق ػفيفٗ -  86  

52516   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1442  2515/6/6 دزٝ عبسٜ  اهلل ػٛك ػٍٝ أِيٓ ػشفبد يبعش -  87  

52516   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1443  2515/6/6 دزٝ عبسٜ  اهلل ػٛك ػٍٝ أِيٓ ػشفبد يبعش -  88  

52516   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1444    اهلل ػٛك ػٍٝ أِيٓ ػشفبد يبعش -  89  

52516   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1436  2552/2/16 دزٝ عبسٜ  اهلل ػٛك ػٍٝ اِيٓ ػشفبد يبعش -  90  

52516   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1432  2514/2/16 دزٝ عبسٜ  اهلل ػٛك ػٍٝ اِيٓ ػشفبد يبعش -  91  

52516   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1445  2512/2/16 دزٝ عبسٜ  اهلل ػٛك ػٍٝ اِيٓ ػشفبد يبعش -  92  

52516   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1441    اهلل ػٛك ػٍٝ اِيٓ ػشفبد يبعش -  93  

66151   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1434  2521/3/26 دزٝ عبسٜ  ػٍٝ ػجذاٌّجيذ ػجذاٌذّيذ ِذّذ -  94  

25212   ثشلُ    25125121:  ربسيخ ، 1446  2512/6/1 دزٝ عبسٜ  ػّبسٖ ِذّذ ِذّذ ِقيفٝ -  95  

25212   ثشلُ    25125121:  ربسيخ ، 1441    ػّبسٖ ِذّذ ِذّذ ِقيفٝ -  96  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

55322   ثشلُ    25125121:  ربسيخ ، 1442  2515/12/25 دزٝ عبسٜ  ػجذاٌّؼيٝ فشج اثشا٘يُ عؼيذ -  97  

55322   ثشلُ    25125121:  ربسيخ ، 1455    ػجذاٌّؼيٝ فشج اثشا٘يُ عؼيذ -  98  

65516   ثشلُ    25125122:  ربسيخ ، 1452  2524/6/12 دزٝ عبسٜ  اٌؾبفٝ ػجذ ِذّٛد ِذّذ دػبء -  99  

65524   ثشلُ    25125122:  ربسيخ ، 1453  2514/11/2 دزٝ عبسٜ  ػٍٝ دغٓ ػجذاٌمبدس ٚفبء -  100  

65524   ثشلُ    25125122:  ربسيخ ، 1454  2512/11/2 دزٝ عبسٜ  ػٍٝ دغٓ ػجذاٌمبدس ٚفبء -  101  

56625   ثشلُ    25125122:  ربسيخ ، 1451  2523/6/25 دزٝ عبسٜ  فذيك دغٓ عبٌُ فّٙٝ ادّذ -  102  

62512   ثشلُ    25125124:  ربسيخ ، 1463  2515/12/12 دزٝ عبسٜ  ػجذاٌشدّٓ فبثش ػجذاٌشدّٓ -  103  

62512   ثشلُ    25125124:  ربسيخ ، 1464  2525/12/12 جزٝ عبسٜ  ػجذاٌشدّٓ فبثش ػجذاٌشدّٓ -  104  

56165   ثشلُ    25125124:  ربسيخ ، 1456  2523/1/16 دزٝ عبسٜ  ٔؼبِٗ ادّذ ِذّذ عؼيذ -  105  

56161   ثشلُ    25125124:  ربسيخ ، 1465  2516/1/25 دزٝ عبسٜ  عيف ػجذإٌّؼُ دٍّٝ ٔجالء -  106  

56161   ثشلُ    25125124:  ربسيخ ، 1461    عيف ػجذإٌّؼُ دٍّٝ ٔجالء -  107  

21142   ثشلُ    25125124:  ربسيخ ، 1456  2524/1/16 دزٝ عبسٜ  ػيباهلل ثىش ثىش ػجذاٌغّيغ -  108  

66151   ثشلُ    25125124:  ربسيخ ، 1465  2524/1/22 دزٝ عبسٜ  اثشا٘يُ دغٓ إٌجٝ ػجذ ٌٚيذ -  109  

   ثشلُ    25125125:  ربسيخ ، 1415  2511/3/14 دزٝ عبسٜ  ػشالٝ اثشا٘يُ اٌجٛاد ػجذ اٌذيٓ ػض ِذّذ اِشٜ -  110

64161 

   ثشلُ    25125125:  ربسيخ ، 1411  2523/3/14 دزٝ عبسٜ  ػشالٝ اثشا٘يُ اٌجٛاد ػجذ اٌذيٓ ػض ِذّذ اِشٜ -  111

