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أفزاد ليٛد      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، طياراخ ِؼزف ػٓ 0113 تزلُ 25105122 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ادّذ ِذّذ ِذّذ رجة -  1

ادّذ ِذّذ ِذّذ طيذ/تٍّه-اٌظٛق ِذخً اٌثذزٜ اٌىٛتزٜ تجٛار اػماٚ وَٛ-اػماٚ وَٛ:  تجٙح  

 ِىرة ػٓ 0115 تزلُ 25105125 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ؿفا ِذّذ ػثذاٌٛ٘اب ِذّٛد -  2

اٌظيذ ػثذاٌخاٌك ِؼرـُ ِذّذ/تٍّه-اٌجذيذٖ دزٚوٗ اطاِٗ/د ػيادٖ تجٛار اٌجّٙٛريٗ ػارع:  تجٙح ، ِياٖ فالذز ذٛريذاخ  

 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 0111 تزلُ 25105122 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ػٍٝ ادّذ اٌثذرٜ دظاَ -  3

ِذّذ ػٍٝ دّذٜ ػاِز/تٍّه-سياد تٓ عارق ع ِٓ اٌّىزِٗ ِىٗ ع:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً  

 ، ذـٛيز ِاويٕٗ ػٓ 0162 تزلُ 25105152 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  سيذ ػثذاٌخاٌك ِذّذ ريُ -  4

سيذ ػثذاٌخاٌك ِذّذ/تٍّه-اِيٓ لاطُ ػارع:  جٙحت  

 ِماٚالخ ػٓ 0160 تزلُ 25105151 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  اتزا٘يُ ػٛف ػادي تزطَٛ -  5

اتزا٘يُ ػٛف ػادي/تٍّه-اٌذذيذ اٌظىٗ تجٛار ِؼغا-ِؼغا:  تجٙح ، ػِّٛيٗ  

 ِىرة ػٓ 0126 تزلُ 25105125 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ػٕٛدٖ ؿّٛئيً تخيد ِيالد -  6

ػٕٛدٖ ؿّٛئيً تخيد/تٍّه-اٌرذزيز تمزيٗ-اٌّياٖ ِذغٗ تجٛار:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً ِماٚالخ  

 غيار لغغ تيغ ػٓ 0105 تزلُ 25105121 فٝ ليذ ، 1555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ِذّٛد ػٍٝ ِذّٛد ػٍٝ -  7

اٌؼارف اٌظيذ جّاي/تٍّه-تغّا اٌّذّٛديٗ ذزػٗ اِاَ اٌثذزٜ عّا طادً:  تجٙح ، طياراخ  

:  تجٙح ، ِغؼُ ػٓ 0120 تزلُ 25105121 فٝ ليذ ، 1555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ِزطٝ ِذّذ جالي ؿثاح -  8

ِذّٛد اٌذيٓ ؿالح/تٍّه-ػثذاٌزدّٓ اي ِيذاْ اِاَ اٌجّٙٛريٗ ػارع  

 ٚتيغ ذذضيز ػٓ 0114 تزلُ 25105122 فٝ ليذ ، 1555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  دظيٓ ادّذ دظيٓ طذز -  9

ادّذ أٛر اٌظيذ/تٍّه-اٌّماتز تجٛار طالِْٛ-طالِْٛ:  تجٙح ،(  تٛفيٗ) طاخٕٗ ِؼزٚتاخ  

 ٔمً ِىرة ػٓ 0150 تزلُ 25105154 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ػٍٝ اطّاػيً رافد ادّذ -  10

 رافد ِذّٛد/تٍّه-ػّزاْ اٚالد أاتية ِظرٛدع تجٛار اػّز اٌؼيخ اٌـذٗ ع:  تجٙح ، اٌغيز ٚطياراخ طياراذٗ ػٍٝ تضائغ

ػٍٝ اطّاػيً  

 ِالتض تيغ ػٓ 0112 تزلُ 25105122 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  رتٗ ػثذ تؼاٜ وّيً جّيً -  11

ِزطٝ اٌظيذ اٌذيٓ طؼذ ٔٙٝ/تٍّه-اٌىٛرٖ ِيذاْ اٌجّٙٛريٗ ػارع:  تجٙح ، جا٘شٖ  

 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 0105 تزلُ 25105122 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ِذّذ ادّذ اٌظيذ ِذّٛد -  12

