
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ١ٌٛ٠ٛ ّٙو ا١ٌّٕب عو٠لح األٍّبء اٌزغبه٠خ ٌّىزت

 

  اٌفٙوً* 

 ّٚووبد. أفواك ل١ٛك -1

 : كاافو اٌزغبهٜ اٌَغً رؼل٠الد -2

 . اٌّؾٛ ٚاٌْغت 

 . هاً اٌّبي 

 . ْاٌؼٕٛا 
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 . إٌْبط 

 . االٍُ ٚاٌَّخ 

 . ٔٛع اٌْووخ 

 (ّٚووبد )افواكرغل٠لاد :  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 
أفواك ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، ِٖٛغبد ػٓ 13336 ثولُ 25135112 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ػبىه هعبء ِبهوٛ -  1

ؽٕب ػبىه هعبء/  ثٍّه - اٌى١َٕٗ ّبهع:  ثغٙخ  

 ٚروث١خ ؽظ١وح ػٓ 13321 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، وكف ربعو ،  ؽَٓ فزؾٟ ؽ١َٕٓ ١ٌٚل -  2

ؽَٓ فزؾٝ ِؾّل/  ثٍّه - غٕٝ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِب١ّٗ ٚر١َّٓ  

 ، ثٕبء ِٛاك ػٓ 13313 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌلا٠ُ ػب٠ل هث١غ ػب٠ل -  3

ػجلاٌلا٠ُ ػب٠ل هث١غ/ ثٍّه -اٌىٛاكٜ وفو:  ثغٙخ  

 هفبَ ٚهّٗ ػٓ 13425 ثولُ 25135122 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽوى رٛف١ك ٕجؾٝ اٍؾبق -  4

ف١ًٍ وبًِ فٛىٜ/ ثٍّه- غٕٝ ثٕٝ:  ثغٙخ ،  

 أثٛاة ث١غ ػٓ 13436 ثولُ 25135135 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ثىوٜ ِٖغفٝ ١٘ضُ -  5

ِؾّل ثىوٜ ِٖغفٝ/ ثٍّه - اٌؾ١ٍّٗ:  ثغٙخ ، عب٘ي ؽل٠ل ّٚجبث١ه  

 اكٚاد ث١غ ػٓ 13366 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 35555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػبِو ػجلاٌغبثو ؽَٓ اؽّل -  6

ػبِو ػجلاٌغبثو ؽَٓ/ ثٍّه -اٌغوث١ٗ اؽّل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 66626 ثولُ 25135123 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِؾّل فزؾٟ فٍف -  7

ف١ًٍ ِؾّل فزؾٝ/  ثٍّه - ى٘وٖ  

 ِىزت ػٓ 13452 ثولُ 25135124 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽ١ُ اؽّل ِؾّل ػف١فٝ -  8

ػجلاٌوؽّٓ ػجلاٌَالَ ١ٍل/  ثٍّه - اٌفالؽ١ٓ ٔيٌٗ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛخ ِمبٚالد  

:  ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 66626 ثولُ 25135123 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِؾّل فزؾٟ فٍف -  9

 - عب٘يٖ ِالثٌ/  ْٔبعٗ - ِٛ٘ٛة ِؾّل ٕالػ/  ثٍّه - اٌم١ْوٜ عبِغ ثغٛاه ؽَب١ٔٓ ػٍٝ ُ 1/  ػٕٛأٗ افو وبئٓ ٌٗ اٌّؾً

66626 اٌم١ل هلُ - 2515/2/12 االفززبػ ربه٠ـ  

 ؽظ١وح ػٓ 13411 ثولُ 25135125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجبً وبًِ هّٛاْ ع١ٙو -  10

ِؾّل لبٍُ ٍبٌُ/ ثٍّه - ّّٛٗ غوة 2 لو٠خ - ّّٛٗ:  ثغٙخ ، ِب١ّخ روث١خ  

 ِٖٛغبد ػٓ 13321 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ِقبئ١ً ٍِٟٛ ػغ١ٗ صٕبء -  11

عوعٌ ف١ُٙ ِىبهٜ ثٍّه - اٌغوث١خ ١ٍٍخ:  ثغٙخ ، ِٚغٛ٘واد  

 ٌؾفظ صالعٗ ػٓ 13335 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ل١ٍٕٝ ِزوٜ فبهٚق اثوا١ُ٘ -  12

هىق ٍؼلاهلل فب٠ك/ ثٍّه -٠ىٓ ػلٌٝ 41ُ:  ثغٙخ ، ٚاٌّٛى اٌفٛاوٗ  

 ِىزت ػٓ 13456 ثولُ 25135124 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ٌّ ؽّلٜ ِؾّل ؽّبكٖ -  13

ف١ٌّ ؽّلٜ ِؾّل/ثٍّه-ّّٛٗ -اٌَالَ لو٠ٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد  

 عٛة ِؾغو ػٓ 13354 ثولُ 25135152 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٚ٘جٗ وبًِ و١ًّ اٍبِٗ -  14

ا١ٌّٕب ِؾبعو اكاهح/ثٍّه-(5623)هلُ ِؾغو-اٌغجً عٕٙب:  ثغٙخ ، ؽغوٜ  

 اوََٛاه ػٓ 13363 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌٛ٘بة اؽّل ػبّٛه ػٍٝ -  15

ِؾّل ٍؼل ١ٌٚل/ ثٍّه -فٍَغ١ٓ ثغٛاه اٌؼيثٝ ُ:  ثغٙخ ، رغ١ًّ َِٚزؾضواد ؽو٠ّٝ  
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جش س التعامل مع هذا الملف أوال يجو

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 13311 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلٖ ثْوٞ عٛى٠ف ووَ -  16

هٚفبئ١ً ٠ٛٔبْ ٕالػ/ ثٍّه - اٌغ١جٗ:  ثغٙخ ، ِب١ّخ  

 ؽظ١وح ػٓ 13424 ثولُ 25135123 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٟ ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  17

ِوٍٝ ِؾّل ؽَٓ/  ثٍّه - ٍٍغبْ ِؾّل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِالثٌ ػٓ 13415 ثولُ 25135125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍؾٗ عوعٌ ػلٌٝ عٛهط -  18

فوط وبًِ عبثو وبًِ/ ثٍّه - ىغٍٛي ٍؼل ّبهع - ٍّبٌٛط ِؼٖوح:  ثغٙخ ،( اٌؼَىو٠ٗ اٌّالثٌ ف١ّبػلا) عب٘يٖ  

 ِغؾٓ ػٓ 13434 ثولُ 25135135 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؼ١ٍُ ّؾبد هفؼذ ٕ٘بء -  19

كووٚهٜ ؽَٕٝ ػيٖ/ثٍّه -ِٕمغ١ٓ:  ثغٙخ ، غالي  

 اؽن٠ٗ ث١غ ػٓ 13345 ثولُ 25135153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؼبي ىغٍٛي غ١ّٕٗ ٍّو -  20

ِؾّٛك هِضبْ اؽّل/  ثٍّه اٌزغبهح ُ:  ثغٙخ ،  

 ؽظ١وٖ ػٓ 13361 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ّبوو ؽّْذ ػ١َٝ -  21

ّبوو ؽّْذ ٍِٛٝ/ ثٍّه - اٌَٛثٝ - ِٕمغ١ٓ ِْٕبٖ:  ثغٙخ ، ِب١ّٗ روث١ٗ  

 ث١غ ػٓ 13325 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اٌل٠ٓ ٌّّ ِؾّل ػّوٚ -  22

اٌل٠ٓ ٌّّ ِؾّل ػّبك/ ثٍّه - ػجلاٌٙبكٜ اهٗ:  ثغٙخ ، عٍّٗ ٚؽ٠ٍٛبد ػٖبئو  

 ؽظ١وٖ ػٓ 13322 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّلعجوٍِٛٝ ٍؼل ػ١ٍبء -  23

ؽ١َٓ اؽّل ٕالػ/ ثٍّه -ٚؽِ لو٠ٗ-اٌج١ٙٛ:  ثغٙخ ، ِب١ّٗ روث١ٗ  

 اعٙيٖ ػٓ 13426 ثولُ 25135123 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل اؽّلِلؽذ ِؾَٓ ِؾّٛك -  24

ِؾّل اؽّلِلؽذ ِؾَٓ/ثٍّه-اٌْول١خ ١ٍٍخ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ  

 ٚهّخ ػٓ 66114 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػغب اٌىو٠ُ ػجل اؽّل ِؾّٛك -  25

ؽ١َٓ فزؾٝ اّوف/ ثٍّه - اٌَبثغ اٌؾوفٝ ثبٌؾٝ 51 هلُ لغؼٗ:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ  

 ِمبٚالد ػٓ 13316 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجبً ػ١َٟ ِٖغفٟ -  26

ِؾّل ػجبً ػ١َٝ/  ثٍّه - فبٌل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ػ١ِّٛٗ  

 اوََٛاه ػٓ 13331 ثولُ 25135151 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبكا١ٌَل ٘بث١ً هفؼذ ١ٔف١ٓ -  27

عٕلٜ ١ٍٕت ع١ًّ/ثٍّه  ا١ٌٌٛل ثٓ ُ-ّب١٘ٓ:  ثغٙخ ، ؽو٠ّٝ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 13343 ثولُ 25135153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِبٌه رٛٔٝ ؽغبط ِؾّل -  28

ِبٌه رٛٔٝ ؽغبط/ ثٍّه-اٌٍٛفٝ وَٛ:  ثغٙخ ، ِب١ّٗ  

 ٚهّخ ػٓ 66114 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػغب اٌىو٠ُ ػجل اؽّل ِؾّٛك -  29

 اٌل٠ٓ ٕفٝ ِؾّل/ ثٍّه ػٍٜٛ اٌواثغ اٌلٚه اٌّؾغٗ ١ِلاْ ى٠ي١ٕ٠ب ػّبهٖ ا١ٌّٕب ثٕله/ ػٕٛأٗ افو وبئٓ ٌٗ اٌّؾً:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ

66114 اٌم١ل ٚهلُ 2514/6/25 االفززبػ ربه٠ـ  ٚرٖل٠و ٚاٍز١واك رغبه٠ٗ ٚرٛو١الد ؽى١ِٛٗ رٛه٠لاد/ ْٚٔبعٗ ؽ١َٓ  

 ِؼوٗ ػٓ 13326 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌىبفٟ اٌجىوٞ ِؾّل ا٠ٗ -  30

ا١ٌّٕٝ اؽّل ٠ب١ٍٓ/  ثٍّه - اٌٍْمبِٝ ػيثٗ - اٌغوث١ٗ ٕفظ:  ثغٙخ ، وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ  

 ٔغبهٖ ٚهّخ ػٓ 13453 ثولُ 25135121 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٘الي عب١٘ٓ ػيا٠ُ اٍبِٗ -  31

عب١٘ٓ ػيا٠ُ ِإِٓ/ثٍّه-كالٛف:  ثغٙخ ،  

 ، ٔغبهٖ ٚهّٗ ػٓ 13411 ثولُ 25135125 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٛٔبْ ٔغ١ت ٔج١ً ػ١بك -  32

١ِقبئ١ً ؽٕب ٠َٝ فو٠بٌٗ/ ثٍّه -اٌغوث١ٗ ١ٍٍٗ:  ثغٙخ  
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 غنائ١ٗ ِٛاك ث١غ ػٓ 64425 ثولُ 25135154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ّىو ؽٕب وبًِ ٔبكه -  33

اهلل ّىو ؽٕب وبًِ/  ثٍّه - اثٛػي٠ي:  ثغٙخ ،  

 غنائ١ٗ ِٛاك ث١غ ػٓ 64425 ثولُ 25135154 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اهلل ّىو ؽٕب وبًِ ٔبكه -  34

 - كاف١ٍخ هؽالد ِىزت/  ْٚٔبعٗ - اهلل ّىو ؽٕب وبًِ/  ثٍّه - اثٛػي٠ي ِغبٜ ِووي/  ػٕٛأٗ افو وبئٓ ٌٗ اٌّؾً:  ثغٙخ ،

64425 اٌَغً هلُ - 2512/2/23 - افززبؽٗ ٚربه٠ـ  

 وٛاف١و ػٓ 13364 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  صبٌٛس عبٚهعٝ ثْواٜ عبثو -  35

اثوا١ُ٘ أٛه ػبعف/  ثٍّه - ُاث١ٍٛل٘ اهٗ - ف١ٍفٗ اٌؾبط ثٕي٠ّخ -ُ:  ثغٙخ ، ١ٍلاد  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 13416 ثولُ 25135125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ ِؾّل ِؾّل اؽّل -  36

ّبمٌٝ اثوا١ُ٘ ٔبك٠ٗ/ ثٍّه - اٌمغّٛٗ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 13353 ثولُ 25135152 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عٍجٗ ػجلاٌواىق ِؾّل ػبعف -  37

ػجلاٌواىق ِؾّل ِؼزي/ ثٍّه -عٖٛ:  ثغٙخ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 13362 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ؽج١ت ػجلاهلل هضب -  38

ؽج١ت ػجلاهلل ١ِالك/ ثٍّه - ٍٍغبْ ِؾّل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ٚرْى١ً ٌؾبَ ٚهّخ ػٓ 13422 ثولُ 25135123 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ىلُ ٔظ١و ّٔو ف١جٟ -  39

ؽج١ت ٠ٍٛف ِغلٜ/  ثٍّه - اٌٖفٖبفٗ ُ:  ثغٙخ ، ِؼبكْ  

 ػٓ 13332 ثولُ 25135121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فوعبٔٝ ِؾّل رٛف١ك ػجلإٌبٕو -  40

ِؾّل رٛف١ك اٌؼبثل٠ٓ ى٠ٓ - اٌؾٛاهرٗ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ ؽظ١وح  

 ؽظ١وح ػٓ 13451 ثولُ 25135121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اك٠ت كا١ٔبي ١ٍّو ِبعلٖ -  41

هىق ثْوٜ هىق/  ثٍّه - اٌْول١خ اؽّل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽظ١وح ػٓ 66435 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌٍّه ِغٍٝ ّىوٜ ثٙبء -  42

ّؾبرٗ ٠ٍٛف ٔب٘ل/ثٍّه-ؽٕب ٔيٌخ-غٕٝ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِب١ّخ روث١خ  

 ؽظ١وح ػٓ 66435 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌٍّه ِغٍٝ ّىوٜ ثٙبء -  43

 ِىزت ْٚٔبعٗ ١ِقبئ١ً ّؾبرٗ ٠ٍٛف ٔب٘ل/ثٍّه-ؽٕب ٔيٌخ-غٕٝ ثٕٝ-ٍّبٌٛط ِووي وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً:  ثغٙخ ، ِب١ّخ روث١خ

ِزىبٍِٗ ِمبٚالد  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 13351 ثولُ 25135152 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػ١ل ّوف ػ١ل -  44

ػ١ل ّوف فوغٍٝ/ثٍّه-اٌج١ٙٛ:  ثغٙخ ، ِب١ّخ  

 ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 64242 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ ٚك٠غ ١ْ١ًِ ِبهوٛ -  45

 اثوا١ُ٘ ِٚل٠ؾٗ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل فبهٚق/  ثٍّه - االٚي اٌؾٝ اٌّل٠ٕٗ ِووي ثٕٛاح 22.23 ٍىٕٝ اٌزغبهٜ االهٗ ثمغؼٗ:  ثغٙخ ،

 فٍف

 ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 64242 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ا١ِٓ ٚك٠غ ١ْ١ًِ ِبهوٛ -  46

/  ْٚٔبعٗ - اٍّبػ١ً فبٌل/  ثٍّه - اٌّبٌىٝ ػلٔبْ ُ 114 - ٍٍغبْ اهٗ - ا١ٌّٕب ثٕله/  ػٕٛأٗ افو وبئٓ ٌٗ اٌّؾً:  ثغٙخ ،

64242 ٌَغًا هلُ - 2512/3/4 - االفززبػ ربه٠ـ - ٚرٖل٠و ٚاالٍز١واك اٌزى١ف اعٙيٖ ٌزٛه٠لاد ػّالء ِىزت  

 َِزٍيِبد ػٓ 13325 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػ١ل فوؽبد ىغٍٛي فوؽبد -  47

فوؽبد ىغٍٛي ػ١ل/  ثٍّه - صبثذ ٔيٌٗ:  ثغٙخ ، عج١خ  

 ػٓ 12263 ثولُ 25135135 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٌج١ت ثجبٜٚ ػجلاٌفبكٜ ػجلا١ٌَّؼ -  48

ٌج١ت ثجبٜٚ ػجلاٌفبكٜ/ثٍّه - اٌج١جَٝ ِٖٕغ ثغٛاه ّّٛٗ غوة 4 اٌؼي٠ّٗ لو٠خ-ّّٛٗ:  ثغٙخ ، اٌفؾُ ٌز١ٕٖغ ِفؾّٗ  



 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

 ِىزت ػٓ 13425 ثولُ 25135123 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍب٠ٚوً ّبوو ٍّبػ ِب٠ىً -  49

ّبوو ٍّبػ ػبعف/ ثٍّه - اٌغ١جٗ:  ثغٙخ ، ٌٍٛائؼ عجمب 6اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 اٌفموٖ 13 اٌّغّٛػٗ ػلا ف١ّب ٚرٖل٠و اٍز١واك  

 ػٓ 12263 ثولُ 25135135 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٌج١ت ثجبٜٚ ػجلاٌفبكٜ ػجلا١ٌَّؼ -  50

 ٠ؼمٛة ا٠فْٛ/ثٍّه اٌّلاهً ُ ِٓ ِزفوع إٌؾبً ِٖغفٝ ُ-ٍّبٌٛط وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً:  ثغٙخ ، اٌفؾُ ٌز١ٕٖغ ِفؾّٗ

افْبة رْغ١ً ٚهّخ ْٚٔبعٗ ثَقوْٚ  

:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 13355 ثولُ 25135151 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فب٠يػغب أٛه هعت -  51

ػجلاٌظب٘و١ّٕلٖ ػٍٝ/ ثٍّه - اٌضٛهٖ ّبهع  

 ث١غ ػٓ 13412 ثولُ 25135125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ فوط ػجلا١ٌَّغ لغت -  52

اثوا١ُ٘ فوط ػجلا١ٌَّغ/ثٍّه -اٍغبي:  ثغٙخ ، ١ٍوا١ِه  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 13413 ثولُ 25135125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽّبك ػبهف ػجلإٌّؼُ ؽّبك -  53

ربٌٛد عٛاهعٝ ثْوٜ/ ثٍّه -كٌمبَ:  ثغٙخ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 13313 ثولُ 25135114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٍٛف ٘يٌٓ ِٕلٜ ٍبِو -  54

ؽٕب َِؼل ّؾبرٗ ِالن/ ثٍّه - غغبً اٍؾك ػيثخ- اٌق١ً عٛؿ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ِالثٌ ػٓ 13311 لُثو 25135111 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌوؽّٓ ؽ١َٓ ّٛاط فبعّٗ -  55

اثٛثىو اكه٠ٌ اؽّل/ ثٍّه -اٌجٍل ثٓ ِؾّٖخ ثغٛاه ف١ٖت ثٓ ّبهع 15 - ا١ٌّٕب ثٕله:  ثغٙخ ، اٌؼَىو٠ٗ اٌّالثٌ ػلا ف١ّب عب٘يٖ  

 ِغٍَٗ ػٓ 13343 ثولُ 25135151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ػجلاٌوؽّٓ فبهً ثٙبء -  56

ف١ٍفٗ ِؾّل ٍؼل ِؾّل/ ثٍّه-ِغبٜ:  ثغٙخ ، ى٠ٛد ٚث١غ  

 رغبهح ػٓ 13413 ثولُ 25135122 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌٍّه ٠ؼمٛة ىووٜ ػّبك -  57