64161 

31223   ثشلُ    25125121:  ربسيخ ، 1216    جبد ايٛة ِيخبئيً -  112  

66653   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1413  2522/5/35 دزٝ عبسٜ  اٌىؾه ػٍٝ ادّذ ادّذ ِقيفٝ -  113  

65315   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1416  2512/6/21 دزٝ عبسٜ  ججش ادّذ ججش ِغؼذ -  114  

65315   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1411  2524/6/21 دزٝ عبسٜ  ججش ادّذ ججش ِغؼذ -  115  

42255   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1463  2555/15/2 دزٝ عبسٜ  خنش ِٕقٛس اٌؼظيُ ػجذ عٙبَ -  116  

42255   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1464  2515/15/2 دزٝ عبسٜ  خنش ِٕقٛس اٌؼظيُ ػجذ عٙبَ -  117  

42255   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1465  2515/15/2 دزٝ عبسٜ  خنش ِٕقٛس اٌؼظيُ ػجذ عٙبَ -  118  

42255   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1466    خنش ِٕقٛس اٌؼظيُ ػجذ عٙبَ -  119  

52646   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1415  2524/3/1 دزٝ عبسٜ  اٌغيذ ِذّذ اٌغيذ ٔذيٗ -  120  

46336   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1416  2551/2/12 دزٝ عبسٜ  ػييٗ اٌذيٓ فالح ِذّذ ادّذ -  121  

46336   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1412  2556/2/12 دزٝ عبسٜ  ػييٗ اٌذيٓ فالح ِذّذ ادّذ -  122  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

46336   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1465  2511/2/12 دزٝ عبسٜ  ػييٗ اٌذيٓ فالح ِذّذ ادّذ -  123  

46336   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1461  2516/2/12 دزٝ عبسٜ  ػييٗ اٌذيٓ فالح ِذّذ ادّذ -  124  

46336   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1462    ػييٗ اٌذيٓ فالح ِذّذ ادّذ -  125  

56624   ثشلُ    25125122:  ربسيخ ، 1426  2511/12/22 دزٝ عبسٜ  ٔقيش ػجذاٌّجيذ ادّذ عٛصاْ -  126  

56624   ثشلُ    25125122:  ربسيخ ، 1421  2516/12/22 دزٝ عبسٜ  ٔقيش ػجذاٌّجيذ ادّذ عٛصاْ -  127  

56624   ثشلُ    25125122:  ربسيخ ، 1426  2521/12/22 دزٝ عبسٜ  ٔقيش ػجذاٌّجيذ ادّذ عٛصاْ -  128  

55126   ثشلُ    25125122:  ربسيخ ، 1461    اهلل ػيب ػجذاهلل اٌذعٛلٝ ػٍٝ ِذّذ -  129  

54546   ثشلُ    25125122:  ربسيخ ، 1423    اٌّٙذٜ اثشا٘يُ ِذّٛد عٕبء -  130  

42562   ثشلُ    25125122:  ربسيخ ، 1422  2521/3/25 دزٝ عبسٜ  اٌجٕذٜ ِذّذ اٌذّيذ ػجذ ٘بٔٝ -  131  

41622   ثشلُ    25125131:  ربسيخ ، 1516  2553/11/25 دزٝ عبسٜ  ػجذاهلل جبد اهلل فزخ فإاد -  132  

41622   ثشلُ    25125131:  ربسيخ ، 1512  2556/11/25 دزٝ عبسٜ  ػجذاهلل جبد اهلل فزخ فإاد -  133  

41622   ثشلُ    25125131:  ربسيخ ، 1525  2513/11/25 دزٝ عبسٜ  ػجذاهلل جبد اهلل فزخ فإاد -  134  

41622   ثشلُ    25125131:  ربسيخ ، 1521  2516/11/25 دزٝ عبسٜ  ػجذاهلل جبد اهلل فزخ فإاد -  135  

41622   ثشلُ    25125131:  ربسيخ ، 1522    ػجذاهلل جبد اهلل فزخ ادفإ -  136  

   ــــــــــــــــــــــ  

ؽشوبد رجذيذاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

22521   ثشلُ    25125153:  ربسيخ ، 1311  2555/11/5  دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبح اٌجٕذٜ ثيِٛٝ اثشا٘يُ دغٓ -  1  

 ربسيخ ، 1311  2555/11/5  دزٝ عبسٜ  ٚؽشيىزٗ اٌجٕذٜ ِذّٛد ادّذ - ٌقبدجٗ االِبٔٗ ِخجض/  اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼذيً -  2