ادّذ ِٕـٛر ػٍٝ ِٕـٛر/تٍّه-خضز دارٖ اٌّىزِٗ ِىٗ ع:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً  

 اوظظٛار ػٓ 0123 تزلُ 25105111 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ػيظٝ ٘اػُ خّيض ِذّذ -  13

ػثذاٌمادر ادّذ ػثذاٌالٖ/تٍّه-اٌذذيذ اٌظىٗ تٛاتٗ اِاَ طالِْٛ ِذخً تذزٜ ػزاتٝ ادّذ ػارع:  تجٙح ، طياراخ  

 ِٛاػٝ ذزتيٗ ػٓ 0165 تزلُ 25105154 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  جٕذٜ ٘زِيٕا جٕذٜ يٛطف -  14

جٕذٜ ٘زِيٕا جٕذٜ/تٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ تجٛار طالِْٛ-طالِْٛ:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الدرار  

 تيغ ِشرػٗ ػٓ 0104 تزلُ 25105121 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  طٍيّاْ ػٍٝ طٍيّاْ أٛر -  15

طٍيّاْ ػٍٝ ِذّذ ػٍٝ/تٍّه-عّا وٙزتاء ِذغٗ تجٛار اٌغزتٝ عّا طادً:  تجٙح ، دٚاجٓ  
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 تماٌٗ ػٓ 4215 تزلُ 25105125 فٝ ليذ ، 1555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ادّذ ِـغفٝ ادّذ ػثذاٌفراح -  16

-14 فٝ افررخ ِـغفٝ ادّذ طٍغاْ/تٍّه طالِْٛ ػٕٛأٗ اٌٝ ٔـف تٍذٜ ِخثش ٔؼاط ػٓ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، تاٌرجشئٗ

1-2553  

 تماٌٗ ػٓ 4215 تزلُ 25105125 فٝ ليذ ، 1555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ادّذ ِـغفٝ ادّذ ػثذاٌفراح -  17

ادّذ اٌفراح ػثذ ِـغفٝ/تٍّه-طٛ٘اج اطيٛط عزيك طالِْٛ-طالِْٛ:  تجٙح ، تاٌرجشئٗ  

 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 0112 تزلُ 25105122 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  دّادٖ ػٍٝ ِذّذ ِذّٛد -  18

ادّذ ِـغفٝ ػٛف دػاء/تٍّه-اٌؼثاب ِزوش تجٛار اٌذّا-اٌذّا:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً  

 ِىرة ػٓ 0111 تزلُ 25105122 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ػثذإٌؼيُ طاٌّاْ طؼذاٌذيٓ ادّذ -  19

ِذّذ ٔؼّاْ ػٍٝ ػشيشٖ/تٍّه-االترذائيٗ إٌـز ِذرطٗ تجٛار لاٚغزب-لاٚغزب:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً ِماٚالخ  

 ِشرػٗ ػٓ 0106 تزلُ 25105121 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ِذّذ فزغٍٝ ػثذاٌذّيذ طالِٗ -  20

فزغٍٝ ػثذاٌذّيذ ِذّذ/تٍّه-اٌشلٍّٝ جٕيٕٗ اخز اٌجشيزٖ ِؼغا-ِؼغا:  تجٙح ، دٚاجٓ تيغ  

 ِىرة ػٓ 0166 تزلُ 25105152 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  يٛطف اهلل جاب ػاعف ِزيُ -  21

 تغّا ِزلؾ ِارٜ وٕيظٗ تجٛار-اٌمثٍٝ عّا طادً ػٛف جّيً ع ِٓ ػثذاهلل ؿالح دارٖ:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً ِماٚالخ

تؼاٜ ػثذاهلل جّالخ/تٍّه  

 ِىرة ػٓ 0103 تزلُ 25105121 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ػثذاٌالٖ ػثذاٌؼاي ػثذاٌالٖ ادّذ -  22

ػثذاٌالٖ ػثذاٌؼاي ػثذاٌالٖ/تٍّه-اٌظالَ ِذرطٗ ػارع:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً ِماٚالخ  