ػجلاٌؾ١ّل ػٍٝ ِؼزّل/ ثٍّه -كالٛف:  ثغٙخ ، ٌٚٛاىِٙب ٕؾ١ٗ اكٚاد  

 ٚهّٗ ػٓ 13352 ثولُ 25135151 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ّٕٛئ١ً فٛىٜ ٔبٕو -  58

وبًِ ٌغ١ف فزٕٗ/ ثٍّه - اٌّلاهً ُ - ٍّبٌٛط ِؼٖوٖ:  ثغٙخ ، ٔغبهٖ  

 ؽالٖٚ ث١غ ػٓ 13315 ثولُ 25135114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  وبًِ ٍؼل وبًِ ّٕٛكٖ -  59

عبثو ٖٔؾٝ ١ِٕب/ثٍّه اث١ٍٛلُ٘ اهٗ ػجلاٌوٍٛي ؽ١َٓ ّبهع:  ثغٙخ ، عؾ١ٕ١ٗ  

 ػٓ 13333 ثولُ 25135121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌمبكه ػجلاٌؾبفظ ِؾّل فزؾٝ -  60

ػجلاٌٛ٘بة ٕالػ ِؾّل/ ثٍّه -اٌل٠ٕٝ اٌّؼٙل لجٍٝ ٔبٕو ّبهع:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 13431 ثولُ 25135131 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ّبوو ِؾّل ٚفلٜ اؽّل -  61

االى٘وٜ ِؾّل فبهٚق فٍف/ ثٍّه - ّبكٜ ٔيٌٗ:  ثغٙخ ، ِب١ّٗ  

 ، ٔغبهٖ ٚهّٗ ػٓ 13335 ثولُ 25135112 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ػو٠بْ ِب٘و ِو٠ُ -  62

ؽٕب ّقٍٛي فّٙٝ/ ثٍّه - اثٛاْ:  ثغٙخ  

 ِىزت ػٓ 13331 ثولُ 25135121 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ػالء ١٘ضُ -  63

اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ػالء/  ثٍّه - اٌقّبه ٕفظ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد  

 ِٛاك ث١غ ػٓ 13345 ثولُ 25135152 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍٍّبْ ػٍٛاْ هعت ا٠ّٓ -  64

١ٍٍّبْ ػٍٛاْ هعت/ ثٍّه   عٖٛ:  ثغٙخ ، ٚعٍّخ لغبػٝ غنائ١خ  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 13314 ثولُ 25135114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٍؾك ٌج١ت فب٠ي ٌج١ت -  65

اٍؾك ٌج١ت فب٠ي ٕبٌؼ/ ثٍّه - ؽٕب ٔيٌخ - غٕٝ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِب١ّٗ  



 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

 ِىزت ػٓ 13351 ثولُ 25135151 فٝ ل١ل ، 155555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٌٛٔ اثوا١ُ٘ ػي٠ي اٍبِٗ -  66

اثٛاٌؾَٓ ػ١ٍِ هِضبْ ػ١َٝ/ ثٍّه -ؽٍٖٛ:  ثغٙخ ، االفْبة ٌزغبهٖ  

 ؽظ١وح ػٓ 13312 ثولُ 25135114 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٔبهٚى اٍؾك هّلٜ ٔبكٜ -  67

ٔبهٚى اٍؾك هّلٜ/ ثٍّه - غغبً اٍؾبق ػيثخ - اٌق١ً عٛؿ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 رغبهح ػٓ 13324 ثولُ 25135116 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  لغت ع١ٙوػجلاٌىو٠ُ كػبء -  68

لغت ع١ٙوػجلاٌىو٠ُ/ ثٍّه - اٌج١ٙٛ:  ثغٙخ ، ِٕي١ٌٗ ٚاكٚاد وٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ  

 ، اٌجبْ ِؼًّ ػٓ 13332 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب ىوٝ ١ٍّو هاعٝ -  69

ِؾّل ؽَٓ ػغب هضب/ ثٍّه -رٍٗ:  ثغٙخ  

 ػٓ 13421 ثولُ 25135122 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌغٛاك ؽ١َٓ عّؼٗ ِٖغفٝ -  70

ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل صوٚد/ ثٍّه -االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه:  ثغٙخ ، اػالف  

 ثغٙخ ، ثمبٌخ ػٓ 13352 ثولُ 25135152 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِٖغفٝ ِؾّل اؽّل ٘بٌٗ -  71

اؽّل ػٍٝ ١ٍل/ثٍّه  ف١ًٍ ِؾّٛك ُ:   

 فٛي ِغؼُ ػٓ 13323 ثولُ 25135116 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػٍٟ ػجلاٌؾى١ُ ؽَٓ اؽّل -  72

ػٍٝ ػجلاٌؾى١ُ ؽَٓ ؽَبَ/  ثٍّه - اٌغالء ّبهع:  ثغٙخ ، ٚعؼ١ّٗ  

 ٚهّٗ ػٓ 13455 ثولُ 25135121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ػجلاٌجبٍظ ِؾّل ِؾّٛك -  73

ٍبٌُ االٕٙت ِؾّٛك/ ثٍّه- ػّواالٕٙت ثٕي٠ّخ اِبَ اٌغوثٝ اٌٖؾواٜٚ اٌغو٠ك:  ثغٙخ ، هك٠بر١و١ٍبهاد ٚرغبهح إالػ  

 ثغٙخ ، ثمبٌٗ ػٓ 13435 ثولُ 25135135 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػىُٛ هضب ػالء -  74

ِؾّل ػىُٛ هضب/ ثٍّه - كالٛف:   

 فٛي ِغؼُ ػٓ 13365 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػ١بك ع١ل ثْبهٖ ٚفبء -  75

ػي٠ي ٍؼ١ل ؽٕب/  ثٍّه - اٌغ١جٗ:  ثغٙخ ، ٚعؼ١ّٗ  

 ِالثٌ ػٓ 13333 ثولُ 25135152 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثجبٜٚ عجوٖ ِغلٜ ٠ٍٛز١ٕب -  76

ِب٘و اؽّل ِؾّٛك/  ثٍّه - ١َِٕٝ اٌل٠ٓ ٕفبء ُ:  ثغٙخ ، اٌؼَىو٠خ اٌّالثٌ ػلا ف١ّب عب٘يٖ  

 اٌؼبة ٕبٌٗ ػٓ 13423 ثولُ 25135123 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽ١َٓ هعت ٠ٍٛف ٘ل٠و -  77

ػٍٝ اٌجلهٜ اؽّل/ ثٍّه - فٍَغ١ٓ ُ - ٍّبٌٛط ِؼٖوح:  ثغٙخ ،( ع١ُ) ه٠بض١خ  

 ى٠ٛد ث١غ ػٓ 11151 ثولُ 25135122 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٛٔبْ ِؼٛٗ ٕ٘ٝ ا٠ٙبة -  78

ػجلعوعٌ ِقزبه ع١ٙبْ/ثٍّه اٌغ١جٗ:  ثغٙخ ، ّٚؾَٛ  

 ث١غ ػٓ 13423 ثولُ 25135123 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ػجلاٌؼي٠ي فبهٚق ػبِو -  79

هٍّٝ ػجلاهلل ِؾّل/  ثٍّه - اٌجٍل ٍّبٌٛط اٌضٛهٖ ُ:  ثغٙخ ، ِٚغّلٖ ؽ١ٗ فواؿ  

 ؽظ١وح ػٓ 13322 ثولُ 25135116 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثوك٘ٛٔٝ ِؾّل ٕمو ػّو -  80

ِؾّل ٕمو ِؾّل/ ثٍّه- كِْبٚ٘بُّ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ػٓ 13331 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 65555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلاٌؾ١ّل ثلهػجلاٌؾ١ٍُ -  81

 ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌؾ١ٍُ/ ثٍّه - ّّٛٗ اٌغٍلاٜٚ ١ٍٍّبْ ػيثخ 4اٌؼي٠ّٗ لو٠خ -ّّٛٗ:  ثغٙخ ،( ِؾْٝ)٠ٚفو ثَى٠ٛذ ِٖٕغ

 ػجلاٌؾ١ٍُ

 ، ؽلاكٖ ٚهّٗ ػٓ 13453 ثولُ 25135125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل ِؾّل ٔبٕو ػٍٝ -  82

ػ١ل اؽّل ِؾّل ٔبٕو/ ثٍّه -ػّبه ثٕٝ:  ثغٙخ  



 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

 ى٠ٛد ث١غ ػٓ 11151 ثولُ 25135122 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٠ٛٔبْ ِؼٛٗ ٕ٘ٝ ا٠ٙبة -  83

ثمبٌٗ ْٚٔبعٗ ١ٍٕت ػلٌٝ اٍؾك ػٖبَ/ثٍّه-اٌغ١جٗ-ٍّبٌٛط ِووي وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً:  ثغٙخ ، ّٚؾَٛ  

 ِٛاّٝ ؽظ١وٖ ػٓ 13353 ثولُ 25135152 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ُٙ ف١ًٍ وّبي صوٚد -  84

ف١ًٍ ِؾوًٚ ا٠ّٓ/ ثٍّه -ٍٍغبْ ِؾّل ثٕٝ:  ثغٙخ ،  

 رٖل٠و ِىزت ػٓ 13333 ثولُ 25135112 فٝ ل١ل ، 25555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عبك ؽج١ت ظو٠ف ػّبك -  85

ؽج١ت ظو٠ف ٘الي/ ثٍّه - اٌؼالء ػيثخ -ِبلٍٛٗ:  ثغٙخ ، ثٕبء ِٚٛاك و١ّب٠ٚبد  

 روث١خ ؽظ١وح ػٓ 13323 ثولُ 25135111 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ١ٍل ػجلاٌٙبكٜ ١ٍل ِؾّل -  86

اؽّل ٍٛثٝ ِؾّل/ ثٍّه - اٌلفْٝ اهٗ:  ثغٙخ ، ِب١ّخ  

 ، اٌؼغبهٖ رغبهح ػٓ 13412 ثولُ 25135122 فٝ ل١ل ، 6555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍبٌُ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -  87

ٍبٌُ ِؾّل ؽ١َٓ/ ثٍّه -اٌّلاهً ّبهع:  ثغٙخ  

 ؽظ١وح ػٓ 13452 ثولُ 25135121 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  فالف ف١ٍفٗ ؽ١َٓ ِؾّل -  88

فالف ف١ٍفٗ ؽ١َٓ/  ثٍّه - اٌجؾو٠ٗ اٌّغب٘وٖ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ١ٍبهاد ِغٍَٗ ػٓ 13451 ثولُ 25135124 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل ؽٍّٝ ؽبِل اؽّل -  89

ؽبِل ؽٍّٝ ؽبِل/ ثٍّه- عْٕٙب:  ثغٙخ ، ٚفالرو١ٍبهاد ى٠ٛد ٚث١غ  

 ػٓ 13415 ثولُ 25135125 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ّبوو ٘يٌٓ ِولٌ -  90

اثوا١ُ٘ ّبوو ٘يٌٓ/ ثٍّه -اٌمج١ٍٗ ٠ؼمٛة ػيثٗ:  ثغٙخ ، ٚػغٛه رغ١ًّ َِزؾضواد  

 ، ِبهوذ ٍٛثو ػٓ 13455 ثولُ 25135124 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ِؾّٛك اؽّل عٗ -  91

ِوىٚق اؽّل ٍٍغبْ/ثٍّه  1 هلُ ػمبه-أوزٛثو6 ُ:  ثغٙخ  

 ػٓ 13341 ثولُ 25135154 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِوٍٝ ػجلاٌغٛاك ػجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  92

٠ٌٛٔ ِؾّل اٌل٠ٓ ثٙٝ/ ثٍّه- اٌؾزبؽزٗ:  ثغٙخ ، غالي ّٛٔٗ  

 ، ِٛاّٝ ؽظ١وح ػٓ 13356 ثولُ 25135152 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اؽّل عٗ ٘بُّ ػّواْ -  93

اؽّل عٗ ٘بُّ/ثٍّه-اثٛف١ٍٛ-ٍٛاكٖ:  ثغٙخ  

 ١ِٗ رٛى٠غ ػٓ 13355 ثولُ 25135152 فٝ ل١ل ، 51555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽٕب اثوا١ُ٘ ثغوً ٍؾو -  94

رٛف١ك ٔز١ظ ْٔبد/ ثٍّه -ػج١ل ٔيٌٗ:  ثغٙخ ، ٚثمبٌٗ غبى٠ٗ  

 ٚهّخ ػٓ 13342 ثولُ 25135154 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثْو٠لٖ هِٚبْ ػجلاٌؼبعٝ هفمٗ -  95

ف١ًٍ وبًِ فٛىٜ/ ثٍّه - غٕٝ ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِؼبكْ ٚرْى١ً ٌؾبَ  

 ِمبٚالد ػٓ 13431 ثولُ 25135135 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلٖ فإاك ٕللٝ ػّبك -  96

ػ١بك ١ٍٕت ِو٠ُ/ ثٍّه - لٍٕٕٛب:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ  

 ِقجي ػٓ 13435 ثولُ 25135123 فٝ ل١ل ، 5555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلاٌّؼي ّؼجبْ اؽّل -  97

ِؾّل ػجلاٌّؼي ّؼجبْ/ ثٍّه - اٌغٕب٠ٓ ١٠ٓ  - اٌّبلٍٛٝ ّبهع:  ثغٙخ ، ١ٍبؽٝ  

 َِزٛكع ػٓ 61365 ثولُ 25135135 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌْبفؼٝ ِؾّٛك ا١ٌَل اٌي٠بكٜ -  98

ِؾّل ػجلاٌٛ٘بة ِؾّل ٍب١ِٗ/ثٍّه-ػٍٝ ا١ٌْـ اٚالك ٔيٌخ:  ثغٙخ ، ثٛربعبى  

 ّٛٔخ ػٓ 13432 ثولُ 25135135 فٝ ل١ل ، 21555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  عوعٌ ثلاه ِلؽذ ّٕٛئ١ً -  99

ػ١ل ِؾوًٚ ١ِٕب/  ثٍّه - اٌزٛف١م١ٗ:  ثغٙخ ، ٚهٍِٗ ىٌظ  



 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

 ػٓ 61365 ثولُ 25135135 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اٌْبفؼٝ ِؾّٛك ا١ٌَل اٌي٠بكٜ -  100

 ْٚٔبعٗ ِؾّل ػجلاٌٛ٘بة ِؾّل ٍب١ِٗ/ثٍّه-ػٍٝ ا١ٌْـ اٚالك ٔيٌخ ِغبٜ ِووي وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً:  ثغٙخ ، ثٛربعبى َِزٛكع

فبٕٗ ِلهٍخ  

 ؽظ١وح ػٓ 13365 ثولُ 25135153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػجلاٌغٕٝ ؽَٓ هِضبْ ِوٖٚ -  101

ؽَٓ ػجلاٌغٛاك ِؾّل/ثٍّه-اٌي٘واء ِلهٍخ ُ-اٌجٍل ِغبٜ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 13361 ثولُ 25135153 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ف١ًٍ ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلإٌؼ١ُ ٔبكٜ -  102

اٌؾ١ٍُ ػجل إٌؼ١ُ ػجل فب٠ي/ ثٍّه - كالٛف ٍبل١خ:  ثغٙخ  

 ، ِٛاّٝ ؽظ١وح ػٓ 13312 ثولُ 25135115 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ثوٍَٛ ٌج١ت ٔج١ً -  103

ػجلاٌّالن اهلل فوط فو٠بٌٗ/  ثٍّه - االثؼل٠خ - ٍٍغبْ ِؾّل ثٕٝ:  ثغٙخ  

 اوََٛاه ػٓ 13342 ثولُ 25135152 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ٍِٛٝ اؽّل ٔغبػ ْٖٔٛ -  104

ِالن ثل٠و ؽى١ُ/ ثٍّه- اٌؾ١ٍّٗ ١ِلاْ اٌغ١ٕٕٗ ّبهع 12:  ثغٙخ ، ثقبه٠ٗ كهاعبد  

 ، ثمبٌٗ ػٓ 13433 ثولُ 25135135 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ؽج١ت فوؽبْ هضب -  105

ػٍٝ فضو ؽ١َٓ/ثٍّه  اٌغل٠ل اٌىٛثوٜ اِبَ اٌزوػٗ ّوق-ٍّبٌٛط ِؼٖوح:  ثغٙخ  

 ػٓ 13454 ثولُ 25135122 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اثوا١ُ٘ ػجلاٌغٛاك ػٍٝ ؽ١ّلٖ -  106

هفبػٝ ِؾّل اؽّل ِٖغفٝ/ ثٍّه -ّؾبرٗ اثٛ:  ثغٙخ ، ِجبٔٝ ِمبٚالد  

 ػٓ 13414 ثولُ 25135125 فٝ ل١ل ، 15555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلاٌٖبٌؾ١ٓ ف١ٌّ ٍبِٝ -  107

ِؾّل ػجلاٌٖبٌؾ١ٓ ف١ٌّ ػ١ل/ ثٍّه - اٌمّبك٠و ػيثخ - اٌمّبك٠و:  ثغٙخ ، ثمبٌٗ  

 اٍز١واك ػٓ 13341 ثولُ 25135152 فٝ ل١ل ، 555555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ؽبِل عالي ػّبك اٍبِٗ -  108

ِؾّل عالي ٔبٕو/  ثٍّه - عوفب:  ثغٙخ ، ٌٍٛائؼ عجمب 6 اٌّغّٛػٗ ِٓ 36 ٚاٌفموٖ 13 اٌّغّٛػٗ ػلا ف١ّب ٚرٖل٠و  

 ػٓ 13344 ثولُ 25135153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ػبِو ػٍٝ ِٖغفٝ ػجلاٌؾى١ُ -  109

ػبِو ػٍٝ ِٖغفٝ ٚؽ١ل/ثٍّه-فل٠غٗ ػيثخ-كٌمبَ:  ثغٙخ ، ِب١ّٗ روث١خ ؽظ١وح  

 ؽظ١وح ػٓ 13362 ثولُ 25135153 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  اك٠ت فبهٚق اٍبِٗ اثبٔٛة -  110

اك٠ت فبهٚق ػّبك/ثٍّه-ػىبوب-ٍٍغبْ ِؾّل ثٕٝ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ  

 ؽظ١وٖ ػٓ 13334 ثولُ 25135112 فٝ ل١ل ، 55555.555  ، ِبٌٗ هأً ، فوك ربعو ،  ِؾّل ػجلاٌّغ١ل غياي ِؾّل -  111

ِؾّل ػجلاٌّغ١ل غياي/  ثٍّه -  كالٛف ٍبل١خ:  ثغٙخ ، ِٛاّٝ روث١ٗ  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد ل١ٛك      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،هأً  ا١ٌَبهاد ٚفلِخ اٌّؼل١ٔٗ ٚاٌي٠ٛد و١ٌٚٗاٌجز اٌّٛاك رغبهح  ،  ّووخ   ّٚووبئُٙ ػجلاٌفض١ً ٚؽّلٜ فٛىٜ ِف١ل ّووٗ -  1

 ، ا١ٌَبهاد ٚفلِخ اٌّؼل١ٔٗ ٚاٌي٠ٛد اٌجزو١ٌٚٗ اٌّٛاك رغبهح ػٓ ، 13332 ثولُ 25135152 فٝ ،ل١لد 155555.555   ِبٌٙب

ا١ِٓ فٛىٜ ِف١ل/ثٍّه   رٍٗ ٍىخ ُ:  ثغٙخ  

   ِبٌٙب ،هأً  اٌؼَىو٠ٗ اٌّالثٌ ػلا ف١ّب اٌغب٘يٖ اٌّالثٌ رغبهح  ،  ّووخ   ّٚووبٖ ا١ِٓ فٛىٜ ػلٌٝ اِغل/ّووٗ -  2