22521   ثشلُ    25125153:   

22521   ثشلُ    25125153:  ربسيخ ، 1312  2515/11/5 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبح اٌجٕذٜ ثيِٛٝ اثشا٘يُ دغٓ -  3  

 ربسيخ ، 1312  2515/11/5 دزٝ عبسٜ  ٚؽشيىزٗ اٌجٕذٜ ِذّٛد ادّذ - ٌقبدجٗ االِبٔٗ جضِخ/  اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼذيً -  4

22521   ثشلُ    25125153:   

22521   ثشلُ    25125153:  ربسيخ ، 1313  2515/11/5 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبح اٌجٕذٜ ثيِٛٝ اثشا٘يُ دغٓ -  5  

 ربسيخ ، 1313  2515/11/5 دزٝ عبسٜ  ٚؽشيىزٗ اٌجٕذٜ ِذّٛد ادّذ - ٌقبدجٗ االِبٔٗ ِخجض/  اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼذيً -  6

22521   ثشلُ    25125153:   

22521   ثشلُ    25125153:  ربسيخ ، 1314    ٚؽشوبح اٌجٕذٜ ثيِٛٝ اثشا٘يُ دغٓ -  7  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ثشلُ    25125153:  ربسيخ ، 1314    ٚؽشيىزٗ اٌجٕذٜ ِذّٛد ادّذ - ٌقبدجٗ االِبٔٗ ِخجض/  اٌٝ اٌزجبسٜ االعُ رؼذيً -  8

22521 

46551   ثشلُ    25125156:  ربسيخ ، 1341    ٚؽشيىزٗ اٌّجيذ ػجذ ِذّذ اٌغيذ -  9  

53151   ثشلُ    25125156:  ربسيخ ، 1336  2524/1/5 دزٝ عبسٜ  ٚؽشيىخ ادّذ جبد ػجذاهلل -  10  

   ثشلُ    25125156:  ربسيخ ، 1336  2524/1/5 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ ادّذ جبد اهلل ػجذ/  اٌٝ اٌؾشوٗ اعُ رؼذيً -  11

53151 

    25125152:  ربسيخ ، 1362  2552/15/16 دزٝ عبسٜ  ٚؽشيىٗ دجبج ٘ؾبَ ٚاٌّؾشٚثبد ٌٍّأوٛالد دىبيٗ ؽشوخ -  12

53426   ثشلُ  

    25125152:  ربسيخ ، 1363  2514/15/16 دزٝ عبسٜ  ٚؽشيىٗ دجبج ٘ؾبَ ٚاٌّؾشٚثبد ٌٍّأوٛالد دىبيٗ ؽشوخ -  13

53426   ثشلُ  

53426   ثشلُ    25125152:  ربسيخ ، 1364    ٚؽشيىٗ دجبج ٘ؾبَ ٚاٌّؾشٚثبد ٌٍّأوٛالد دىبيٗ ؽشوخ -  14  

52251   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1365  2524/4/21/عبسٜ  ٚؽشوبٖ ِيخ اثٛ ػٛاد ػجذاٌخبٌك -  15  

65126   ثشلُ    25125114:  ربسيخ ، 1325  2524/3/3 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوب٘ب جبد ادّذ ِذّٛد ٘بٌخ -  16  

   ثشلُ    25125114:  ربسيخ ، 1321  2554/12/5/عبسٜ  اٌؼبِٗ ٚاٌزٛويالد ٚاٌزقذيش ٌالعزشاد اٌجٕذٜ ؽشوٗ -  17

44122 

   ثشلُ    25125114:  ربسيخ ، 1322  2552/12/5/عبسٜ  اٌؼبِٗ ٚاٌزٛويالد ٚاٌزقذيش ٌالعزشاد اٌجٕذٜ ؽشوٗ -  18

44122 

   ثشلُ    25125114:  ربسيخ ، 1323  2514/12/5/عبسٜ  اٌؼبِٗ ٚاٌزٛويالد ٚاٌزقذيش ٌالعزشاد اٌجٕذٜ ؽشوٗ -  19

44122 

   ثشلُ    25125114:  ربسيخ ، 1324  2512/12/5/عبسٜ  اٌؼبِٗ ٚاٌزٛويالد ٚاٌزقذيش ٌالعزشاد اٌجٕذٜ ؽشوٗ -  20

44122 

41453   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1451    ٚؽشوبٖ ػييخ سجت ٚسثٗ -  21  