 دظيزٖ ػٓ 0125 تزلُ 25105151 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  اتٛسيذ ػٍٝ ػثذاٌزديُ ِٕاي -  23

دظيٓ ِذّذ ِذّذ ادّذ/تٍّه-ػزاتٝ ادّذ ػارع طالِْٛ-طالِْٛ:  تجٙح ، ٚتيؼٗ اٌٍثٓ ٚادرار اٌّٛاػٝ ٌرزتيٗ  

 لغغ تيغ ػٓ 0152 تزلُ 25105151 فٝ ليذ ، 1555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ػاسٌٝ ػثذاٌذىُ ٔاؿز ادّذ -  24

ايٛب ِذّٛد دٕفٝ ِذّذ/تٍّه-اٌثزيذ ِىرة تجٛار االغأٗ-االغأٗ:  تجٙح ، ذٛن ذٛن غيار  

 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 0121 تزلُ 25105125 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ادّذ ِذّذ خٍف ٔجاخ -  25

ػثذاٌزديُ ٌغفٝ ٔـز/تٍّه-اطاِٗ طيزاِيه ِخشْ تجٛار اٌؼزتيٗ اٌمِٛيٗ ع:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً  

 ِىرة ػٓ 0164 تزلُ 25105156 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  رٚفائيً يظٝ طّيز اطاِٗ -  26

تخيد ؿادق ٔٛاي/تٍّه-اٌّؼثذٜ اتزا٘يُ ِظجذ تجٛار اٌمثٍٝ اٌظادً يظٝ دارٖ:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً ِماٚالخ  

 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 5403 تزلُ 25105125 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ِذّذ ٘اػُ أٛر ادّذ -  27

ادّذ ِذّذ ِـغفٝ اٌظيذ/تٍّه-اٌّؼثذٜ ػثذاٌزديُ اٌذاج ِظجذ اِاَ دِٚٗ اَ ؿٍيثٗ جظز:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً  

 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 5403 تزلُ 25105125 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ِذّذ ٘اػُ أٛر ادّذ -  28

 اعاراخ تيغ ٔؼاط ػٓ ِذّذ ِـغفٝ اٌظيذ تٍّه عّا تظادً دِٚٗ اَ ؿٍيثٗ جظز ع اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً

2550-1-3 فٝ افررخ طياراخ  

 تاٌرجشئٗ تماٌٗ ػٓ 0161 تزلُ 25105152 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  اٌظيذ اٌثذرٜ رجة ٘اجز -  29

اٌظيذ اٌثذرٜ رجة/تٍّه-تغّا اٌظالَ ِذرطٗ ع اِرذاد اٌؼزٚتٗ ع:  تجٙح ،  

 ِىرة ػٓ 0122 تزلُ 25105125 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ػثذاٌذافظ ػثذاٌغٕٝ ِذّذ ادّذ -  30

اٌظيذ ِذّٛد ػٍٝ ادّذ/تٍّه-سغٍٛي طؼذ ػارع-ػٍٝ اٚالد ِظجذ تجٛار:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً ِماٚالخ  

 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 0110 تزلُ 25105122 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  لٍيٕٝ ػفيك عٍؼد ايّٓ -  31

طؼيذ جاد ٔاجخ ِارذيٕا/تٍّه-تغّا اٌجالء ػارع اٌمثٍٝ اٌظادً:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً  
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 تيغ ػٓ 0122 تزلُ 25105115 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  طؼيذ ػثذاٌّٛجٛد طؼذ دّذٜ -  32

تخيد ٔـيز ِذّذ ػٍٝ أٛر/تٍّه-اٌؼزػيٗ اٌجّؼيٗ تجٛار اٌؼرإِٗ لزيٗ-اٌؼرإِح:  تجٙح ، ٚتغارياخ اعاراخ  

 تضائغ ٔمً ِىرة ػٓ 0124 تزلُ 25105110 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  فاَ دٍّٝ جاتز ايّٓ -  33