 35:  ثغٙخ ، اٌؼَىو٠ٗ اٌّالثٌ ػلا ف١ّب اٌغب٘يٖ اٌّالثٌ رغبهح ػٓ ، 13422 ثولُ 25135122 فٝ ،ل١لد 55555.555

ا١ِٓ فٛىٜ ػلٌٝ اِغل/ثٍّه  ٠ىٓ ػلٌٝ ّبهع  



 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

 ،هأً  ٚهل١ٗ ِٕٚزغبد ٕٕبػ١ٗ ِٕٚظفبد ٔظبفٗ اكٚاد رٛه٠لاد  ،  ّووخ   ّٚووبئٙب ؽَب١ٔٓ ػجلاٌواىق ِؾّل ٘بٌٗ ّووخ -  3

 ثغٙخ ، ٚهل١ٗ ِٕٚزغبد ٕٕبػ١ٗ ِٕٚظفبد ٔظبفٗ اكٚاد رٛه٠لاد ػٓ ، 13315 ثولُ 25135111 فٝ ،ل١لد 1555.555   ِبٌٙب

ٍبٌُ ػجلاٌوؽ١ُ ٍٍٛٓ/ا١ٌَلٖ ثٍّه-ٍٍغبْ ِؾّل ثٕٝ:   

 فٝ ،ل١لد 155555.555   ِبٌٙب ،هأً  ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ِىزت  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٙب إٌٖو ١ٍف ِفزبػ ثَّٗ ّووخ -  4

 ٘بهْٚ/ثٍّه- غٕٟ ثٕٟ- اهلل ػجل ا١ٌْـ - اٌْو٠ؼٟ ١ِْٕٗ:  ثغٙخ ، ِزىبٍِٗ ِمبٚالد ِىزت ػٓ ، 13363 ثولُ 25135153

ػم١ٍٗ اثوا١ُ٘  

 ثولُ 25135123 فٝ ،ل١لد 6555.555   ِبٌٙب ،هأً  ر١ٕ٠ّٛخ ثمبٌخ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٙب ىا٠ظ ِؾّل ؽ١َٓ ٍبٌّٗ ّووخ -  5

ِؾّل ؽ١َٓ ف١ٍفٗ/ثٍّه-اٌغوثبٜٚ لو٠خ:  ثغٙخ ، ر١ٕ٠ّٛخ ثمبٌخ ػٓ ، 13421  

 ثولُ 25135154 فٝ ،ل١لد 5555.555   ِبٌٙب ،هأً  اٌز١ٕ٠ّٛخ اٌجمبٌخ  ،  ّووخ   ّٚو٠ىٗ ِوعبْ ِب٘و ِلؽذ ّووخ -  6

فوط ّبهٌٝ ثْبهح/ثٍّه اٌٍجٓ ٕفظ:  ثغٙخ ، اٌز١ٕ٠ّٛخ اٌجمبٌخ ػٓ ، 13346  

   ــــــــــــــــــــــ  

أفواك اٌزغبهٜ اٌَغً رؼل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53642:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍؾبق ِالن ِلؽذ   - 1

اٌزغبهٖ ٌالػزياي  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55451:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثٌٌٛ ٌج١ت ٕللٝ ِو٠ُ   - 2

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135152 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12512:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٠ٛٔبْ فٛىٜ صبثذ ػّبك   - 3

اٌزغبهٖ الػزياٌٗ ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135152 ربه٠ـ ٚفٝ ،   64555:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ ػجلاٌؾبفظ اوواَ ِؾّل   - 4

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت   

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135152 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62434:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ ػجلاٌواىق ػٍٝ ِؾّل   - 5

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135152 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12554:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ ٍؼل اؽّل اِبي   - 6

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

 رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52525:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ًٍ ّف١ك ػي٠ي ٍبِؼ   - 7

 ِؾّل اٌْبفؼٝ ِؾّل/  ثٍّه - اٌواثغ اٌؾٝ( 5) ػّبهٖ - اٌْجبة َِبوٓ - اٌغل٠لٖ ا١ٌّٕب/  ٚػٕٛأٗ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً ّغت

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌْبفؼٝ  



 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

 رُ  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52131:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٌج١ت ف١ًٍ ػيها/  ك   - 8

ػٕٗ ٌألٍزغٕبء 2513/51/53 فٝ 2221 هلُ ثزأ١ّو اٌفوع اٌغبء  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   33513:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  عٍجٗ ٠ٌٛٔ ػجلاٌؾف١ظ فزؾ١ٗ   - 9

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66216:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٚل١ُ هٍّٝ ؽٍّٝ اثبٔٛة   - 10

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   34111:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاٌّٛعٛك ػجلاهلل وّبي ِؾّل   - 11

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11521:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١ٕٓ فوط ػجلاٌٍّه ا٠ّبْ   - 12

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135154 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12355:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍؾك ١ٌُٚ اٍؾك و١وٌٌ   - 13

اٌزغبهٖ ػزيايال ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15311:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ػجلاهلل فضً ؽَبَ   - 14

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

 ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135152 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36553:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ه٠بٗ فّٙٝ  ِب٘و   - 15

 ٌٍإفبٖ

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135152 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63231:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽٕب فىوٜ ١ٍّو عٛهط   - 16

اٌزغبهح الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135152 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56365:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍل ػٍٟ اؽّل ػبّٛه   - 17

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

 ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52263:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ف١ًٍ اؽّل   - 18

 ٌٍإفبٖ

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61645:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍّمبِٝ ِؾّٛك ِؾّل ٘بٔٝ   - 19

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55336:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِزٌٛٝ ػضّبْ عّبي هضب   - 20

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135153 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63123:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ؽَٓ عٗ هؽّٗ   - 21

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12133:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػّواْ ِؾّٛك ٍؼل ػج١و   - 22

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63225:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلا١ٌَل ؽٕب ػجلاهلل ٔبكه   - 23

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63133:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٌضٝ اؽّل ِؾّل ٍٕبء   - 24

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  



 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

 ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53525:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  رٛف١ك ؽّبك  ٠َوٜ   - 25

اٌزغبهٖ الػزياي  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65321:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِٖغفٝ ػجلٖ ِٖغفٝ ِؾّل   - 26

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63552:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل وبًِ هث١غ ٘جٗ   - 27

اٌزغبهٖ ايالػزي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63652:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػّو ِٙواْ ػٍٝ اؽّل   - 28

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   42323:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  هِٚبْ فٛىٜ ِلؽذ   - 29

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   15645:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فٌٛٝ ىوٝ ِؾّل اٌؾ١َٕٝ   - 30

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135114 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11563:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ٍب٠ٚوً ّبوو ٍّبػ ِب٠ىً   - 31

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66655:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اؽّل ِؾّل ّؼ١ت ِؾّٛك   - 32

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53351:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  هىق اؽّل هىق ا٠ّٓ   - 33

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53662:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّل ؽبرُ   - 34

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62425:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ١ٍل هِضبْ ١ٍل ٍؾو   - 35

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62433:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاٌّٛعٛك ِؾّل هِضبْ اؽّل   - 36

اٌزغبهح الػزياي ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53351:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فّٙٝ ػي٠ي ِب٘و اِغل   - 37

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56134:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػٍٟ اؽّل ػٍٝ اٌل٠ٓ ٔٛه   - 38

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ؾِٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   53351:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  هىق اؽّل هىق ا٠ّٓ   - 39

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌفوع ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11615:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١َٓ هٍّٝ ِؾّل ؽبِل   - 40

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12115:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  فّٙٝ ػجلاٌّؾَٓ ِؾّل ِٕلٜ   - 41

اٌزغبهح الػزياي ّغت  اٌَغً  



 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

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11516:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػٍٝ وبًِ ػٍٝ ِؾّٛك   - 42

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   35535:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍؾك ٠ٍٛف اٍؾك   - 43

ٌٍٛفبح ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   62555:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ِؾّل ّىوٜ ِؾّل   - 44

اٌزغبهح الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   54536:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ه٠بٗ اثوا١ُ٘ ١ٍٙو   - 45

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52542:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ ٔقٍٗ ٍِٛٝ ِبعل   - 46

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135116 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52542:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ ٔقٍٗ ٍِٛٝ ِبعل   - 47

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء اٌفوع ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135111 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63232:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاٌغٛاك ِؾّٛك عّؼٗ فٛى٠ٗ   - 48

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  اٌَغً  
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اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  
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اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  
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اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  اٌَغً  
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اٌزغبهٖ الػزياي ّغت   
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اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  اٌَغً  
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اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52211:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽ١ٕٓ ّؾبرٗ ػجلاهلل ِلؽذ   - 56

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135121 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51535:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ّو٠ف اثوا١ُ٘ وّبي صو٠ب   - 57

اٌزغبهح الػزياي ّغت  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   44255:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌوؽ١ُ فإاك   - 58

ٌٍٛفبٖ ّغت   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   66551:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ف١ًٍ ػي٠ي ف١ًٍ هضب   - 59

اٌزغبهٖ الػزياٌٗ ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52463:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ؽَب١ٔٓ ػجلاٌؼي٠ي هعت   - 60

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  اٌَغً  

 رُ   25135124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61431:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍّبػ١ً اٌّؾَٓ ػجل ظو٠ف ؾَِٓ   - 61

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12654:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِجبهن لغت ػٍٝ ٚائً   - 62

2513/51/24 فٝ 42165 هلُ ِؾٛ ثأِو ٌألػزياي ّغت  

 رُ   25135124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61431:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٍّبػ١ً اٌّؾَٓ ػجل ظو٠ف ِؾَٓ   - 63

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ّغت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135125 ربه٠ـ ٚفٝ ،   35355:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ى٠لاْ ِؾّل هىق ؽ١َٕٗ   - 64

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   34543:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اثوا١ُ٘ هِضبْ ٔبك٠ٗ   - 65

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   36225:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  اٌجبٍظ ػجل ِؾّل عٕل٠ٗ   - 66

ٌٍٛفبح ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61212:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اؽّل ِؾّٛك ا١ِوٖ   - 67

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55415:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػج١ل رٛف١ك ٌِٛٝ ٚفبء   - 68

اٌزغبهح الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   56333:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  لغت ػٍٟ ِؾّل عب٘و   - 69

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135123 ربه٠ـ ٚفٝ ،   11511:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ثجبٜٚ ػ١بك ّبوو ػبعف   - 70

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135135 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12422:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽج١ت فإاك ِالن ٘بٔٝ   - 71

اٌزغبهح الػزياي ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135135 ربه٠ـ ٚفٝ ،   65352:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِى١ًَّٛ ٍِه ِغلٜ اثبٔٛة   - 72

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ّغت  اٌَغً  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135135 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61323:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل ػجلاٌواىق ٔبكٜ اؽّل   - 73

اٌزغبهح الػزياي ّغت  اٌَغً  

 اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135135 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61415:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػٍٝ ؽ١َٓ ػجلإٌّؼُ هأفذ   - 74

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت   

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   43524:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ػٍٝ ِقٍٛف عّبالد   - 75

اٌزغبهح الػزياي 42121 هلُ ِؾٛ ثبِو ّغت  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   12223:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ؽٕب اٌٍّه ػجل عوعٌ ِلؽذ   - 76

اٌزغبهح الػزياي ّغت  اٌَغً  

  اٌَغً ّغت/ِؾٛ رُ   25135131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   61215:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  كا١ٔبي ؽٕب فب٠ك ١ِالك   - 77

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135131 ربه٠ـ ٚفٝ ،   52133:  ثولُ ل١لٖ ٍجك  ،  فوك ربعو  ،  ِؾّل اٌل٠ٓ ١ٍف اؽّل ِؾّٛك   - 78

اٌزغبهٖ الػزياي ّغت  اٌَغً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12655 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اهلل فزؼ ٌج١ت ثىو اٍّبء -  1

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  55361 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٚ٘جٗ ١ِالك ِولٔ -  2

١ٕٗع  1555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً     

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12116 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  لو٠بلٔ ثْوٜ اٍؾبق رو٠يٖ -  3

ع١ٕٗ  1555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11153 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِولٔ ػغب٠جٝ ّٕٛكٖ ثَّٗ -  4

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12312 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٠ٌٛٔ ثل٠ٕٝ عّؼٗ عبهق -  5

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66312 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٔبهٚى ١ِقبئ١ً ثواًِ ٍبِؼ -  6

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135152 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13234 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ِبضٝ ١ٍل ّؼجبْ -  7

ع١ٕٗ  45555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135153 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65662 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػٍٝ ؽبِل ػْوٜ ػجلاٌوؽّٓ -  8

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  15453 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ك١ِبْ ٠َٝ َِؼل فب٠ي -  9

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  51462 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٕبكق ع١ل ١ٍّو ع١ل -  10

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135151 ، ربه٠ـ ٚفٟ  54123 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٍؼل ػجلٖ اٌّالن ػجل ػيد -  11

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135152 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63636 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل موٝ فوغٍٝ ١ٍلٖ -  12

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66114 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػغب ػجلاٌىو٠ُ اؽّل ِؾّٛك -  13

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11126 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  هىق اثوا١ُ٘ ِالن اهٍبٔٝ -  14

ع١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135115 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِغٍٝ ػج١ل ١ِالك ػبكي -  15

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  62511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فبًٔٛ ػجلاٌّالن ١ٍٍّبْ ػغ١ٗ -  16

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65522 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ف١ُٙ ػٖبَ -  17

ع١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66511 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ١ٍل ِؾّل ؽ١َٓ فبعّٗ -  18

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61431 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍّبػ١ً ػجلاٌّؾَٓ ظو٠ف ِؾَٓ -  19

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61431 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اٍّبػ١ً اٌّؾَٓ ػجل ظو٠ف ِؾَٓ -  20

ع١ٕٗ  2555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ بياٌّ هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،    

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135111 ، ربه٠ـ ٚفٟ  63626 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١واهلل ؽج١ت فٛىٜ ٔبٕؼ -  21

ع١ٕٗ  5555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53126 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕب ٍؼل ا٠ّٓ -  22

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً   

:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135112 ، ربه٠ـ ٚفٟ  53126 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕب ٍؼل ا٠ّٓ -  23

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135121 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65225 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ا١ٌَل وّبي ِؾّل ِؾَٓ -  24

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  61143 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ٕبٌؼ ١ٍٍّبْ ٍبِٝ ثٌٌٛ -  25

ع١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  43253 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  رٛٔٝ اؽّل ػجلاٌٛ٘بة ٠ؾ١ٝ -  26

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  56523 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕب ٠ٍٛف عّبي ِب٠ىً -  27

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135125 ، ربه٠ـ ٚفٟ  56523 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽٕب ٠ٍٛف عّبي ِب٠ىً اٌمبٕو -  28

ع١ٕٗ  255555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65624 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  فّٙٝ أٛه هأفذ ١ِٕب -  29

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135122 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65225 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل فٍف ِؾّل ١ٕ٘ٗ -  30

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  65233 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػبىه ١ٍٕت ثْوٜ رو٠يٖ -  31

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66133 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ؽّيٖ ِؾّل ػٍٝ اؽّل -  32

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  66626 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ف١ًٍ ِؾّل فزؾٝ فٍف -  33

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135123 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11413 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػبثل٠ٓ ١ٍل هفؼذ ١ٍل -  34

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135135 ، ربه٠ـ ٚفٟ  64212 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجل فب٠ي ٌغ١ف ١ِٕب -  35

ع١ٕٗ  1555555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135135 ، ربه٠ـ ٚفٟ  11526 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  اؽّل ػجلاٌؼي٠ي اؽّل ِؾّٛك -  36

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135135 ، ربه٠ـ ٚفٟ  12331 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ِؾّل ؽَٓ ػّواْ ِؾّل -  37

ع١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ  25135131 ، ربه٠ـ ٚفٟ  13411 ثولُ ل١لٖ ٍجك ،، فوك ربعو  ػجبً وبًِ هّٛاْ ع١ٙو -  38

ع١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135151 ربه٠ـ ٚفٟ 13331    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكا١ٌَل ٘بث١ً هفؼذ ١ٔف١ٓ -  1

عٕلٜ ١ٍٕت ع١ًّ/ثٍّه  ا١ٌٌٛل ثٓ ُ-ّب١٘ٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135151 ربه٠ـ ٚفٟ 65315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ اٌل٠ٓ ض١بء اؽّل -  2

اؽّل ٕالػ ِؾّل/ثٍّه  اٌّٛظف١ٓ َِبوٓ 6-ٍٍغبْ اهٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135151 ربه٠ـ ٚفٟ 62452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فٍٗ اك٠ت اٌفٝ فٍف -  3

فٍٗ اك٠ت اٌفٝ فٍف/ ثٍّه/ ثغؼٍٗ اٌّبٌه رؼل٠ً ،  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135151 ربه٠ـ ٚفٟ 65315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػَمالٔٝ ػٍٝ اثوا١ُ٘ اٌل٠ٓ ض١بء اؽّل -  4

اؽّل ٕالػ ِؾّل/ثٍّه  اٌّٛظف١ٓ َِبوٓ 6-ٍٍغبْ اهٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 13341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل عالي ػّبك اٍبِٗ -  5

ِؾّل عالي ٔبٕو/  ثٍّه - عوفب ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 56621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٛه ػجل ػغب ىوٝ ا١ِوٖ -  6

ِٕٙٝ ١ٍّو وّبي/ ثٍّه - ّؼواٜٚ ُ  ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 56621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٛه ػجل ػغب ىوٝ ا١ِوٖ -  7

عج١خ َِٚزٍيِبد رغ١ًّ َِزؾضواد ْٚٔبعٗ ِؾّل رٛٔٝ ػّو ٔغبح/  ثٍّه ؽ١َٓ عٗ ُ - اٌؼجٛه ُ 2 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 13345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ػٍٛاْ هعت ا٠ّٓ -  8

١ٍٍّبْ ػٍٛاْ هعت/ ثٍّه   عٖٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 13342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اؽّل ٔغبػ ْٖٔٛ -  9

ِالن ثل٠و ؽى١ُ/ ثٍّه- اٌؾ١ٍّٗ ١ِلاْ اٌغ١ٕٕٗ ّبهع 12 ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 13333    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثجبٜٚ عجوٖ ِغلٜ ٠ٍٛز١ٕب -  10

ِب٘و اؽّل ِؾّٛك/  ثٍّه - ١َِٕٝ اٌل٠ٓ ٕفبء ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 56621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٛه ػجل ػغب ىوٝ ا١ِوٖ -  11

رٛٔٝ ػّو ٔغبح/ثٍّه- ؽ١َٓ عٗ ّبهع-اٌؼجٛه 2ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 56621    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٛه ػجل ػغب ىوٝ ا١ِوٖ -  12

عج١خ َِزٍيِبد ْٚٔبعٗ ِٕٙٝ ١ٍّو وّبي/ثٍّه ّؼواٜٚ 4ُ وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 13132    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ِوٍٟ ػٍٝ ٍؼبك -  13

ِؾّل اٌؼبثل٠ٓ ى٠ٓ ػبّٛه/ ثٍّه  اٍغبي لو٠ٗ/ ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 13345    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼبي ىغٍٛي غ١ّٕٗ ٍّو -  14

ِؾّٛك هِضبْ اؽّل/  ثٍّه اٌزغبهح ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 52131    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌج١ت ف١ًٍ ػيها/  ك -  15

ػٕٗ ٌألٍزغٕبء مٌه ٚ(  ا١ٌّٕب ِووي ػجلاٌوؤٚف هِضبْ/ثٍّه-اكِٛ) ثٕبؽ١خ اٌىبئٓ اٌفوع اٌغبء رُ ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 13343    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِبٌه رٛٔٝ ؽغبط ِؾّل -  16