41453   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1451    ٚؽشوبٖ ػييخ سجت ٚسثٗ -  22  

41431   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1421  2523/5/15 دزٝ عبسٜ  ٚؽشيىٗ ػجذاٌمبدس اٌغيذ ػبدي -  23  

   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1421  2523/5/15 دزٝ عبسٜ  ثغييخ رٛفيخ اٌٝ رنبِٓ ِٓ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً -  24

41431 

41431   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1421  2523/5/15 دزٝ عبسٜ  رنبِٓ ؽشوخ/اٌٝ اٌمبٔٛٔٝ اٌىيبْ رؼذيً -  25  

    25125111:  ربسيخ ، 1421  2523/5/15 دزٝ عبسٜ  ٚؽشيىزٗ اٌمبدس ػجذ اٌغيذ ػبدي ؽشوخ/اٌٝ اٌؾشوخ اعُ رؼذيً -  26

41431   ثشلُ  

   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1421  2523/5/15 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ اٌمبدس ػجذ اٌغيذ ػبدي/اٌٝ اٌؾشوخ اعُ رؼذيً -  27

41431 

    25125111:  ربسيخ ، 1421  2523/5/15 دزٝ عبسٜ  ٚؽشيىزٗ اٌمبدس ػجذ اٌغيذ ػبدي ؽشوخ/اٌٝ اٌؾشوخ اعُ رؼذيً -  28

41431   ثشلُ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25125111:  ربسيخ ، 1421  2523/5/15 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ اٌمبدس ػجذ اٌغيذ ػبدي ؽشوخ/اٌٝ اٌؾشوخ اعُ رؼذيً -  29

41431   ثشلُ  

   ثشلُ    25125111:  ربسيخ ، 1421  2523/5/15 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ اٌمبدس ػجذ اٌغيذ ػبدي/اٌٝ اٌؾشوخ اعُ رؼذيً -  30

41431 

61314   ثشلُ    25125116:  ربسيخ ، 1433  2524/3/13 دزٝ عبسٜ  ٚؽشيىٗ دغبٔيٓ اثشا٘يُ ٔذٖ ِذّذ -  31  

35415   ثشلُ    25125124:  ربسيخ ، 1461  2521/6/1 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوب٘ب اٌذلٝ أدّذ صوٝ ٚداد -  32  

    25125124:  ربسيخ ، 1461  2521/6/1 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبح صغبٌيً ثيِٛٝ ِٕقٛس ِذّذ/ اٌٝ اٌؾشوخ اعُ رؼذيً -  33

35415   ثشلُ  

46112   ثشلُ    25125126:  ربسيخ ، 1414  2524/4/21 دزٝ عبسٜ  ٚؽشيىزٙب اعّبػيً ػجذاٌّٛجٛد ٘ٛيذا -  34  

 ، 1466  2524/3/1 دزٝ عبسٜ  ِذذٚدح ِغإٌيخ راد ؽشوخ ٚؽشوبٖ رٛوً ساؽذ ِٕٙذط اٌّؼذٔيٗ ٌٍقٕبػبد رٛوً ؽشوٗ -  35

34455   ثشلُ    25125122:  ربسيخ  

31222   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، 1551  2551/2/11 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اٌّؼيٝ ػجذ ِذّذ -  36  

31222   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، 1552  2556/2/11 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اٌّؼيٝ ػجذ ِذّذ -  37  

31222   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، 1553  2511/2/11 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اٌّؼيٝ ػجذ ِذّذ -  38  

31222   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، 1554  2516/2/11 دزٝ عبسٜ  ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اٌّؼيٝ ػجذ ِذّذ -  39  

31222   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، 1555    ٚؽشوبٖ ِقيفٝ اٌّؼيٝ ػجذ ِذّذ -  40  

65436   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، 1552  2514/15/15 دزٝ عبسٜ  ٚؽشيىزخ اٌشدّٓ ػجذ اِيٓ عؼيذ -  41  

65436   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، 1515    ٚؽشيىزخ اٌشدّٓ ػجذ اِيٓ عؼيذ -  42  

51633   ثشلُ    25125135:  ربسيخ ، 1556  2522/2/26 دزٝ عبسٜ  شيىخٚؽ اٌذٍيُ ػجذ اٌؼبثذيٓ صيٓ يبعش -  43  

   ــــــــــــــــــــــ  

افشاد س٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افشاد ثيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ؽشوبد س٘ٓ    

ــــــــــــــــــــــ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ؽشوبد ثيغ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