فاَ دٍّٝ جاتز/تٍّه-فٍظغيٓ ػارع اٌثذزٜ اٌظادً:  تجٙح ، اٌغيز ٚطياراخ طياراذٗ ػٍٝ  

 ِياٖ ِظرٛدع ػٓ 0116 تزلُ 25105126 فٝ ليذ ، 5555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ػثذاٌزدّٓ ػٍٝ ِذّٛد ػٍٝ -  34

ػثذاٌزدّٓ ػٍٝ ِذّٛد/تٍّه-اٌثيغزيٗ اٌٛدذٖ اِاَ اٌّؼٍك اٌزيايٕٗ-اٌّؼٍك اٌزيايٕٗ:  تجٙح ، غاسيٗ  

 اػالف تيغ ػٓ 0125 تزلُ 25105125 فٝ ليذ ، 5555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ػثذاٌزدّٓ ِذّذ يظزٜ ِذّذ -  35

ِذّٛد ػثذاٌزدّٓ ِذّذ يظزٜ/تٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ تجٛار اٌٙذٜ دارٖ اٌفرخ ػارع:  تجٙح ، ِشارع ِٚظرٍشِاخ دٚاجٓ  

 ػٓ 0101 تزلُ 25105121 فٝ ليذ ، 1555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ِذّذ طٍيّاْ ػثذاٌزديُ ؿثزٜ ِذّذ -  36

ِذّذ طٍيّاْ فرذيٗ/تٍّه-اٌؼظىزٜ ِظجذ تجٛار سغٍٛي طؼذ ػارع:  تجٙح ، ٚدليك تماٌٗ  

 ِىرة ػٓ 0165 تزلُ 25105156 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  دٚاد طٍيّاْ ؿذلٝ ِّذٚح -  37

ػثذاٌّالن تخيد واًِ ػايذٖ/تٍّه-ٔاجٝ اتزا٘يُ دارٖ اٌثذزٜ اٌغزتٝ اٌظادً:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً ِماٚالخ  

 تيٗذز دظيزٖ ػٓ 0161 تزلُ 25105154 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ايٛب ػثذاٌالٖ ِذّذ اترظاَ -  38

خٍيً ػثذاٌزساق خٍيً/تٍّه-فزاج ػائٍٗ ٚطظ اٌجثاب:  تجٙح ، ٚتيؼٙا االٌثاْ الدرار ِٛاػٝ  

 جا٘شٖ ِالتض تيغ ػٓ 0121 تزلُ 25105151 فٝ ليذ ، 1555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  طؼيذ ِذّذ طؼيذ رضٗ -  39

طؼيذ ِذّذ طؼيذ ػذاذٗ/تٍّه-اٌذيٕٝ اٌّؼٙذ تجٛار اٌمزيٗ ِظجذ تجٛار اٌخغاب تٓ ػّز ػارع ِؼغا-ِؼغا:  تجٙح ،  

 ، ػغارٖ ػٓ 0163 تزلُ 25105156 فٝ ليذ ، 15555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  طّؼاْ ػثذاٌّالن رػاد ِايىً -  40

ِيخائيً اهلل رسق ػشِٝ ايّاْ/تٍّه-تإٌّؼيٗ اٌّذىّٗ لثٍٝ 2رلُ االرضٝ اٌذٚر ِثارن ع:  تجٙح  

 ذمغيغ ٚرػٗ ػٓ 0102 تزلُ 25105121 فٝ ليذ ، 55555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ػيظٝ ادّذ ػيظٝ ادّذ -  41

ػثذاٌالٖ اتزا٘يُ اِاي/تٍّه-ّ٘اَ اٌؼيخ ِظجذ تجٛار اٌمغٕٗ-اٌمغٕٗ:  تجٙح ، واٚذغ  

 ِىرة ػٓ 0151 تزلُ 25105151 فٝ ليذ ، 5555555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ادّذ ِذّذ دظٓ ِيزغٕٝ -  42

ِذّذ دظٓ اٌذيٓ ِذٝ/تٍّه-اٌراِيٕاخ تجٛار اٌثذز ػارع ِؼغا-ِؼغا:  تجٙح ، ػمارٜ ٚذغٛيز ػِّٛيٗ ِماٚالخ  

 اعاراخ تيغ ػٓ 0115 تزلُ 25105122 فٝ ليذ ، 25555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  جزص ٔاػذ ؿالح ايّٓ -  43