ِبٌه رٛٔٝ ؽغبط/ ٍهثّ-اٌٍٛفٝ وَٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 13344    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػبِو ػٍٝ ِٖغفٝ ػجلاٌؾى١ُ -  17

ػبِو ػٍٝ ِٖغفٝ ٚؽ١ل/ثٍّه-فل٠غٗ ػيثخ-كٌمبَ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 62316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ؽَٓ ػٍٛأٝ ٠بٍو -  18

 اكٚاد ِؼوٗ/  ْٚٔبعٗ - ثْوٜ عّبي ّٕٛكٖ/  ثٍّه - ػبِو ُ - ٍّبٌٛط ِؼٖوٖ/  ػٕٛأٗ عل٠ل فوع افززبػ رُ ،:   اٌـزأ١ّو

١ٍٚوا١ِه ٕؾ١ٗ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 62316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ؽَٓ ػٍٛأٝ ٠بٍو -  19

ثْوٜ عّبي ّٕٛكح/  ثٍّه ػبِو ّبهع - ٍّبٌٛط ِؼٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 52525    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ّف١ك ػي٠ي ٍبِؼ -  20

 ِؾّل/  ثٍّه - اٌواثغ اٌؾٝ( 5) ػّبهٖ - اٌْجبة َِبوٓ - اٌغل٠لٖ ا١ٌّٕب/  ٚػٕٛأٗ االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً ّغت رُ ،:   اٌـزأ١ّو

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه اٌْبفؼٝ ِؾّل اٌْبفؼٝ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135154 ربه٠ـ ٚفٟ 64425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ّىو ؽٕب وبًِ ٔبكه -  21

اهلل ّىو ؽٕب وبًِ/  ثٍّه - اثٛػي٠ي ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135154 ربه٠ـ ٚفٟ 64425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ّىو ؽٕب وبًِ ٔبكه -  22

 - كاف١ٍخ هؽالد ِىزت/  ْٚٔبعٗ - اهلل ّىو ؽٕب وبًِ/  ثٍّه - اثٛػي٠ي ِغبٜ ِووي/  ػٕٛأٗ افو وبئٓ ٌٗ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو

64425 اٌَغً هلُ - 2512/2/23 - افززبؽٗ ٚربه٠ـ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135154 ربه٠ـ ٚفٟ 13342    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْو٠لٖ هِٚبْ ػجلاٌؼبعٝ هفمٗ -  23

ف١ًٍ وبًِ فٛىٜ/ ثٍّه - غٕٝ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ُر 25135154 ربه٠ـ ٚفٟ 64425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ّىو ؽٕب وبًِ ٔبكه -  24

غنائ١ٗ ِٛاك ث١غ/  ْٚٔبعٗ - اهلل ّىو ؽٕب وبًِ/  ثٍّه - اثٛػي٠ي/  ػٕٛأٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ رُ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135154 ربه٠ـ ٚفٟ 13341    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ػجلاٌغٛاك ػجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  25

٠ٌٛٔ ِؾّل اٌل٠ٓ ثٙٝ/ ثٍّه- اٌؾزبؽزٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135151 ربه٠ـ ٚفٟ 53633    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ اثوا١ُ٘ ؽَٓ ّبمٌٝ -  26

اؽّل ٕجوٜ اؽّل/  ثٍّه - ٍّجٝ اٌي٘واء ثوط/  ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135151 ربه٠ـ ٚفٟ 13352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ّٕٛئ١ً فٛىٜ ٔبٕو -  27

وبًِ ٌغ١ف فزٕٗ/ ثٍّه - اٌّلاهً ُ - ٍّبٌٛط ِؼٖوٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135151 ربه٠ـ ٚفٟ 13351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ اثوا١ُ٘ ػي٠ي اٍبِٗ -  28

اثٛاٌؾَٓ ػ١ٍِ هِضبْ ػ١َٝ/ ثٍّه -ؽٍٖٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135151 ربه٠ـ ٚفٟ 13355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فب٠يػغب أٛه هعت -  29

ػجلاٌظب٘و١ّٕلٖ ػٍٝ/ ثٍّه - اٌضٛهٖ ّبهع ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135151 ربه٠ـ ٚفٟ 13343    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ػجلاٌوؽّٓ فبهً ثٙبء -  30

ف١ٍفٗ ِؾّل ٍؼل ِؾّل/ ثٍّه-ِغبٜ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 13353    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ُٙ ف١ًٍ وّبي صوٚد -  31

ف١ًٍ ِؾوًٚ ا٠ّٓ/ ثٍّه -ٍٍغبْ ِؾّل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 13351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػ١ل ّوف ػ١ل -  32

ػ١ل ّوف فوغٍٝ/ثٍّه-اٌج١ٙٛ ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 13354    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚ٘جٗ وبًِ و١ًّ اٍبِٗ -  33

ا١ٌّٕب ِؾبعو اكاهح/ثٍّه-(5623)هلُ ِؾغو-اٌغجً عٕٙب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 13352    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل اؽّل ٘بٌٗ -  34

اؽّل ػٍٝ ١ٍل/ثٍّه  ف١ًٍ ِؾّٛك ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 13355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب اثوا١ُ٘ ثغوً ٍؾو -  35

رٛف١ك ٔز١ظ ْٔبد/ ثٍّه -ػج١ل ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 13353    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٍجٗ ػجلاٌواىق ِؾّل ػبعف -  36

ػجلاٌواىق ِؾّل ِؼزي/ ثٍّه -عٖٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135152 ربه٠ـ ٚفٟ 13356    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عٗ ٘بُّ ػّواْ -  37

اؽّل عٗ ٘بُّ/ثٍّه-اثٛف١ٍٛ-ٍٛاكٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 13361    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلإٌؼ١ُ ٔبكٜ -  38

اٌؾ١ٍُ ػجل إٌؼ١ُ ػجل فب٠ي/ ثٍّه - كالٛف ٍبل١خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 13365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغٕٝ ؽَٓ هِضبْ ِوٖٚ -  39

ؽَٓ ػجلاٌغٛاك ِؾّل/ثٍّه-اٌي٘واء ِلهٍخ ُ-اٌجٍل ِغبٜ ،:   اٌـزأ١ّو  



 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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 13362    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اك٠ت فبهٚق اٍبِٗ اثبٔٛة -  40

اك٠ت فبهٚق ػّبك/ثٍّه-ػىبوب-ٍٍغبْ ِؾّل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 13366    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػبِو ػجلاٌغبثو ؽَٓ اؽّل -  41

ػبِو ػجلاٌغبثو ؽَٓ/ ثٍّه -اٌغوث١ٗ اؽّل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 12134    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ؽفظ كاًٚ اهلل ؽفظ ػبعف -  42

ِؾّل لّٝٛ اؽّل/ثٍّه   ػبِو ّبهع-اٌؼّب١ٌٗ َِبوٓ-ٍّبٌٛط ِؼٖوح ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 66435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍّه ِغٍٝ ّىوٜ ثٙبء -  43

ّؾبرٗ ٠ٍٛف ٔب٘ل/ثٍّه-ؽٕب ٔيٌخ-غٕٝ ثٕٝ ٚػٕٛأٗ ِب١ّٗ روث١خ ؽظ١وح ْٚٔبعٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 66435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍّه ِغٍٝ ّىوٜ ثٙبء -  44

ّؾبرٗ ٠ٍٛف ٔب٘ل/ثٍّه-ؽٕب ٔيٌخ-غٕٝ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 66435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍّه ِغٍٝ ّىوٜ ثٙبء -  45

 ِمبٚالد ِىزت ْٚٔبعٗ ١ِقبئ١ً ّؾبرٗ ٠ٍٛف ٔب٘ل/ثٍّه-ؽٕب ٔيٌخ-غٕٝ ثٕٝ-ٍّبٌٛط ِووي وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو

 ِزىبٍِٗ

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 66114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغب اٌىو٠ُ ػجل اؽّل ِؾّٛك -  46

ؽ١َٓ فزؾٝ اّوف/ ثٍّه - اٌَبثغ اٌؾوفٝ ثبٌؾٝ 51 هلُ لغؼٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 66114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغب اٌىو٠ُ ػجل اؽّل ِؾّٛك -  47

 اٌل٠ٓ ٕفٝ ِؾّل/ ثٍّه ػٍٜٛ اٌواثغ اٌلٚه اٌّؾغٗ ١ِلاْ ى٠ي١ٕ٠ب ػّبهٖ ا١ٌّٕب ثٕله/ ػٕٛأٗ افو وبئٓ ٌٗ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو

66114 اٌم١ل ٚهلُ 2514/6/25 االفززبػ ربه٠ـ  ٚرٖل٠و ٚاٍز١واك رغبه٠ٗ ٚرٛو١الد ؽى١ِٛٗ رٛه٠لاد/ ْٚٔبعٗ ؽ١َٓ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 66114    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغب ػجلاٌىو٠ُ اؽّل ِؾّٛك -  48

 - ؽ١َٓ فزؾٝ اّوف/  ثٍّه -اٌَبثغ اٌؾوفٝ ثبٌؾٝ 51 هلُ لغؼٗ اٌغل٠لٖ ا١ٌّٕب/  ػٕٛأٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ رُ ،:   اٌـزأ١ّو

ٔغبهٖ ٚهّٗ/ ْٚٔبعٗ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 13364    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبٌٛس عبٚهعٝ ثْواٜ عبثو -  49

اثوا١ُ٘ أٛه ػبعف/  ثٍّه - اث١ٍٛلُ٘ اهٗ - ف١ٍفٗ اٌؾبط ثٕي٠ّخ -ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 13365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١بك ع١ل ثْبهٖ ٚفبء -  50

ػي٠ي ٍؼ١ل ؽٕب/  ثٍّه - اٌغ١جٗ ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 13363    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٛ٘بة اؽّل ػبّٛه ػٍٝ -  51

ِؾّل ٍؼل ١ٌٚل/ ثٍّه -فٍَغ١ٓ ثغٛاه اٌؼيثٝ ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 13361    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّبوو ؽّْذ ػ١َٝ -  52

ّبوو ؽّْذ ٍِٛٝ/ ثٍّه - اٌَٛثٝ - ِٕمغ١ٓ ِْٕبٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 13311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽّٓ ؽ١َٓ ّٛاط فبعّٗ -  53

اثٛثىو اكه٠ٌ اؽّل/ ثٍّه -اٌجٍل ثٓ ِؾّٖخ ثغٛاه ف١ٖت ثٓ ّبهع 15 - ا١ٌّٕب ثٕله ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 13362    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ؽج١ت ػجلاهلل هضب -  54

ؽج١ت ػجلاهلل ١ِالك/ ثٍّه - ٍٍغبْ ِؾّل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135114 ربه٠ـ ٚفٟ 13315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ٍؼل وبًِ ّٕٛكٖ -  55

عبثو ٖٔؾٝ ١ِٕب/ثٍّه اث١ٍٛلُ٘ اهٗ ػجلاٌوٍٛي ؽ١َٓ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  



 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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135114 ربه٠ـ ٚفٟ 13313    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٘يٌٓ ِٕلٜ ٍبِو -  56

ؽٕب َِؼل ّؾبرٗ ِالن/ ثٍّه - غغبً اٍؾك ػيثخ- اٌق١ً عٛؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135114 ربه٠ـ ٚفٟ 13314    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍؾك ٌج١ت فب٠ي ٌج١ت -  57

اٍؾك ٌج١ت فب٠ي ٕبٌؼ/ ثٍّه - ؽٕب ٔيٌخ - غٕٝ ثٕٝ ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135114 ربه٠ـ ٚفٟ 13312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبهٚى اٍؾك هّلٜ ٔبكٜ -  58

ٔبهٚى اٍؾك هّلٜ/ ثٍّه - غغبً ؾبقاٍ ػيثخ - اٌق١ً عٛؿ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 13311    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلٖ ثْوٞ عٛى٠ف ووَ -  59

هٚفبئ١ً ٠ٛٔبْ ٕالػ/ ثٍّه - اٌغ١جٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 13321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فزؾٟ ؽ١َٕٓ ١ٌٚل -  60

ؽَٓ فزؾٝ ِؾّل/  ثٍّه - غٕٝ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 13321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١ٕٓ وبًِ ٕالػ فوكًٚ -  61

وبًِ ٕالػ فبكٜ/ ثٍّه ثغؼٍٗ اٌّبٌه رؼل٠ً رُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 13313    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌلا٠ُ ػب٠ل هث١غ ػب٠ل -  62

ػجلاٌلا٠ُ ػب٠ل هث١غ/ ثٍّه -اٌىٛاكٜ وفو ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 62135    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثجبٜٚ فوط فٍف ١ِالك -  63

ػجلاٌٛ٘بة ٕالػ ِؾّل/  ثٍّه اٌل٠ٕٝ اٌّؼٙل لجٍٝ ٔبٕو ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 13316    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجبً ػ١َٟ ِٖغفٟ -  64

ِؾّل ػجبً ػ١َٝ/  ثٍّه - فبٌل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 13325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌل٠ٓ ٌّّ ِؾّل ػّوٚ -  65

اٌل٠ٓ ٌّّ ِؾّل ػّبك/ ثٍّه - ػجلاٌٙبكٜ اهٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135115 ربه٠ـ ٚفٟ 13312    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوٍَٛ ٌج١ت ٔج١ً -  66

ػجلاٌّالن اهلل فوط فو٠بٌٗ/  ثٍّه - االثؼل٠خ - ٍٍغبْ ِؾّل ثٕٝ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135116 ربه٠ـ ٚفٟ 13322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوك٘ٛٔٝ ِؾّل ٕمو ػّو -  67

ِؾّل ٕمو ِؾّل/ ثٍّه- كِْبٚ٘بُّ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135116 ربه٠ـ ٚفٟ 13324    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت ع١ٙوػجلاٌىو٠ُ كػبء -  68

لغت ع١ٙوػجلاٌىو٠ُ/ ثٍّه - اٌج١ٙٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135116 ربه٠ـ ٚفٟ 13323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ػجلاٌؾى١ُ ؽَٓ اؽّل -  69

ػٍٝ ػجلاٌؾى١ُ ؽَٓ ؽَبَ/  ثٍّه - اٌغالء ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 13323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ػجلاٌٙبكٜ ١ٍل ِؾّل -  70

اؽّل ٍٛثٝ ِؾّل/ ثٍّه - اٌلفْٝ اهٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 13322    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّلعجوٍِٛٝ ٍؼل ػ١ٍبء -  71

ؽ١َٓ اؽّل ٕالػ/ ثٍّه -ٚؽِ لو٠ٗ-اٌج١ٙٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 13335    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ل١ٍٕٝ ِزوٜ فبهٚق اثوا١ُ٘ -  72

هىق ٍؼلاهلل فب٠ك/ ثٍّه -٠ىٓ ػلٌٝ 41ُ ،:   اٌـزأ١ّو  



 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

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 66516    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ أغٍٝ ٠ٌٛي ػ١ل -  73

ػجلاهلل ف١ًٍ ثْوٜ/ ثٍّه -اٌجٍل ٍّبٌٛط - اٌوىلٗ ّبهع ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 64242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ٚك٠غ ١ْ١ًِ ِبهوٛ -  74

 ِٚل٠ؾٗ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل فبهٚق/  ثٍّه - االٚي اٌؾٝ اٌّل٠ٕٗ ِووي ثٕٛاح 22.23 ٍىٕٝ اٌزغبهٜ االهٗ ثمغؼٗ ،:   اٌـزأ١ّو

فٍف اثوا١ُ٘  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 64242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ٚك٠غ ١ْ١ًِ ِبهوٛ -  75

/  ْٚٔبعٗ - اٍّبػ١ً فبٌل/  ثٍّه - اٌّبٌىٝ ػلٔبْ ُ 114 - ٍٍغبْ اهٗ - ا١ٌّٕب ثٕله/  ػٕٛأٗ افو وبئٓ ٌٗ اٌّؾً ، :  اٌـزأ١ّو

64242 اٌَغً هلُ - 2512/3/4 - االفززبػ ربه٠ـ - ٚرٖل٠و ٚاالٍز١واك اٌزى١ف اعٙيٖ ٌزٛه٠لاد ػّالء ِىزت  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 61431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػجلاٌّؾَٓ ظو٠ف ِؾَٓ -  76

ػجلإٌبٕو ِٖغفٝ ػيد/  ثٍّه - اٌغالء ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 13331    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلاٌؾ١ّل ثلهػجلاٌؾ١ٍُ -  77

ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلاٌؾ١ّل ػجلاٌؾ١ٍُ/ ثٍّه - ّّٛٗ اٌغٍلاٜٚ ١ٍٍّبْ ػيثخ 4اٌؼي٠ّٗ لو٠خ -ّّٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 13321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٍِٟٛ ػغ١ٗ صٕبء -  78

عوعٌ ف١ُٙ ِىبهٜ ثٍّه - اٌغوث١خ ١ٍٍخ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 13332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ىوٝ ١ٍّو هاعٝ -  79

ِؾّل ؽَٓ ػغب هضب/ ثٍّه -رٍٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 64242    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ٚك٠غ ١ْ١ًِ ِبهوٛ -  80

 اٌؾٝ اٌّل٠ٕٗ ِووي ثٕٛاح 22.23 ٍىٕٝ اٌزغبهٜ االهٗ ثمغؼٗ - اٌغل٠لٖ ا١ٌّٕب/  ػٕٛأٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ رُ ،:   اٌـزأ١ّو

فٍف اثوا١ُ٘ ِٚل٠ؾٗ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل فبهٚق/ ثٍّه - االٚي  

،  اٌؼٕٛاْ ٠ًرؼل رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 61431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً اٌّؾَٓ ػجل ظو٠ف ِؾَٓ -  81

ػجلاٌّؾَٓ ظو٠ف/  ثٍّه - اٌغالء ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 13326    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌىبفٟ اٌجىوٞ ِؾّل ا٠ٗ -  82

ا١ٌّٕٝ اؽّل ٠ب١ٍٓ/  ثٍّه - اٌٍْمبِٝ ػيثٗ - اٌغوث١ٗ ٕفظ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135111 ربه٠ـ ٚفٟ 13325    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ل فوؽبد ىغٍٛي فوؽبد -  83

فوؽبد ىغٍٛي ػ١ل/  ثٍّه - صبثذ ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135112 ربه٠ـ ٚفٟ 13334    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌّغ١ل غياي ِؾّل -  84

ِؾّل ػجلاٌّغ١ل غياي/  ثٍّه -  كالٛف ٍبل١خ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135112 ربه٠ـ ٚفٟ 13321    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فزؾٟ ؽ١َٕٓ ١ٌٚل -  85

ؽَٓ فزؾٝ ِؾَٓ/  ثٍّه اٌٝ اٌٍّى١خ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135112 ربه٠ـ ٚفٟ 13333    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ؽج١ت ظو٠ف ػّبك -  86

ؽج١ت ظو٠ف ٘الي/ ثٍّه - اٌؼالء ػيثخ -ِبلٍٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135112 ربه٠ـ ٚفٟ 13335    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ػو٠بْ ِب٘و ِو٠ُ -  87

ؽٕب ّقٍٛي فّٙٝ/ ثٍّه - اثٛاْ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135112 ربه٠ـ ٚفٟ 13336    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ػبىه هعبء ِبهوٛ -  88

ؽٕب ػبىه هعبء/  ثٍّه - اٌى١َٕٗ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  



 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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135121 ربه٠ـ ٚفٟ 13453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘الي عب١٘ٓ ػيا٠ُ اٍبِٗ -  89

عب١٘ٓ ػيا٠ُ ِإِٓ/ثٍّه-كالٛف ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135121 ربه٠ـ ٚفٟ 13333    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌمبكه ػجلاٌؾبفظ ِؾّل فزؾٝ -  90

ػجلاٌٛ٘بة ٕالػ ِؾّل/ ثٍّه -اٌل٠ٕٝ اٌّؼٙل لجٍٝ ٔبٕو ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135121 ربه٠ـ ٚفٟ 13315    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ٍؼل وبًِ ّٕٛكٖ -  91

عبثو ٖٔؾٝ ١ِٕب/ثٍّه اث١ٍٛلُ٘ اهٗ ػجلاٌوٍٛي ؽ١َٓ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135121 ربه٠ـ ٚفٟ 13331    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ػالء ١٘ضُ -  92

اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ػالء/  ثٍّه - اٌقّبه ٕفظ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135121 ربه٠ـ ٚفٟ 13452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فالف ف١ٍفٗ ؽ١َٓ ِؾّل -  93

فالف ف١ٍفٗ ؽ١َٓ/  ثٍّه - اٌجؾو٠ٗ اٌّغب٘وٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135121 ربه٠ـ ٚفٟ 13451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اك٠ت كا١ٔبي ١ٍّو ِبعلٖ -  94

هىق ثْوٜ هىق/  ثٍّه - اٌْول١خ اؽّل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135121 ربه٠ـ ٚفٟ 13332    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوعبٔٝ ِؾّل رٛف١ك ػجلإٌبٕو -  95

ِؾّل رٛف١ك اٌؼبثل٠ٓ ى٠ٓ - اٌؾٛاهرٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135121 ربه٠ـ ٚفٟ 13455    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػجلاٌجبٍظ ِؾّل ِؾّٛك -  96

ٍبٌُ االٕٙت ِؾّٛك/ ثٍّه- ػّواالٕٙت ثٕي٠ّخ اِبَ اٌغوثٝ اٌٖؾواٜٚ اٌغو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135122 ربه٠ـ ٚفٟ 11151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛٔبْ ِؼٛٗ ٕ٘ٝ ا٠ٙبة -  97

ػجلعوعٌ ِقزبه ع١ٙبْ/ثٍّه اٌغ١جٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135122 ربه٠ـ ٚفٟ 11151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛٔبْ ِؼٛٗ ٕ٘ٝ ا٠ٙبة -  98

ثمبٌٗ ْٚٔبعٗ ١ٍٕت ػلٌٝ اٍؾك ػٖبَ/ثٍّه-اٌغ١جٗ-ٍّبٌٛط ِووي وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو  

 6 ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135122 ربه٠ـ ٚفٟ 3655    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، الالك٠ًٛ ِولٌ -  99

ٍِٜٛ اٌَٛكاْ ُ   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135122 ربه٠ـ ٚفٟ 13454    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػجلاٌغٛاك ػٍٝ ؽ١ّلٖ -  100

هفبػٝ ِؾّل اؽّل ِٖغفٝ/ ثٍّه -ّؾبرٗ اثٛ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135122 ربه٠ـ ٚفٟ 11151    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛٔبْ ِؼٛٗ ٕ٘ٝ ا٠ٙبة -  101

ػجلعوعٌ ِقزبه ع١ٙبْ/ثٍّه اٌغ١جٗ ٚػٕٛأٗ ّٚؾَٛ ى٠ٛد ث١غ ْٚٔبعٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135124 ربه٠ـ ٚفٟ 13452    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ اؽّل ِؾّل ػف١فٝ -  102

ػجلاٌوؽّٓ ػجلاٌَالَ ١ٍل/  ثٍّه - اٌفالؽ١ٓ ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135124 ربه٠ـ ٚفٟ 13451    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ؽٍّٝ ؽبِل اؽّل -  103

ؽبِل ؽٍّٝ ؽبِل/ ثٍّه- عْٕٙب ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135124 ربه٠ـ ٚفٟ 61431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػجلاٌّؾَٓ ظو٠ف ِؾَٓ -  104

 ثٍّه اٌغالء ّبهع ٍّبٌٛط/  ٚػٕٛأٗ -2514/2/4 فٝ 241 ثولُ اٌّٛكع - االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً ّغت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه ِؾّٛي غ١به لغغ/ ْٚٔبعٗ - ػجلاٌّؾَٓ ظو٠ف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135124 ربه٠ـ ٟٚف 61431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػجلاٌّؾَٓ ظو٠ف ِؾَٓ -  105

 اٌغالء ّبهع ٍّبٌٛط ِؼٖوٖ/  ػٕٛأٗ  - 2511/4/4 فٝ 154 ثولُ اٌّٛكع - االفو اٌوئ١َٝ اٌّؾً ّغت ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

ػٕٗ ٌالٍزغٕبء ٚمٌه ِؾّٛي اعٙيح ١ٕبٔٗ/  ْٚٔبعٗ - ِؾّل ػٍٝ ى٠ٕبُ٘/  ثٍّه  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135124 ربه٠ـ ٚفٟ 13455    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّٛك اؽّل عٗ -  106

ِوىٚق اؽّل ٍٍغبْ/ثٍّه  1 هلُ ػمبه-أوزٛثو6 ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135124 ربه٠ـ ٚفٟ 13456    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٌّ ؽّلٜ ِؾّل ؽّبكٖ -  107

ف١ٌّ ؽّلٜ ِؾّل/ثٍّه-ّّٛٗ -اٌَالَ لو٠ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135124 ربه٠ـ ٚفٟ 61355    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغٍٝ ػ١بك ىٕ٘ٝ ػيد -  108

ِغٍٝ ػ١بك ىٕ٘ٝ/ثٍّه-اٌمغّٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135124 ربه٠ـ ٚفٟ 11351    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ٌَل ػٍٝ ٔغ١ت ِؾّل ٘بٔٝ -  109

ٚ٘جٝ ػٍٝ ؽ١َٓ اٌل٠ٓ ٕفٝ/ ثٍّه - اٚوبى٠ْٛ ِبهوذ ٍٛثو اِبَ اٌغوثٝ ػجلإٌّؼُ ١ِلاْ 2ُ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135125 ربه٠ـ ٚفٟ 13412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فوط ػجلا١ٌَّغ لغت -  110

اثوا١ُ٘ فوط ػجلا١ٌَّغ/ثٍّه -اٍغبي ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135125 ربه٠ـ ٚفٟ 13414    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌٖبٌؾ١ٓ ف١ٌّ ٍبِٝ -  111

ِؾّل ػجلاٌٖبٌؾ١ٓ ف١ٌّ ػ١ل/ ثٍّه - اٌمّبك٠و ػيثخ - اٌمّبك٠و ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135125 ربه٠ـ ٚفٟ 13413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك عورب ، ؽّبك ػبهف ػجلإٌّؼُ ؽّبك -  112

ربٌٛد عٛاهعٝ ثْوٜ/ ثٍّه -كٌمبَ ،:   اٌـزأ١ّو  

:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135125 ربه٠ـ ٚفٟ 31262    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ وبًِ فزؾٝ -  113

ٕبٌؼ أٍٍّبْ ع١ٍّٗ/  ثٍّه ثغؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼل٠ً رُ ،  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135125 ربه٠ـ ٚفٟ 13453    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٔبٕو ػٍٝ -  114

ػ١ل اؽّل ِؾّل ٔبٕو/ ثٍّه -ػّبه ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135125 ربه٠ـ ٚفٟ 13415    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍؾٗ عوعٌ ػلٌٝ عٛهط -  115

فوط وبًِ عبثو وبًِ/ ثٍّه - ىغٍٛي ٍؼل ّبهع - ٍّبٌٛط ِؼٖوح ،:   اٌـزأ١ّو  

 رؼل٠ً رُ 25135125 ربه٠ـ ٚفٟ 15532    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؾى١ُ ٕبثو ِؾّل عالي اؽّل ِؾّل -  116

فبٌل اؽّل هءٚف/ ثٍّه ثغؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼل٠ً رُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135125 ربه٠ـ ٚفٟ 13411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛٔبْ ٔغ١ت ٔج١ً ػ١بك -  117

١ِقبئ١ً ؽٕب ٠َٝ فو٠بٌٗ/ ثٍّه -اٌغوث١ٗ ١ٍٍٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135125 ربه٠ـ ٚفٟ 13415    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّبوو ٘يٌٓ ِولٌ -  118

اثوا١ُ٘ ّبوو ٘يٌٓ/ ثٍّه -اٌمج١ٍٗ ٠ؼمٛة ػيثٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135125 ربه٠ـ ٚفٟ 13416    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ِؾّل اؽّل -  119

ّبمٌٝ اثوا١ُ٘ ٔبك٠ٗ/ ثٍّه - اٌمغّٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135125 ربه٠ـ ٚفٟ 13411    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجبً وبًِ هّٛاْ ع١ٙو -  120

ِؾّل لبٍُ ٍبٌُ/ ثٍّه - ّّٛٗ غوة 2 لو٠خ - ّّٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135122 ربه٠ـ ٚفٟ 55323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌؾ١ّل ا١ٌْـ ػٛاعف -  121

اثٛى٠ل ٕالػ ِٖغفٝ/ثٍّه-1 ه٠ؾبٔٗ ثوط-كِبه٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135122 ربه٠ـ ٚفٟ 13335    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ػو٠بْ ِب٘و ِو٠ُ -  122

ؽٕب ّقٍٛي ٖٔؾٝ/ ثٍّه -اثٛاْ/ ثغؼٍٗ إٌْبط ػٕٛاْ رؼل٠ً رُ ،:   اٌـزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135122 ربه٠ـ ٚفٟ 55323    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌؾ١ّل ا١ٌْـ ػٛاعف -  123

اثٛى٠ل ٕالػ ِٖغفٝ/ثٍّه-1 ه٠ؾبٔٗ ثوط-كِبه٠ٌ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135122 ربه٠ـ ٚفٟ 13421    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغٛاك ؽ١َٓ عّؼٗ ِٖغفٝ -  124

ِؾّل ػجلاٌؾ١ّل صوٚد/ ثٍّه -االٍ٘ٝ اٌجٕه ثغٛاه ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135122 ربه٠ـ ٚفٟ 13412    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -  125

ٍبٌُ ِؾّل ؽ١َٓ/ ثٍّه -اٌّلاهً ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135122 ربه٠ـ ٚفٟ 13425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽوى رٛف١ك ٕجؾٝ اٍؾبق -  126

ف١ًٍ وبًِ فٛىٜ/ ثٍّه- غٕٝ ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135122 ربه٠ـ ٚفٟ 13413    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍّه ٠ؼمٛة ىووٜ ػّبك -  127

ػجلاٌؾ١ّل ػٍٝ ِؼزّل/ ثٍّه -كالٛف ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135123 ربه٠ـ ٚفٟ 13426    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّلِلؽذ ِؾَٓ ِؾّٛك -  128

ِؾّل اؽّلِلؽذ ِؾَٓ/ثٍّه-اٌْول١خ ١ٍٍخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135123 ربه٠ـ ٚفٟ 13425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍب٠ٚوً ّبوو ٍّبػ ِب٠ىً -  129

ّبوو ٍّبػ ػبعف/ ثٍّه - اٌغ١جٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135123 ربه٠ـ ٚفٟ 13435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌّؼي ّؼجبْ اؽّل -  130

ِؾّل ػجلاٌّؼي ّؼجبْ/ ثٍّه - اٌغٕب٠ٓ ١٠ٓ  - اٌّبلٍٛٝ ّبهع ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135123 ربه٠ـ ٚفٟ 66626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل فزؾٝ فٍف -  131

ثمبٌٗ ْٚٔبعٗ - ف١ًٍ ِؾّل فزؾٝ/ ثٍّه - ى٘وٖ - ا١ٌّٕب/  ػٕٛأٗ افو هئ١َٝ ِؾً افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو   

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135123 ربه٠ـ ٚفٟ 66626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل فزؾٝ فٍف -  132

ِؾّل ٕالػ ػوفٗ/  ثٍّه - ىغٍٛي ٍؼل ّبهع ِٓ ٚإٌٙل١ٍٗ اٌّؾبه٠ش ثوط 3/  ثغؼٍٗ اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135123 ربه٠ـ ٚفٟ 13423    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ هعت ٠ٍٛف ٘ل٠و -  133

ػٍٝ اٌجلهٜ اؽّل/ ثٍّه - فٍَغ١ٓ ُ - ٍّبٌٛط ِؼٖوح ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135123 ربه٠ـ ٚفٟ 66626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل فزؾٟ فٍف -  134

ف١ًٍ ِؾّل فزؾٝ/  ثٍّه - ى٘وٖ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135123 ربه٠ـ ٚفٟ 66626    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل فزؾٟ فٍف -  135

/  ْٔبعٗ - ِٛ٘ٛة ِؾّل ٕالػ/  ثٍّه - اٌم١ْوٜ عبِغ ثغٛاه ؽَب١ٔٓ ػٍٝ ُ 1/  ػٕٛأٗ افو وبئٓ ٌٗ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو

66626 اٌم١ل هلُ - 2515/2/12 االفززبػ ربه٠ـ - عب٘يٖ ِالثٌ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135123 ربه٠ـ ٚفٟ 13423    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػجلاٌؼي٠ي فبهٚق ػبِو -  136

هٍّٝ ػجلاهلل ِؾّل/  ثٍّه - اٌجٍل ٍّبٌٛط اٌضٛهٖ ُ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135123 ربه٠ـ ٚفٟ 13424    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٟ ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  137

ِوٍٝ ِؾّل ؽَٓ/  ثٍّه - ٍٍغبْ ِؾّل ثٕٝ ،:   اٌـزأ١ّو   

: اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135123 ربه٠ـ ٚفٟ 13422    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىلُ ٔظ١و ّٔو ف١جٟ -  138

ؽج١ت ٠ٍٛف ِغلٜ/  ثٍّه - اٌٖفٖبفٗ ُ ،    

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135135 ربه٠ـ ٚفٟ 13436    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثىوٜ ِٖغفٝ ١٘ضُ -  139

ِؾّل ثىوٜ ِٖغفٝ/ ثٍّه - اٌؾ١ٍّٗ ،:   اٌـزأ١ّو   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135135 ربه٠ـ ٚفٟ 61365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبفؼٝ ِؾّٛك ا١ٌَل اٌي٠بكٜ -  140

ثٛرٛعبى َِزٛكع ْٚٔبعٗ ِؾّل ػجلاٌٛ٘بة ِؾّل ٍب١ِٗ/ثٍّه-ػٍٝ ا١ٌْـ اٚالك ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135135 ربه٠ـ ٚفٟ 13433    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽج١ت فوؽبْ هضب -  141

ػٍٝ فضو ؽ١َٓ/ثٍّه  اٌغل٠ل اٌىٛثوٜ اِبَ اٌزوػٗ ّوق-ٍّبٌٛط ِؼٖوح ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135135 ربه٠ـ ٚفٟ 12263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌج١ت ثجبٜٚ ػجلاٌفبكٜ ػجلا١ٌَّؼ -  142

ٌج١ت ثجبٜٚ ػجلاٌفبكٜ/ثٍّه - اٌج١جَٝ ِٖٕغ ثغٛاه ّّٛٗ غوة 4 اٌؼي٠ّٗ لو٠خ-ّّٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135135 ربه٠ـ ٚفٟ 12263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌج١ت ثجبٜٚ ػجلاٌفبكٜ لا١ٌَّؼػج -  143

 ثَقوْٚ ٠ؼمٛة ا٠فْٛ/ثٍّه اٌّلاهً ُ ِٓ ِزفوع إٌؾبً ِٖغفٝ ُ-ٍّبٌٛط وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

افْبة رْغ١ً ٚهّخ ْٚٔبعٗ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135135 ربه٠ـ ٚفٟ 61365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبفؼٝ ِؾّٛك ا١ٌَل اٌي٠بكٜ -  144

ِؾّل ػجلاٌٛ٘بة ِؾّل ٍب١ِٗ/ثٍّه-ػٍٝ ا١ٌْـ اٚالك ٔيٌخ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135135 ربه٠ـ ٚفٟ 61365    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبفؼٝ ِؾّٛك ا١ٌَل اٌي٠بكٜ -  145

 ْٚٔبعٗ ِؾّل ػجلاٌٛ٘بة ِؾّل ٍب١ِٗ/ثٍّه-ػٍٝ ا١ٌْـ اٚالك ٔيٌخ ِغبٜ ِووي وبئٓ ٌٗ اٌوئ١َٝ اٌّؾً ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

فبٕٗ ِلهٍخ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135135 ربه٠ـ ٚفٟ 13434    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼ١ٍُ ّؾبد هفؼذ ٕ٘بء -  146

كووٚهٜ ؽَٕٝ ػيٖ/ثٍّه -ِٕمغ١ٓ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135135 ربه٠ـ ٚفٟ 13435    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػىُٛ هضب ػالء -  147

ِؾّل ػىُٛ هضب/ ثٍّه - كالٛف ،:   اٌـزأ١ّو  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135135 ربه٠ـ ٚفٟ 12263    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌج١ت ثجبٜٚ اٌفبكٜ ػجل ا١ٌَّؼ ػجل -  148

 ِفؾّٗ ْٚٔبعٗ ٌج١ت ثجبٜٚ ػجلاٌفبكٜ/ثٍّه - اٌج١جَٝ ِٖٕغ ثغٛاه ّّٛٗ غوة 4 اٌؼي٠ّٗ لو٠خ-ّّٛٗ ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف

اٌفؾُ ٌز١ٕٖغ  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135135 ربه٠ـ ٚفٟ 13431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلٖ فإاك ٕللٝ ػّبك -  149

ػ١بك ١ٍٕت ِو٠ُ/ ثٍّه - لٍٕٕٛب ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135135 ربه٠ـ ٚفٟ 13432    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ثلاه ِلؽذ ّٕٛئ١ً -  150

ػ١ل ِؾوًٚ ١ِٕب/  ثٍّه - اٌزٛف١م١ٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135131 ربه٠ـ ٚفٟ 41253    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػجلاٌؾى١ُ ػبكي -  151

ِق١ّو ع١ًّ ِلثٌٛٝ/ثٍّه االٍزبك ُ 51 هلُ ػمبه اٌل٘به ٚػٕٛأٗ عل٠ل فوع افززبػ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135131 ربه٠ـ ٚفٟ 13431    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبوو ِؾّل ٚفلٜ اؽّل -  152

االى٘وٜ ِؾّل فبهٚق فٍف/ ثٍّه - ّبكٜ ٔيٌٗ ،:   اٌـزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135131 ربه٠ـ ٚفٟ 63425    ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل أٛه اّوف ِؾّل -  153

ػٍٝ ػجلاٌؼ١ٍُ ػجلاٌجبٍظ/ثٍّه ثغؼٍٙب اٌٍّى١ٗ رؼل٠ً ،:   اٌـزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌْبط  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 56621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٛه ػجل ػغب ىوٝ ا١ِوٖ -  1

عج١خ َِٚزٍيِبد رغ١ًّ َِزؾضواد ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً   

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12115   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فّٙٝ ػجلاٌّؾَٓ ِؾّل ِٕلٜ -  2

ِب١ّٗ رغبهٖ/ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 56621   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، إٌٛه ػجل ػغب ىوٝ ا١ِوٖ -  3

عج١ٗ َِزٍيِبد ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً   

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62225   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ١ٍٍّبْ ٍبٌُ هث١غ -  4

 ٚإٌّظفبد إٌّي١ٌخ ٚاالكٚاد ٚاالعٙيح اٌّؼلاد غ١به ٚلغغ ثٕبء ِٚٛاك وٙوثبئ١ٗ ٚاعٙيح وٙوثبئ١ٗ اكٚاد رٛه٠لاد)  ْٔبط اضبفخ

 ٚاالكٚاد اٌَّزْف١بد َِٚزٍيِبد اٌغج١ٗ ٚاالعٙيٖ ٚاالكٚاد اٌىٙوثبء ِٚؾٛالد ٌِٚٛلاد اٌىبثالد ع١ّغ رٛه٠لاد ٚاالعٙيٖ

اٌؼوث١ٗ ِٖو عّٙٛه٠خ كافً اٌؼّبي ٚرٛه٠ل إٌظبفٗ ٚاكٚاد ٚث٠ٛبد ؽلا٠ل رٛه٠ل ثبٔٛاػٙب اٌىٙوثبء ٚاػّلح ٚاالصبس اٌّىزج١ٗ  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 63111   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ِؾّل ١ٍل ِؾّٛك -  5

ثٕبء ِٛاك رٛه٠لاد/ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً   

 رُ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 15453   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ك١ِبْ ٠َٝ َِؼل فب٠ي -  6

ِٚفوّٚبد ٚو١ٍُ ٍغبك ث١غ/ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼ١ً  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62441   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ل١ٍٕٝ ػ١بك ٍؼ١ل ّو٠ف -  7

ٌٚمبؽبد ث١غو٠ٗ اك٠ٚٗ ٚرلاٚي ث١غ ِووي/ ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً رُ  

،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11263   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّٛك ٖٔواٌل٠ٓ ِؾّل ٖٔو -  8

١ٍبهاد ِغٍَٗ/ ثغؼٍٗ ْٔبط اضبفٗ رُ:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61511   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغٍٝ ػج١ل ١ِالك ػبكي -  9

اٌىٙوثبئ١ٗ اعٙيٖ اٍز١واك/  ثغؼٍٗ إٌْبط ٔٛع رؼل٠ً  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12334   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل وبًِ اثوا١ُ٘ ػٍٝ -  10

اٌجٕبء ِٚٛاك اٌّؾبعو ِٕزغبد رٛه٠ل/ ْٔبط اضبفخ رُ   

،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً اٌّؾَٓ ػجل ظو٠ف ِؾَٓ -  11

ِؾّٛي غ١به لغغ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ػجلاٌّؾَٓ ظو٠ف ِؾَٓ -  12

ٚرٖل٠و اٍز١واك إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِغٍٝ ػ١بك ىٕ٘ٝ ػيد -  13

ػًَ أزبط ِٕؾً ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً   

 ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62155   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍو٠بٔٝ عوعٌ عبك ا٠ّٓ -  14

رغ١ًّ َِٚزؾضواد فوكٚاد ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً:  اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 63425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل أٛه اّوف ِؾّل -  15

اٌل٠ىٛه الػّبي ِىزت ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً   

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ٔٛع رؼل٠ً ر25135151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 65315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػَمالٔٝ ػٍٝ اثوا١ُ٘ اٌل٠ٓ ض١بء اؽّل -  1

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66114   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػغب اٌىو٠ُ ػجل اؽّل ِؾّٛك -  2

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13325   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اٌل٠ٓ ٌّّ ِؾّل ػّوٚ -  3

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13335   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ػو٠بْ ِب٘و ِو٠ُ -  4

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛٔبْ ٔغ١ت ٔج١ً ػ١بك -  5

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13423   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ هعت ٠ٍٛف ٘ل٠و -  6

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66626   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّل فزؾٟ فٍف -  7

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135131ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ّبوو ِؾّل ٚفلٜ اؽّل -  8

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13341   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل عالي ػّبك اٍبِٗ -  9

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اهلل ّىو ؽٕب وبًِ ٔبكه -  10

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13361   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّبوو ؽّْذ ػ١َٝ -  11

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجبً ػ١َٟ ِٖغفٟ -  12

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13333   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌمبكه ػجلاٌؾبفظ ِؾّل فزؾٝ -  13

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽبِل ؽٍّٝ ؽبِل اؽّل -  14

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13423   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػجلاٌؼي٠ي فبهٚق ػبِو -  15

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13433   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ؽج١ت فوؽبْ هضب -  16

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13354   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٚ٘جٗ وبًِ و١ًّ اٍبِٗ -  17

فبٓ: اٌزأ١ّو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽّٓ ؽ١َٓ ّٛاط فبعّٗ -  18

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13313   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٍٛف ٘يٌٓ ِٕلٜ ٍبِو -  19

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 64242   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ا١ِٓ ٚك٠غ ١ْ١ًِ ِبهوٛ -  20

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13421   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغٛاك ؽ١َٓ عّؼٗ ِٖغفٝ -  21

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12263   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٌج١ت ثجبٜٚ ػجلاٌفبكٜ ػجلا١ٌَّؼ -  22

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 61365   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٌْبفؼٝ ِؾّٛك ا١ٌَل اٌي٠بكٜ -  23

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13343   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ػجلاٌوؽّٓ فبهً ثٙبء -  24

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13364   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، صبٌٛس عبٚهعٝ ثْواٜ عبثو -  25

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13365   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١بك ع١ل ثْبهٖ ٚفبء -  26

فبٓ: اٌزأ١ّو  

: اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوٍَٛ ٌج١ت ٔج١ً -  27

 فبٓ

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13452   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌوؽ١ُ اؽّل ِؾّل ػف١فٝ -  28

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13415   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ّبوو ٘يٌٓ ِولٌ -  29

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13424   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٟ ِؾّل ؽَٓ اؽّل -  30

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ّٕٛئ١ً فٛىٜ ٔبٕو -  31

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ به٠ـر ٚفٟ 13362   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ؽج١ت ػجلاهلل هضب -  32

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13315   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، وبًِ ٍؼل وبًِ ّٕٛكٖ -  33

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلاٌؾ١ّل ثلهػجلاٌؾ١ٍُ -  34

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13415   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍؾٗ عوعٌ ػلٌٝ عٛهط -  35

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13434   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼ١ٍُ ّؾبد هفؼذ ٕ٘بء -  36

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13313   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌلا٠ُ ػب٠ل هث١غ ػب٠ل -  37

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13333   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبك ؽج١ت ظو٠ف ػّبك -  38

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13453   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ِؾّل ٔبٕو ػٍٝ -  39

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍب٠ٚوً ّبوو ٍّبػ ِب٠ىً -  40

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13351   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػ١ل ّوف ػ١ل -  41

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13363   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٛ٘بة اؽّل ػبّٛه ػٍٝ -  42

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13453   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٘الي عب١٘ٓ ػيا٠ُ اٍبِٗ -  43

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13454   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػجلاٌغٛاك ػٍٝ ؽ١ّلٖ -  44

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13416   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽ١َٓ ِؾّل ِؾّل ؽّلا -  45

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13411   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجبً وبًِ هّٛاْ ع١ٙو -  46

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍِٛٝ اؽّل ٔغبػ ْٖٔٛ -  47

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13343   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِبٌه رٛٔٝ ؽغبط ِؾّل -  48

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13344   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػبِو ػٍٝ ِٖغفٝ ػجلاٌؾى١ُ -  49

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب اثوا١ُ٘ ثغوً ٍؾو -  50

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ِقبئ١ً ٍِٟٛ ػغ١ٗ صٕبء -  51

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13452   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فالف ف١ٍفٗ ؽ١َٓ ِؾّل -  52

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13451   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اك٠ت كا١ٔبي ١ٍّو ِبعلٖ -  53

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٍبٌُ ِؾّل ؽ١َٓ ِؾّل -  54

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13333   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثجبٜٚ عجوٖ ِغلٜ ٠ٍٛز١ٕب -  55

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13345   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌؼبي ىغٍٛي غ١ّٕٗ ٍّو -  56

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 66435   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍّه ِغٍٝ ّىوٜ ثٙبء -  57

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13314   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍؾك ٌج١ت فب٠ي ٌج١ت -  58

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع ؼل٠ًر ر25135121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل ػجلاٌؾ١ّل ػالء ١٘ضُ -  59

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ِؾّٛك اؽّل عٗ -  60

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13435   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌّؼي ّؼجبْ اؽّل -  61

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13435   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػىُٛ هضب ػالء -  62

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13341   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِوٍٝ ػجلاٌغٛاك ػجلاٌؾ١ّل ِؾّٛك -  63

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13352   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِٖغفٝ ِؾّل اؽّل ٘بٌٗ -  64

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13332   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فوعبٔٝ ِؾّل رٛف١ك ػجلإٌبٕو -  65

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 11151   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٛٔبْ ِؼٛٗ ٕ٘ٝ ا٠ٙبة -  66

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13355   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، فب٠يػغب أٛه هعت -  67

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13353   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ُٙ ف١ًٍ وّبي صوٚد -  68

فبٓ: اٌزأ١ّو  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثوك٘ٛٔٝ ِؾّل ٕمو ػّو -  69

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13324   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، لغت ع١ٙوػجلاٌىو٠ُ كػبء -  70

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13322   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّلعجوٍِٛٝ ٍؼل ػ١ٍبء -  71

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13335   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ل١ٍٕٝ ِزوٜ فبهٚق اثوا١ُ٘ -  72

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 55323   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٝ ػجلاٌؾ١ّل ا١ٌْـ ػٛاعف -  73

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13331   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عبكا١ٌَل ٘بث١ً هفؼذ ١ٔف١ٓ -  74

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13342   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ثْو٠لٖ هِٚبْ ػجلاٌؼبعٝ هفمٗ -  75

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13321   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽَٓ فزؾٟ ؽ١َٕٓ ١ٌٚل -  76

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13332   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ىوٝ ١ٍّو هاعٝ -  77

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13334   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌّغ١ل غياي ِؾّل -  78

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13426   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل اؽّلِلؽذ ِؾَٓ ِؾّٛك -  79

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13353   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عٍجٗ ػجلاٌواىق ِؾّل ػبعف -  80

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13365   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌغٕٝ ؽَٓ هِضبْ ِوٖٚ -  81

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13362   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اك٠ت فبهٚق اٍبِٗ اثبٔٛة -  82

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13311   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلٖ ثْوٞ عٛى٠ف ووَ -  83

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13412   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ فوط ػجلا١ٌَّغ لغت -  84

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13414   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ػجلاٌٖبٌؾ١ٓ ف١ٌّ ٍبِٝ -  85

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13413   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌٍّه ٠ؼمٛة ىووٜ ػّبك -  86

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 62316   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اٍّبػ١ً ؽَٓ ػٍٛأٝ ٠بٍو -  87

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13356   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اؽّل عٗ ٘بُّ ػّواْ -  88

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13326   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلاٌىبفٟ اٌجىوٞ ِؾّل ا٠ٗ -  89

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13325   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػ١ل فوؽبد ىغٍٛي فوؽبد -  90

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135121ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13455   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، اثوا١ُ٘ ػجلاٌجبٍظ ِؾّل ِؾّٛك -  91

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13431   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػجلٖ فإاك ٕللٝ ػّبك -  92

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13432   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، عوعٌ ثلاه ِلؽذ ّٕٛئ١ً -  93

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135153ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13361   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ًٍ ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلإٌؼ١ُ ٔبكٜ -  94

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135115ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13366   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػبِو ػجلاٌغبثو ؽَٓ اؽّل -  95

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135114ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13312   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٔبهٚى اٍؾك هّلٜ ٔبكٜ -  96

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135124ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13456   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ف١ٌّ ؽّلٜ ِؾّل ؽّبكٖ -  97

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135125ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13413   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽّبك ػبهف ػجلإٌّؼُ ؽّبك -  98

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135122ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13425   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽوى رٛف١ك ٕجؾٝ اٍؾبق -  99

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135152ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13345   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍٍّبْ ػٍٛاْ هعت ا٠ّٓ -  100

فبٓ: اٌزأ١ّو  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135151ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13351   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ٠ٌٛٔ اثوا١ُ٘ ػي٠ي اٍبِٗ -  101

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  

،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135116ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13323   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ػٍٟ ػجلاٌؾى١ُ ؽَٓ اؽّل -  102

فبٓ: اٌزأ١ّو ٕٚف  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135111ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13323   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ١ٍل ػجلاٌٙبكٜ ١ٍل ِؾّل -  103

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13336   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ؽٕب ػبىه هعبء ِبهوٛ -  104

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135123ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13422   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ىلُ ٔظ١و ّٔو ف١جٟ -  105

فبٓ: اٌزأ١ّو  

 ٕٚف،  اٌْووخ ٔٛع رؼل٠ً ر25135135ُ ربه٠ـ ٚفٟ 13436   ثولُ ل١لٖ ٍجك  ، فوك ربعو ، ِؾّل ثىوٜ ِٖغفٝ ١٘ضُ -  106

فبٓ: اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ا١ٌٖل١ٌبد ٌٍٛاىَ ثبفًٍٛ ٍبْ: اٌٝ 56621 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135152ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1    

٠ٛعل ال: اٌٝ 56621 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ ُاٍ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135152ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  2    

 اٌٖؼ١لٜ/  ثغؼٍٙب اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ رؼل٠ً: اٌٝ 65461 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135152ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  3

   ٌٍّمبٚالد

 ٌٍّمبٚالد اٌؾّل)  اٌزغبه٠خ اٌَّٗ رؼل٠ً: اٌٝ 62225 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135154ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  4

ٚاٌزٛه٠لاد اٌؼبِخ  )   

 رٛة/ ثغؼٍٙب اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ رؼل٠ً: اٌٝ 63111 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135154ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  5

ثٕبء ِٛاك ٌزٛه٠ل ١ٍفزٝ    

 اٌىوِٗ/ ثغؼٍٙب اٌزغبه٠ٗ اٌَّٗ رؼل٠ً رُ: اٌٝ 15453 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135151ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  6

ٚاٌّفوّٚبد ٚاٌى١ٍُ ٌٍَغبك    

 اٌؼّٛك٠ٓ/ ثغؼٍٙب رغبه٠ٗ ٍّٗ اضبفٗ رُ: اٌٝ 13211 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135153ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  7

اٌّٛاّٝ ٌزوث١ٗ    

 اٌفبكٜ/  ثغؼٍٙب اٌزغبه٠خ اٌَّٗ رؼل٠ً: اٌٝ 61511 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ُر25135115:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  8

اٌىٙوثبئ١ٗ االعٙيٖ ٌالٍز١واك    

 اٌفبكٜ/  ثغؼٍٙب اٌزغبه٠خ اٌَّٗ رؼل٠ً: اٌٝ 61511 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135115ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  9

اٌىٙوثبئ١ٗ االعٙيٖ ٌالٍز١واك    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االووَ/ ثغؼٍٙب رغبه٠ٗ ٍّٗ اضبفٗ: اٌٝ 15514 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135111ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  10

اٌؾ١ٛأٝ ٌالٔزبط    

 ِىزت/ ثغؼٍٙب رغبه٠ٗ ٍّٗ اضبفٗ: اٌٝ 11365 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135112ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  11

اٌؼبِٗ ٌٍّمبٚالد اٌى١وٚ    

 اٌفبهً/ ثغؼٍٙب رغبه٠ٗ ٍّٗ اضبفٗ: اٌٝ 13333 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  12

اٌّزىبٍِٗ ٌٍّمبٚالد    

اٌؼًَ الٔزبط اٌّىبهٜ: اٌٝ 61355 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135124ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  13    

 ٚاٌزٖل٠و ٌٍّمبٚالد اٌغل٠لح اٌوٚاك: اٌٝ 53633 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135125ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  14

اٌؼمبهٜ ٚاالٍزضّبه    

 ا١ٌَٛفٝ/ ٙبثغؼٍ رغبه٠ٗ ٍّٗ اضبفٗ: اٌٝ 63215 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135122ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  15

اٌٖؾ١ٗ ٌالكٚاد    

 ٌٍقوكٚاد كثٝ)  اٌَّٗ رؼل٠ً: اٌٝ 62155 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135123ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  16

اٌزغ١ًّ َِٚزؾضواد  )   

اٌل٠ىٛه الػّبي و١بْ: اٌٝ 63425 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135131ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  17    

اٌّٛاّٝ ٌزوث١خ ا١ًٌٍ: اٌٝ 13451 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو ر25135131ُ:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  18    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛك  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األؽىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد اٌزغبهٜ اٌَغً رؼل٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْغت - اٌّؾٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135151 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51354:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّووبٖ ٚ فٍف وبًِ ١ٍل ّووٗ   - 1

 ثبِو ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً ر2512ُ ٌَٕخ145 ثولُ ػٕٗ ِْٚٙو َِغً ث١َغٗ ر١ٕٛخ ّووخ ٚرٖف١خ ؽً ػمل ثّٛعت  اٌَغً

51354 هلُ ِؾٛ  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135115 ربه٠ـ ٚفٝ ،   51312:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىزٗ فّٟٙ ػجلإٌّؼُ ٍؼ١ل   - 2

 هلُ ِؾٛ ثبِو ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً ر2513ُ 143ٌَٕٗ ثولُ ػٕٗ ِْٚٙو َِغً رضبِٓ ّووخ ٚرٖف١خ ؽً ػمل ثّٛعت  اٌَغً

42132 

 رُ   25135122 ربه٠ـ ٚفٝ ،   63155:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبئٗ ِؾّل ٖٔو ّؾبرٗ ِٕزٖو ّووٗ   - 3

 اٌْووخ ؽً ر2513ُ ٌَٕخ116 ثولُ ػٕٗ ِْٚٙو َِغً ث١َغٗ ر١ٕٛٗ ّووخ ٚرٖف١خ ؽً ػمل ثّٛعت  اٌَغً ّغت/ِؾٛ

42162 هلُ ِؾٛ ثبِو ٚرٖف١زٙب  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135124 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55313:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ث١َغخ ر١ٕٛخ ،  ّٚووبٖ  ػجلاٌوؽ١ُ ؽَٓ ِؾّل   - 4

 ثبِو ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً ر2513ُ 111ٌَٕٗ ثولُ ػٕٗ ِْٚٙو َِغً ث١َغٗ ر١ٕٛخ ّووخ ٚرٖف١خ ؽً ػمل ثّٛعت  اٌَغً

42163 هلُ ِؾٛ  

 ّغت/ِؾٛ رُ   25135135 ربه٠ـ ٚفٝ ،   55251:  ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  رضبِٓ ّووخ ،  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ػجبً عّبي ّووخ   - 5

 هلُ ِؾٛ ثبِو ٚرٖف١زٙب اٌْووخ ؽً رُ 2513 ٌَٕٗ 142 ثولُ ػٕٗ ِْٚٙو َِغً رضبِٓ ّووخ ٚرٖف١خ ؽً ػمل ثّٛعت  اٌَغً

42115 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي هأً      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ربه٠ـ ٚفٟ 65212، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ىوٝ هىق ع١ٙبْ ّو٠ىزٗ ٚ ٘بهْٚ اٍؾك أغٍٝ َِؼل/  ّووخ -  1

ع١ٕٗ  2555555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 25135151،   

 هأً رؼل٠ً رُ 25135115،   ربه٠ـ ٚفٟ 44213، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ هّلاْ اثوا١ُ٘ ف١ًٍ هضب -  2

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 25135115،   ربه٠ـ ٚفٟ 44213، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىزٙب اثوا١ُ٘ ف١ًٍ أٙبه -  3

ع١ٕٗ  5555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً رؼل٠ً رُ 25135115،   ربه٠ـ ٚفٟ 14411، ُثول ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ؽٕب ػجلاٌٍّه ٌّجٝ/ ّووخ -  4

ع١ٕٗ  655.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 25135115،   ربه٠ـ ٚفٟ 14411، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىزٗ ؽٕب ػجلاٌٍّه ٌّجٝ -  5

ع١ٕٗ  655.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رؼل٠ً رُ 25135115،   ربه٠ـ ٚفٟ 63155، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبئٗ ِؾّل ٖٔو ّؾبرٗ ِٕزٖو ّووٗ -  6

ع١ٕٗ  3555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي هأً   

 هأً رؼل٠ً رُ 25135112،   ربه٠ـ ٚفٟ 24523، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚووبٖ هِضبْ فزؾٝ ِؾّل ّووٗ -  7

ع١ٕٗ  2555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 25135112،   ربه٠ـ ٚفٟ 24523، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٗ ٕبٌؼ هِضبْ فزؾٝ -  8

ع١ٕٗ  2555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً رؼل٠ً رُ 25135112،   ربه٠ـ ٚفٟ 24523، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚووبٖ هِضبْ فزؾٝ ِؾّل ّووٗ -  9

ع١ٕٗ  2555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

،  اٌّبي هأً رؼل٠ً رُ 25135112،   ربه٠ـ ٚفٟ 24523، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  رضبِٓ ّووخ ّٚو٠ىٗ ٕبٌؼ هِضبْ فزؾٝ -  10

ع١ٕٗ  2555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف   

 هأً رؼل٠ً رُ 25135112،   ربه٠ـ ٚفٟ 52313، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّٚو٠ىٙب عٛهعٝ عوعٌ ١ِٕوٖ -  11

ع١ٕٗ  355555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

 هأً رؼل٠ً رُ 25135112،   ربه٠ـ ٚفٟ 52313، ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ،  ث١َغخ ر١ٕٛخ ّووبٖ ٚ ِزٝ وبًِ عبهق ّووخ -  12

ع١ٕٗ  355555.555، ِبٌٙب هأً ١ٌٖجؼ اٌّبي هأً رؼل٠ً:   اٌزأ١ّو ٕٚف،  اٌّبي   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 64566    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّو٠ىٗ ٚ ٠ب١ٍٓ ػجلإٌجٝ ْ٘بَ ّووخ -  1

ؽَٓ ١ٍل ؽَٓ/ثٍّه  اٌغوثٝ اٌٖؾواٜٚ اٌغو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف،  اٌؼٕٛاْ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼل٠ً رُ 25135153 ربه٠ـ ٚفٟ 64566    ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ؽَٓ ١ٍل هث١غ ّووخ -  2

ؽَٓ ١ٍل ؽَٓ/ثٍّه  اٌغوثٝ اٌٖؾواٜٚ اٌغو٠ك ،:   اٌـزأ١ّو ٕٚف  

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌْبط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ثؼل اٌغ١و ٌلٜ اٌْووٗ غوٗ ثجٕل ٚهك ِب ع١ّغ ر١ٕٖغ ْٔبط اضبفخ  رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ؽَٓ اؽّل ٍؼل ِؾّل ّووخ -  1

،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135154ُ ربه٠ـ ٚفٟ 12211   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ْٔبعٙب ٌّجبّوح اٌالىِٗ اٌزواف١ٔ ػٍٝ اٌْووٗ ؽٖٛي

رضبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف  

 ربه٠ـ ٚفٟ 55251   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  ، ِٕي١ٌٗ اكٚاد ث١غ  رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ِؾّل ػجبً عّبي ّووخ -  2

رضبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135116ُ  

  ، ثبٌمغبػٝ اٌغب٘يٖ ٚاٌّالثٌ اٌقوكٚاد رغبهح ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً  رضبِٓ ّووخ ، ّٚووبٖ هِضبْ فزؾٝ ِؾّل ّووٗ -  3

رضبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24523   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٍجك  ، ثبٌمغبػٝ اٌغب٘يٖ ٚاٌّالثٌ اٌقوكٚاد رغبهح ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً  رضبِٓ ّووخ ، ّٚو٠ىٗ ٕبٌؼ هِضبْ فزؾٝ -  4

رضبِٓ ّووخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24523   ثولُ ل١ل٘ب  

  ، ثبٌمغبػٝ اٌغب٘يٖ ٚاٌّالثٌ اٌقوكٚاد رغبهح ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚووبٖ هِضبْ فزؾٝ ِؾّل ّووٗ -  5

ث١َغخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24523   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك  

 ٍجك  ، ثبٌمغبػٝ اٌغب٘يٖ ٚاٌّالثٌ اٌقوكٚاد رغبهح ثغؼٍٗ إٌْبط رؼل٠ً  ث١َغخ ر١ٕٛخ ، ّٚو٠ىٗ ٕبٌؼ هِضبْ فزؾٝ -  6

ث١َغخ ر١ٕٛخ:  اٌزأ١ّو ٕٚف،  إٌْبط رؼل٠ً ر25135112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24523   ثولُ ل١ل٘ب  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌْووخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٕٚف،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر25135112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24523   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚووبٖ هِضبْ فزؾٝ ِؾّل ّووٗ -  1

ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

 فٕٚ،   اٌمبٔٛٔٝ اٌى١بْ رؼل٠ً ر25135112ُ ربه٠ـ ٚفٟ 24523   ثولُ ل١ل٘ب ٍجك ، ّٚو٠ىٗ ٕبٌؼ هِضبْ فزؾٝ -  2

ث١َغخ ر١ٕٛخ: اٌزأ١ّو  

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌَّخ االٍُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اثوا١ُ٘ ف١ًٍ أٙبه: اٌٝ 44213 ثولُ اٌّم١لح اٌْووخ اٍُ ثزؼل٠ً اٌزأ١ّو رُ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  25135115:  ربه٠ـ فٝ  ،  -  1

 ّٚو٠ىزٙب

   ــــــــــــــــــــــ  

   األّقبٓ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌغ١و ٚ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌزٛل١غ ٚ االكاهح ؽك ٌٗ ٚ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ١ٍل هث١غ -  1

 اٌٛاهكاد ٚ ٌٍٖبكهاد اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ اِبَ اٌزٛل١غ ٚ اٌْووخ ٠قٔ ِب وً ٚ اٌوفٔ اكاهح ٚ اٌضوائت ٚ اٌزغبهٜ اٌَغً ٚ ؽى١ِٛٗ

 ِٓ اٌْووخ ٠قٔ ِب فٝ ٚ اٌْووبء ػٓ ١ٔبثخ ػ١ٍٙب اٌزٛل١غ ٚ اٌْؾٓ اٍزالَ فٝ ٚ اٌغّبهن ٚ االٍز١واك ٚ كهعبرٙب ثىبفخ اٌجٕٛن ٚ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 131ٌَٕٗ هلُ اٌؼمل ِٓ ٘ٛ وّب ثبعو اٌّؼ١ٓ اٌّل٠و ثمبء ِغ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌٗ ٚ االلزواٗ ٚ اٌو٘ٓ ؽك ٚ لب١ٔٛٔخ اعواءاد

64566   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، االثزلائ١ٗ ا١ٌّٕب ِؾىّخ2512  

 اٌغ١و ٚ اٌؾى١ِٛٗ اٌغٙبد وبفخ اِبَ اٌزٛل١غ ٚ االكاهح ؽك ٌٗ ٚ  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ؽَٓ ١ٍل هث١غ -  2

 اٌٛاهكاد ٚ ٌٍٖبكهاد اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ اِبَ اٌزٛل١غ ٚ اٌْووخ ٠قٔ ِب وً ٚ اٌوفٔ اكاهح ٚ اٌضوائت ٚ اٌزغبهٜ اٌَغً ٚ ؽى١ِٛٗ

 ِٓ اٌْووخ ٠قٔ ِب فٝ ٚ اٌْووبء ػٓ ١ٔبثخ ػ١ٍٙب اٌزٛل١غ ٚ اٌْؾٓ اٍزالَ فٝ ٚ اٌغّبهن ٚ االٍز١واك ٚ كهعبرٙب ثىبفخ اٌجٕٛن ٚ

 131ٌَٕٗ هلُ اٌؼمل ِٓ ٘ٛ وّب ثبعو اٌّؼ١ٓ اٌّل٠و ثمبء ِغ اٌغ١و رٛو١ً ؽك ٌٗ ٚ االلزواٗ ٚ اٌو٘ٓ ؽك ٚ لب١ٔٛٔخ اعواءاد

64566   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، االثزلائ١ٗ ا١ٌّٕب ِؾىّخ2512  

   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ ػجلاٌؾ١ّل ٔٛاي -  3

44213 

   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ػٍٝ ػجلاٌؾ١ّل ٔٛاي -  4

44213 

   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ أٙبه -  5

44213 

   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِزضبِٓ ّٚو٠ه ِل٠و  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ أٙبه -  6

44213 

   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ فزؾ١ٗ -  7

44213 

   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ فزؾ١ٗ -  8

44213 

44213   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ع١ٙبْ -  9  

44213   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ع١ٙبْ -  10  

   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  زضبِِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ِؾّٛك ٔؼ١ّٗ -  11

44213 

   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِؾّل ِؾّٛك ٔؼ١ّٗ -  12

44213 

   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ هضب -  13

44213 

   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ هضب -  14

44213 

   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ػغ١بد -  15

44213 

   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، ٚاٌزٛل١غ االكاهح ؽك ٌٚٙب  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ػغ١بد -  16

44213 

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِوٍٝ ٠ٍٛف ؽ١َٓ اؽّل -  17  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِوٍٝ ٠ٍٛف ١َٓؽ اؽّل -  18  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ِوٍٝ ٠ٍٛف ؽ١َٓ اؽّل -  19  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ِوٍٝ ٠ٍٛف ؽ١َٓ اؽّل -  20  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ٕبٌؼ هِضبْ لزؾٝ ِبعلٖ -  21  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٕبٌؼ هِضبْ لزؾٝ ِبعلٖ -  22  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  رضبِٓ ّووخ  ٍؼ١ل ِؾّل ػغ١بد -  23  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٍؼ١ل ِؾّل ػغ١بد -  24  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  رضبِٓ ّووخ  ٍؼ١ل ِؾّل ػغ١بد -  25  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِزضبِٓ ّو٠ه فوٚط  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٍؼ١ل ِؾّل ػغ١بد -  26  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ٕبٌؼ هِضبْ لزؾٝ ِبعلٖ -  27  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٕبٌؼ هِضبْ لزؾٝ ِبعلٖ -  28  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ٕبٌؼ هِضبْ فزؾٝ ٘بٌخ -  29  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٕبٌؼ هِضبْ فزؾٝ ٘بٌخ -  30  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  رضبِٓ ّووخ  ٕبٌؼ هِضبْ فزؾٝ ٘بٌخ -  31  

24523   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، ٌٍٛفبح رقبهعذ  ِٕٛٝ ّو٠ه  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ٕبٌؼ هِضبْ فزؾٝ ٘بٌخ -  32  

ــــــــــــــــــــــ      

   اٌؼمٛك   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّووبٖ ٚ فٍف وبًِ ١ٍل ّووٗ -  1

51354 

51312   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىزٗ فّٟٙ ػجلإٌّؼُ ٍؼ١ل -  2  

55251   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ رؼل٠ً ػمل  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ػجبً عّبي ّووخ -  3  

    25135122:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبئٗ ِؾّل ٖٔو ّؾبرٗ ِٕزٖو ّووٗ -  4

63155   ثولُ  

   ثولُ    25135124:  ربه٠ـ ، ث١َغخ ر١ٕٛخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  ث١َغخ ر١ٕٛخ  ّٚووبٖ  ػجلاٌوؽ١ُ ؽَٓ ِؾّل -  5

55313 

   ثولُ    25135135:  ربه٠ـ ، رضبِٓ ّووخ ػٕٗ ِْٚٙو ٍِقٔ  رضبِٓ ّووخ  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ػجبً عّبي ّووخ -  6

55251 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   األؽىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

62225   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2133  2515/3/35 - ط  ربكهً ثْوٜ ػبكي ِب٠ىً -  1  

53642   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2122  2513/1/22 - ط  اٍؾبق ِالن ِلؽذ -  2  

52255   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2135  2512/2/21-ط  ِزٌٛٝ هث١غ ِؾّل -  3  

55451   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2126  2516/3/13- ط  ثٌٌٛ ٌج١ت ٕللٝ ِو٠ُ -  4  

65315   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2135  2512/3/15-ط  اثوا١ُ٘ اٌل٠ٓ ض١بء اؽّل -  5  

61116   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2213  2512/11/11-ط  ؽٕب وبًِ فب٠ك ٍبِؼ -  6  

52321   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2253  2513/6/4-ط  فّٙٝ ِٕٙٝ ؽَٕٝ ِؾّل فوغٍٝ -  7  

65541   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2255  2512/6/3-ط  ثْو ػجلاٌغٕٝ ِؾّل ٔبٕو -  8  

62462   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2225  2516/3/11 - ط  ػٍٝ ف١ٌّ ِؾّل لله٠ٗ -  9  

62462   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2213  2516/3/11 - ط  ػٍٝ ف١ٌّ ِؾّل لله٠ٗ -  10  

33513   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2216  2512/12/16-ط  عٍجٗ ٠ٌٛٔ ػجلاٌؾف١ظ فزؾ١ٗ -  11  

52525   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2211  2513/2/22-ط  ف١ًٍ ّف١ك ػي٠ي ٍبِؼ -  12  

44622   ثولُ    25135154:  ربه٠ـ ، 2236  2515/2/12 - ط  غجو٠بي اثوا١ُ٘ ٖٔؾٝ -  13  

61553   ثولُ    25135154:  ربه٠ـ ، 2232  2512/12/5-ط  ١ٍٕت ّٕٛئ١ً ػلٌٝ ِوفذ -  14  

61553   ثولُ    25135154:  ربه٠ـ ، 2233  2511/12/5-ط  ١ٍٕت ّٕٛئ١ً ػلٌٝ ِوفذ -  15  

61211   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2251  2513/3/22 - ط  اٌغٕٝ ػجل ِؾّل ِؾّل ٠ؾٝ -  16  

53633   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2254  2513/1/1-ط  ؽَٓ اثوا١ُ٘ ؽَٓ ّبمٌٝ -  17  

51531   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2246  2554/12/5- ط  ػ١بك  عجوٖ  ِىوَ -  18  

51531   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2241  2553/12/5- ط  ػ١بك  عجوٖ  ِىوَ -  19  

51531   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2242  2514/12/5- ط  ػ١بك  عجوٖ  ِىوَ -  20  

65222   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2243  2511/3/14- ط  اثوا١ُ٘ ؽَٓ اثوا١ُ٘ ٔٛاي -  21  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

65222   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2244  2516/3/14- ط  اثوا١ُ٘ ؽَٓ اثوا١ُ٘ ٔٛاي -  22  

33125   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2261  2513/2/4-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ؽٍّٝ ٕالػ -  23  

44255   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2263  1335/4/11- ط  ٖٔو ػجلاٌؾ١ّل اؽّل -  24  

44255   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2215  2555/4/11- ط  ٖٔو لػجلاٌؾ١ّ اؽّل -  25  

44255   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2211  2555/4/11- ط  ٖٔو ػجلاٌؾ١ّل اؽّل -  26  

44255   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2212  2515/4/11- ط  ٖٔو ػجلاٌؾ١ّل اؽّل -  27  

44255   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2213  2515/4/11- ط  ٖٔو ػجلاٌؾ١ّل اؽّل -  28  

56365   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2211  2511/15/15/ط  ١ٍل ػٍٟ اؽّل ػبّٛه -  29  

33125   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2262  2513/4/26-ط  اثوا١ُ٘ ِؾّل ؽٍّٝ ٕالػ -  30  

64623   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2215  2511/11/1-ط  ػجلاٌفزبػ ِؾّٛك هِضبْ -  31  

41235   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2225  2511/6/2 - ط  اٌْو٠ف ؽَٓ ِؾّل اًِ -  32  

36553   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2253  1332/2/21- ط  ه٠بٗ فّٙٝ  ِب٘و -  33  

36553   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2265  1331/2/21- ط  ه٠بٗ فّٙٝ  ِب٘و -  34  

36553   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2261  2552/2/21- ط  ه٠بٗ فّٙٝ  ِب٘و -  35  

36553   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2262  2551/2/21- ط  ه٠بٗ فّٙٝ  ِب٘و -  36  

36553   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2263  2512/2/21- ط  ه٠بٗ فّٙٝ  ِب٘و -  37  

36553   ثولُ    25135152:  ربه٠ـ ، 2264  2511/2/21- ط  ه٠بٗ فّٙٝ  ِب٘و -  38  

61441   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2231  2512/3/13- ط  ًٍٛ ٕبكق ؽ١ٍُ ا١ِوح -  39  

61441   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2232  2511/3/13- ط  ًٍٛ ٕبكق ؽ١ٍُ ا١ِوح -  40  

63123   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2232  2516/2/2-ط  اؽّل ؽَٓ عٗ هؽّٗ -  41  

61341   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2224  2513/1/2- ط  ِؾّل ػجلاٌوؽ١ُ ػجلاٌؾٝ ِؾّل -  42  

55336   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2225  2516/2/12 - ط  ِزٌٛٝ ػضّبْ عّبي هضب -  43  

43121   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2221  2553/1/13- ط  ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌؼي٠ي ِؾّل -  44  

43121   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2222  2514/1/13- ط  ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌؼي٠ي ِؾّل -  45  

43121   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2223  2513/1/13- ط  ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌؼي٠ي ِؾّل -  46  

52263   ثولُ    25135153:  ربه٠ـ ، 2234  2513/5/15-ط  ِؾّل ف١ًٍ اؽّل -  47  

66114   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2351  2513/6/24-ط  ػغب ػجلاٌىو٠ُ اؽّل ِؾّٛك -  48  
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65321   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2353  2513/2/12 - ط  ِٖغفٝ ػجلٖ ِٖغفٝ ِؾّل -  49  

53525   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2314  2554/1/1-ط  رٛف١ك ؽّبك  ٠َوٜ -  50  

53525   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2315  2553/1/6-ط  رٛف١ك ؽّبك  ٠َوٜ -  51  

53525   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2316  2514/1/5-ط  رٛف١ك ؽّبك  ٠َوٜ -  52  

53525   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2311  2513/1/4-ط  رٛف١ك ؽّبك  ٠َوٜ -  53  

53116   ثولُ    25135111:  ربه٠ـ ، 2321  2515/15/13-ط  ؽٍّٝ ػجلاٌؼي٠ي اٍّبء -  54  

65522   ثولُ    25135111:  ربه٠ـ ، 2326  2512/5/23 - ط  ِؾّٛك اثوا١ُ٘ ف١ُٙ ػٖبَ -  55  

65313   ثولُ    25135114:  ربه٠ـ ، 2333  2511/4/5 - ط  ِؾّل ٍبٌُ ِؾّل إٌبٕو ػجل -  56  

65313   ثولُ    25135114:  ربه٠ـ ، 2345  2516/4/5 - ط  ِؾّل ٍبٌُ ِؾّل إٌبٕو ػجل -  57  

63151   ثولُ    25135114:  ربه٠ـ ، 2331  2516/12/13 - ط  اٌىو٠ُ عبك ٕبكق ثؤَٗ -  58  

61254   ثولُ    25135114:  ـربه٠ ، 2336  2513/3/4 -ط  ع١ل اثوا١ُ٘ ث١ٕب١ِٓ ػّبك -  59  

42323   ثولُ    25135114:  ربه٠ـ ، 2332  2553/3/26-ط  هِٚبْ فٛىٜ ِلؽذ -  60  

42323   ثولُ    25135114:  ربه٠ـ ، 2333  2514/3/26-ط  هِٚبْ فٛىٜ ِلؽذ -  61  

42323   ثولُ    25135114:  ربه٠ـ ، 2334  2513/3/26-ط  هِٚبْ فٛىٜ ِلؽذ -  62  

53662   ثولُ    25135114:  ربه٠ـ ، 2331  2513/1/35-ط  ِؾّٛك ِٖغفٝ ِؾّل ؽبرُ -  63  

62425   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2361  2516/2/23-ط  ١ٍل هِضبْ ١ٍل ٍؾو -  64  

55232   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2342  2516/15/13 - ط  ؽَٓ ػجلاٌؼظ١ُ هِضبْ -  65  

54551   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2351  2514/11/24 - ط  اثٛاٌغٛك ػ١ل اثوا١ُ٘ ثْبه -  66  

56134   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2356  2556/11/25-ط  ػٍٟ اؽّل ػٍٝ اٌل٠ٓ ٔٛه -  67  

56134   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2351  2511/11/25-ط  ػٍٟ اؽّل ػٍٝ اٌل٠ٓ ٔٛه -  68  

56134   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2352  2516/11/25-ط  ػٍٟ اؽّل ػٍٝ اٌل٠ٓ ٔٛه -  69  

41555   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2343  1331/3/25 - ط  ٕل٠ك ػٍٝ ٔغبػ -  70  

41555   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2344  2552/3/25 - ط  ٕل٠ك ػٍٝ ٔغبػ -  71  

41555   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2345  2551/3/25 - ط  ٕل٠ك ػٍٝ ٔغبػ -  72  

41555   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2346  2512/3/25 - ط  ٕل٠ك ػٍٝ ٔغبػ -  73  

41555   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2341  2511/3/25 - ط  ٕل٠ك ػٍٝ ٔغبػ -  74  

43431   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2342  2513/1/21-ط  ػجلاٌغٕٝ ِؾّل ِبعلٖ -  75  
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46144   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2325  1336/6/5 - ط  اهلل هىق  فبهٚق ٔٛاهٖ -  76  

46144   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2321  2551/6/5 - ط  اهلل هىق  فبهٚق ٔٛاهٖ -  77  

46144   ثولُ    25135116 : ربه٠ـ ، 2322  2556/6/2 - ط  اهلل هىق  فبهٚق ٔٛاهٖ -  78  

46144   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2323  2511/6/1 - ط  اهلل هىق  فبهٚق ٔٛاهٖ -  79  

46144   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2324  2516/5/31 - ط  اهلل هىق  فبهٚق ٔٛاهٖ -  80  

43136   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2334  2513/56/22-ط  ١ٍٍّبْ اٌؾ١ّل ػجل ِؾّل ١ٍل -  81  

35535   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2364  1335/5/26 - ط  اٍؾك ٠ٍٛف اٍؾك -  82  

35535   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2365  1335/5/26 - ط  اٍؾك ٠ٍٛف اٍؾك -  83  

35535   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2366  2555/5/26 - ط  اٍؾك ٠ٍٛف اٍؾك -  84  

35535   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2361  2555/5/26 - ط  اٍؾك ٠ٍٛف اٍؾك -  85  

35535   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2362  2515/5/26 - ط  اٍؾك ٠ٍٛف اٍؾك -  86  

35535   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2363  2515/5/26 - ط  اٍؾك ٠ٍٛف اٍؾك -  87  

53552   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2312  2512/12/13 - ط  اٌَؼٛكٜ اٌؼي٠ي ػجل فبٌل -  88  

61431   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2325  2513/2/4 - ط  اٍّبػ١ً اٌّؾَٓ ػجل ظو٠ف ِؾَٓ -  89  

54335   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2331  2515/3/11-ط  ؽَٓ فضو اؽّل عبهق -  90  

63215   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2363  2516/2/22 ط  ِؾّل ب٘وػجلاٌظ ٔبعٝ ِؾّٛك -  91  

32323   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2326  2513/3/21 - ط  ػٍٝ ِزٌٛٝ هعت -  92  

53343   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 3332  2515/1/3- ط  غجو٠بي ّبوو صبثذ اِبٔٝ -  93  

53343   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 3333  2515/1/3- ط  غجو٠بي ّبوو صبثذ اِبٔٝ -  94  

54536   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2314  2554/12/1- ط  ه٠بٗ اثوا١ُ٘ ١ٍٙو -  95  

54536   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2315  2553/12/1 ط-  ه٠بٗ اثوا١ُ٘ ١ٍٙو -  96  

54536   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2316  2514/12/1- ط  ه٠بٗ اثوا١ُ٘ ١ٍٙو -  97  

32622   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2315  2513/1/15- ط  ِؾّل ّؾبرٗ ٔبك٠خ -  98  

61115   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2312  2512/11/12 - ط  فوط ٌج١ت اٍؾك ٌج١ت -  99  

63325   ثولُ    25135111:  ربه٠ـ ، 2455  2516/3/15-ط  اٍّبػ١ً لؤٝ ِؾّل ػٍٝ ١ٍل -  100  

44543   ثولُ    25135111:  ربه٠ـ ، 2335  2513/1/11- ط  ؽغبىٜ اٌٍغ١ف ػجل ّؼجبْ -  101  

63232   ثولُ    25135111:  ربه٠ـ ، 2451  2516/2/16-ط  ػجلاٌغٛاك ِؾّٛك عّؼٗ فٛى٠ٗ -  102  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

23432   ثولُ    25135111:  ربه٠ـ ، 2336  2513/2/12- ط  ؽٕب ػغب٠جٝ هعٛاد -  103  

66516   ثولُ    25135111:  ربه٠ـ ، 2452  2513/4/14-ط  وبًِ أغٍٝ ٠ٌٛي ػ١ل -  104  

42631   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، 2421  2512/12/25 - ط  اثوا١ُ٘ اؽّل ٍٛثٝ اؽّل -  105  

53312   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، 2422  2516/1/3 - ط  اثوا١ُ٘ ٘و٠لٜ ِؾّل ٔٛاي -  106  

61364   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، 2425  2513/1/21 - ط  عوعٌ ٔغ١ت اك٠ت عْٛ -  107  

66254   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، 2412  2513/1/6 - ط  ؽج١ت فىوٜ ػٍٝ ٕ٘ٝ -  108  

43366   ثولُ    25135121:  ربه٠ـ ، 2435  2513/6/13-ط  اٍّبػ١ً اٌغ١ل ػجل ػجلاٌٛ٘بة ِؾّل -  109  

66221   ثولُ    25135121:  ربه٠ـ ، 2442  2513/2/13 - ط  ِؾّل ٕبكق ػ١ل ٚائً -  110  

52211   ثولُ    25135121:  ربه٠ـ ، 2433  2513/4/12-ط  ؽ١ٕٓ ّؾبرٗ ػجلاهلل ِلؽذ -  111  

53233   ثولُ    25135121:  ربه٠ـ ، 2441  2511/2/13-ط  اٌغٕٝ ػجل هاّل ِّلٚػ ِؾّل -  112  

61351   ثولُ    25135121:  ربه٠ـ ، 2433  2513/4/22-ط  ؽَٓ اٌمبكه ػجل وّبي ٕ٘بء -  113  

44255   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2446  2555/3/21 ط  ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌوؽ١ُ فإاك -  114  

44255   ثولُ    25135122:  ه٠ـرب ، 2441  2555/3/21- ط  ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌوؽ١ُ فإاك -  115  

44255   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2442  2515/3/21- ط  ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌوؽ١ُ فإاك -  116  

44255   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2443  2515/3/21- ط  ػجلاٌؼي٠ي ػجلاٌوؽ١ُ فإاك -  117  

53445   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2455  2513/5/11 - ط  ىٔبرٝ ػضّبْ اٌل٠ٓ ػٖبَ اٌل٠ٓ ٕفٝ -  118  

65154   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2453  2516/2/21 - ط  اثّٕٛبف ػٍٝ ِؾّل ل١ٍلٖ -  119  

66551   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2452  2513/5/6 - ط  ف١ًٍ ػي٠ي ف١ًٍ هضب -  120  

65115   ثولُ    25135124:  ربه٠ـ ، 2453  2512/15/23 ط  ػواثٝ ػجلاٌوؽّٓ ػواثٝ ػالء -  121  

52463   ثولُ    25135124:  ربه٠ـ ، 2462  2553/6/15 - ط  ِؾّل ؽَب١ٔٓ ػجلاٌؼي٠ي هعت -  122  

52463   ثولُ    25135124:  ربه٠ـ ، 2463  2552/6/15- ط  ِؾّل ؽَب١ٔٓ ػجلاٌؼي٠ي هعت -  123  

52463   ثولُ    25135124:  ربه٠ـ ، 2415  2513/6/15 - ط  ِؾّل ؽَب١ٔٓ ػجلاٌؼي٠ي هعت -  124  

52463   ثولُ    25135124:  ربه٠ـ ، 2411  2512/6/15 - ط  ِؾّل ؽَب١ٔٓ ػجلاٌؼي٠ي هعت -  125  

56115   ثولُ    25135124:  ربه٠ـ ، 2465  2511/1/12-ط  اٌوؽّٓ ػجل فب٠ي ؽَبَ -  126  

65233   ثولُ    25135124:  ربه٠ـ ، 2452  2513/1/23 ط  ػبىه ١ٍٕت ثْوٜ رو٠يٖ -  127  

32154   ثولُ    25135125:  ربه٠ـ ، 2434  2513/2/12 - ط  ٔبّل ؽج١ت ػ١بك -  128  

52243   ثولُ    25135125:  ربه٠ـ ، 2426  2513/4/21-ط  ِغٍٝ ىوٝ لؼٛك ػّبك -  129  
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32132   ثولُ    25135125:  ربه٠ـ ، 2424  2513/2/25-ط  ٠ٍٛف ف١ًٍ أٖبف -  130  

65223   ثولُ    25135125:  ربه٠ـ ، 2431  2513/1/16-ط  ِؾّل ػجبً ػ١َٝ ِؾّل -  131  

42121   ثولُ    25135125:  ربه٠ـ ، 2411  1333/1/25- ط  ػّبه ػجلاهلل ِؾّل عّؼٗ -  132  

42121   ثولُ    25135125:  ربه٠ـ ، 2412  2554/1/25- ط  ػّبه ػجلاهلل ِؾّل عّؼٗ -  133  

42121   ثولُ    25135125:  ربه٠ـ ، 2413  2553/1/25- ط  ػّبه ػجلاهلل ِؾّل عّؼٗ -  134  

42121   ثولُ    25135125:  ربه٠ـ ، 2425  2514/1/25- ط  ػّبه ػجلاهلل ِؾّل عّؼٗ -  135  

42121   ثولُ    25135125:  ربه٠ـ ، 2421  2513/1/25- ط  ػّبه ػجلاهلل ِؾّل عّؼٗ -  136  

43253   ثولُ    25135125:  ربه٠ـ ، 2432  25131/13-ط  رٛٔٝ اؽّل ػجلاٌٛ٘بة ٠ؾ١ٝ -  137  

41126   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2432  2511/4/22-ط  ػٍٝ ِؾّل كووٚهٜ ١ٍل -  138  

63316   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2433  2511/2/23-ط  ؽَٓ ِؾّل ٕبثو ٔبك٠ٗ -  139  

36225   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2552  2551/526-ط  اٌجبٍظ ػجل ِؾّل عٕل٠ٗ -  140  

36225   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2553  2512/5/25-ط  اٌجبٍظ ػجل ِؾّل عٕل٠ٗ -  141  

36225   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2515  2511/5/24-ط  اٌجبٍظ ػجل ِؾّل عٕل٠ٗ -  142  

53351   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2431  2514/15/23-ط  ِؾّل اؽّل فب٠يٖ -  143  

61565   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2554  2513/3/4 - ط  عوعٌ ثَقوْٚ صبثذ ػبعف -  144  

61565   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2555  2512/3/4 - ط  عوعٌ ثَقوْٚ صبثذ ػبعف -  145  

34543   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2515  1323/6/12-ط  اثوا١ُ٘ هِضبْ ٔبك٠ٗ -  146  

34543   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2516  1334/6/11-ط  اثوا١ُ٘ هِضبْ ٔبك٠ٗ -  147  

34543   ثولُ    25135122:  ـربه٠ ، 2511  1333/6/15-ط  اثوا١ُ٘ هِضبْ ٔبك٠ٗ -  148  

34543   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2512  2554/6/3-ط  اثوا١ُ٘ هِضبْ ٔبك٠ٗ -  149  

34543   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2513  2553/6/2-ط  اثوا١ُ٘ هِضبْ ٔبك٠ٗ -  150  

34543   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2525  2514/6/1-ط  اثوا١ُ٘ هِضبْ ٔبك٠ٗ -  151  

34543   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2521  2513/6/6-ط  اثوا١ُ٘ هِضبْ ٔبك٠ٗ -  152  

51244   ثولُ    25135122:  ربه٠ـ ، 2555  2511/2/12-ط  اثوا١ُ٘ ٚ٘جٗ ٘بٔٝ -  153  

55444   ثولُ    25135123:  ربه٠ـ ، 2521  2551/3/2-ط  اؽّل فّٙٝ هضب -  154  

55444   ثولُ    25135123:  ربه٠ـ ، 2522  2556/3/1-ط  اؽّل فّٙٝ هضب -  155  

55444   ثولُ    25135123:  ربه٠ـ ، 2523  2511/3/6-ط  اؽّل فّٙٝ هضب -  156  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

55444   ثولُ    25135123:  ربه٠ـ ، 2535  2516/3/5-ط  اؽّل فّٙٝ هضب -  157  

63356   ثولُ    25135123:  ربه٠ـ ، 2535  2511/1/31-ط  ػجلاٌّالن ثوٍَٛ اٍؾك ا٠ي٠ٌ -  158  

51235   ثولُ    25135123:  ربه٠ـ ، 2545  2512/15/21 - ط  وبًِ صبثذ ٌغفٟ -  159  

61331   ثولُ    25135123:  ربه٠ـ ، 2532  2513/2/22-ط  ٠ٛٔبْ اك٠ت ِٛه٠ٌ ِبعل -  160  

55415   ثولُ    25135123:  ربه٠ـ ، 2541  2556/2/6-ط  ػج١ل رٛف١ك ٌِٛٝ ٚفبء -  161  

55415   ثولُ    25135123:  ربه٠ـ ، 2542  2511/2/5-ط  ػج١ل رٛف١ك ٌِٛٝ ٚفبء -  162  

55415   ثولُ    25135123:  ربه٠ـ ، 2543  2516/2/4-ط  ػج١ل رٛف١ك ٌِٛٝ ٚفبء -  163  

61211   ثولُ    25135135:  ربه٠ـ ، 2556  2513/1/12 - ط  اهلل عبك ػ١بك ػبكي ١ٍّْٛ -  164  

41355   ثولُ    25135131:  ربه٠ـ ، 2514  2511/6/14-ط  رٙبِٝ ػٍٝ اٌَؼل اَ -  165  

42142   ثولُ    25135131:  ربه٠ـ ، 2512  2511/1/1-ط  ١ٍٕت ٕجؾٝ ِبهعو٠ذ -  166  

43524   ثولُ    25135131:  ربه٠ـ ، 2521  2513/1/3-ط  ػٍٝ ِقٍٛف عّبالد -  167  

43524   ثولُ    25135131:  ربه٠ـ ، 2522  2512/1/3-ط  ػٍٝ ِقٍٛف عّبالد -  168  

42142   ثولُ    25135131:  ربه٠ـ ، 2511  2513/1/11-ط  ١ٍٕت ٕجؾٝ ِبهعو٠ذ -  169  

51436   ثولُ    25135131:  ربه٠ـ ، 2562  2552/5/11-ط  اثوا١ُ٘ ٍِٟٛ ٘بهْٚ هضب -  170  

51436   ثولُ    25135131:  ربه٠ـ ، 2563  2513/5/16-ط  اثوا١ُ٘ ٍِٟٛ ٘بهْٚ هضب -  171  

51436   ثولُ    25135131:  ربه٠ـ ، 2515  2512/5/15-ط  اثوا١ُ٘ ٍِٟٛ ٘بهْٚ هضب -  172  

23121   ثولُ    25135131:  ربه٠ـ ، 2513  2513/5/15-ط  ػضّبْ هاضٝ ى٠ٕبُ٘ -  173  

41533   ثولُ    25135131:  ربه٠ـ ، 2513  2511/2/13 - ط  ف١ًٍ ػي٠ي ٠يٖفب -  174  

   ــــــــــــــــــــــ  

ّووبد رغل٠لاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ثولُ    25135151:  ربه٠ـ ، 2123  2512/2/6-ط  ىوٝ هىق ع١ٙبْ ّو٠ىزٗ ٚ ٘بهْٚ اٍؾك أغٍٝ َِؼل/  ّووخ -  1

65212 

52252   ثولُ    25135154:  ربه٠ـ ، 2231  2512/15/24 - ط  ّووبٖ ٚ ؽَٓ ِؾّل ثلٜٚ اؽّل ّووٗ -  2  

44213   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2315  2515/4/3-ط  ّٚووبٖ هّلاْ اثوا١ُ٘ ف١ًٍ هضب -  3  

44213   ولُث    25135115:  ربه٠ـ ، 2315  2515/4/3-ط  ّٚو٠ىزٙب اثوا١ُ٘ ف١ًٍ أٙبه -  4  

44213   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2311  2515/4/3-ط  ّٚووبٖ هّلاْ اثوا١ُ٘ ف١ًٍ هضب -  5  
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44213   ثولُ    25135115:  ربه٠ـ ، 2311  2515/4/3-ط  ّٚو٠ىزٙب اثوا١ُ٘ ف١ًٍ أٙبه -  6  

55251   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2321  2555/11/13 - ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ػجبً عّبي ّووخ -  7  

55251   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2322  2515/11/13 - ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ػجبً عّبي ّووخ -  8  

55251   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2323  2515/11/13 - ط  ّٚو٠ىٗ ِؾّل ػجبً عّبي ّووخ -  9  

45363   ثولُ    25135116:  ربه٠ـ ، 2311  2516/4/1 - ط  ّٚووب٘ب ؽَٓ ِٙلٜ ك١ٔب ّووٗ -  10  

52313   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، 2423  2512/5/1-ط  ّٚو٠ىٙب عٛهعٝ عوعٌ ١ِٕوٖ -  11  

52313   ثولُ    25135112:  ربه٠ـ ، 2423  2512/5/1-ط  ّووبٖ ٚ ِزٝ وبًِ عبهق ّووخ -  12  

55611   ثولُ    25135125:  ربه٠ـ ، 2425  2516/1/1- ط  ّٚووبٖ ١ٍٍّبْ ١ٍل ىوٝ ؽغبىٜ -  13  

51112   ثولُ    25135135:  ربه٠ـ ، 2553  2512/1/12-ط  ّووبٖ ٚ اثٛى٠ل فٍف ِؾّل ٘بُّ -  14  

51112   ثولُ    25135135:  ربه٠ـ ، 2553  2512/1/12-ط  ّووبٖ ٚ فٍف ِؾّل ٘بُّ ّووٗ -  15  

51112   ثولُ    25135135:  ربه٠ـ ، 2553  2512/1/12-ط  ّووبٖ ٚ فٍف ِؾّل هث١غ ّووٗ -  16  

53334   ثولُ    25135135:  ربه٠ـ ، 2552  2554/11/56-ط  ّٚو٠ىٗ رٛف١ك ١ِٕو ِبص١ٛ ّووخ -  17  

53334   ثولُ    25135135:  ربه٠ـ ، 2553  2553/11/56-ط  ّٚو٠ىٗ رٛف١ك ١ِٕو ِبص١ٛ ّووخ -  18  

53334   ثولُ    25135135:  ربه٠ـ ، 2565  2514/11/56-ط  ّٚو٠ىٗ رٛف١ك ١ِٕو ِبص١ٛ ّووخ -  19  

   ــــــــــــــــــــــ  

افواك ه٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افواك ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ّووبد ه٘ٓ    

ــــــــــــــــــــــ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ّووبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