ِرزٜ ثاتد اتزا٘يُ ثاتد/تٍّه-اٌٛعٕيٗ اٌٛدذٖ ػارع اٌثذزٜ اٌظادً:  تجٙح ، ٚتغارياخ  

 دظيزٖ ػٓ 0102 تزلُ 25105120 فٝ ليذ ، 155555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  تىز ادّذ طاٌّاْ ػثذاٌزدّٓ -  44

ػٍٝ ادّذ دظٓ رػا/تٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ غزب اػماٚ وَٛ-اػماٚ وَٛ:  تجٙح ، االٌثاْ ٚتيغ ِٛاػٝ ٚتيغ ذزتيٗ  

 ِماٚالخ ِىرة ػٓ 0162 تزلُ 25105155 فٝ ليذ ، 51555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  طاٌُ ؿذيك رػاد دّادٖ -  45

طاٌُ ؿذيك رػذٜ ٔجٜٛ/تٍّه-اٌجادز ِذرطٗ تجٛار اٌؼزتيٗ اٌمِٛيٗ ػارع:  تجٙح ، تاٌظياراخ ٔمً  

 تيغ ػٓ 4215 تزلُ 25105125 فٝ ليذ ، 1555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ادّذ ِـغفٝ ادّذ ػثذاٌفراح -  46

اٌظيذ ِذّذ اٌظيذ/تٍّه-طٛ٘اج اطيٛط عزيك طالِْٛ-طالِْٛ:  تجٙح ، خزدٚاخ  

 تيغ ػٓ 4215 تزلُ 25105125 فٝ ليذ ، 1555.555  ، ِاٌٗ رأص ، فزد ذاجز ،  ادّذ ِـغفٝ ادّذ ػثذاٌفراح -  47

-14 فٝ افررخ ِـغفٝ ادّذ طٍغاْ تٍّه طالِْٛ ػٕٛأٗ اٌٝ ٔـف تٍذٜ ِخثش ٔؼاط ػٓ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ:  تجٙح ، خزدٚاخ

1-2553  

   ــــــــــــــــــــــ  

ػزواخ ليٛد      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفزاد اٌرجارٜ اٌظجً ذؼذيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؼغة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  اٌظجً ػغة/ِذٛ ذُ   25105151 ذاريخ ٚفٝ ،   5511:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  ِذّذ ٘اػُ ػاعف ِذّٛد   - 1

ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌرزن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ  

  اٌظجً ػغة/ِذٛ ذُ   25105154 ذاريخ ٚفٝ ،   1004:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  جزيض دثية ؿاٌخ اػزف   - 2

ٌٍٛفاٖ اٌميذ ٘ذا اٌغٝ  

 اٌغٝ  اٌظجً ػغة/ِذٛ ذُ   25105156 ذاريخ ٚفٝ ،   1156:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  خٍيفح ادّذ ادّذ طؼذيح   - 3

ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌرزن اٌميذ ٘ذا  

  اٌظجً ػغة/ِذٛ ذُ   25105152 ذاريخ ٚفٝ ،   4121:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  فزغٍٝ ادّذ ػذاذٗ جّاي   - 4

ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌرزن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ  

 اٌغٝ  اٌظجً ػغة/ِذٛ ذُ   25105110 ذاريخ ٚفٝ ،   4520:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  ادّذ ػٍٝ اٌظيذ ػاعف   - 5

ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌرزن اٌميذ ٘ذا  

  اٌظجً ػغة/ِذٛ ذُ   25105125 ذاريخ ٚفٝ ،   0125:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  ِزطٝ ِذّذ جالي ٔاؿز   - 6

ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌرزن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ  

 اٌظجً ػغة/ِذٛ ذُ   25105125 ذاريخ ٚفٝ ،   2301:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  لاطُ دظاْ اٌذٍيُ ػثذ ِذّٛد   - 7

ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌرزن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ   

 اٌغٝ  اٌظجً ػغة/ِذٛ ذُ   25105121 ذاريخ ٚفٝ ،   3431:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  ادّذ ادّذ أٔٛر اٌظيذ   - 8

ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌرزن اٌميذ ٘ذا  

 اٌغٝ  اٌظجً ةػغ/ِذٛ ذُ   25105125 ذاريخ ٚفٝ ،   2411:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  ػٍٝ خٍيفٗ ِذّذ رػاد   - 9

ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌرزن اٌميذ ٘ذا  

  اٌظجً ػغة/ِذٛ ذُ   25105126 ذاريخ ٚفٝ ،   636:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  ػٍٝ ِذّذ اٌؼشيش ػثذ فٛسيٗ   - 10

ٌٍٛفاج اٌميذ ٘ذا اٌغٝ  

 اٌغٝ  اٌظجً ػغة/ِذٛ ذُ   25105126 ذاريخ ٚفٝ ،   2140:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  فزاج ِذّذ ادّذ طؼذ   - 11

ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌرزن اٌميذ ٘ذا  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اٌغٝ  اٌظجً ػغة/ِذٛ ذُ   25105126 ذاريخ ٚفٝ ،   2242:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  تخيد ػٍٝ ادّذ ػٍٝ   - 12

ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌرزن اٌميذ ٘ذا  

 ػغة/ِذٛ ذُ   25105120 ذاريخ ٚفٝ ،   2643:  تزلُ ليذٖ طثك  ،  فزد ذاجز  ،  ِٕـٛر طيذ اٌؼٍيُ ػثذ دّذٜ   - 13

ٔٙائيا اٌرجارٖ ٌرزن اٌميذ ٘ذا اٌغٝ  اٌظجً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي رأص     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚؿف،  اٌّاي رأص ذؼذيً ذُ  25105154 ، ذاريخ ٚفي  0140 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  يٛٔض خٍيفٗ يٛٔض اٌظيذ -  1

جٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز   

 ٚؿف،  اٌّاي رأص ذؼذيً ذُ  25105154 ، ذاريخ ٚفي  2111 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  ػغيٗ ؿادق ػاعٝ ٚائً -  2

جٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز   

 ٚؿف،  اٌّاي رأص ذؼذيً ذُ  25105154 ، ذاريخ ٚفي  1456 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  ادّذ ِذّذ ػثذاٌىزيُ ِذّٛد -  3

جٕيٗ  255555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز   

 ٚؿف،  اٌّاي رأص ذؼذيً ذُ  25105156 ، ذاريخ ٚفي  2223 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  طاٌُ ػثذاهلل طاٌُ ادّذ -  4

جٕيٗ  555555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز   

 ٚؿف،  اٌّاي رأص ذؼذيً ذُ  25105152 ، ذاريخ ٚفي  6351 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  خٍيً ػجثاْ ِزسٚق ِاجذ -  5

جٕيٗ  255555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز   

 ٚؿف،  اٌّاي رأص ذؼذيً ذُ  25105152 ، ذاريخ ٚفي  1223 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  ِٕمزيٛص دىيُ واًِ ٘أٝ -  6

جٕيٗ  255555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز   

 ٚؿف،  اٌّاي رأص ذؼذيً ذُ  25105152 ، ذاريخ ٚفي  1223 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  ِٕمزيٛص دىيُ واًِ ٘أٝ -  7

جٕيٗ  255555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز   

 ٚؿف،  اٌّاي رأص ذؼذيً ذُ  25105151 ، ذاريخ ٚفي  0115 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  طٍيّاْ ِذّذ ػثذاٌفراح ٘ثٗ -  8

جٕيٗ  51555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز   

 ٚؿف،  اٌّاي رأص ذؼذيً ذُ  25105151 ، ذاريخ ٚفي  5160 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  طٍيّاْ ػثذاٌثارٜ ادّذ عارق -  9

جٕيٗ  155555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز   

 ٚؿف،  اٌّاي رأص ذؼذيً ذُ  25105111 ، ذاريخ ٚفي  6321 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  سياْ ادّذ ػٍٝ ػاعف -  10

جٕيٗ  55555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز   

،  اٌّاي رأص ذؼذيً ذُ  25105125 ، ذاريخ ٚفي  1352 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  طذران تثاٜٚ ػثذاٌـثٛر ذزيشٖ -  11

جٕيٗ  52555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز ٚؿف   

 ٚؿف،  اٌّاي رأص ذؼذيً ذُ  25105125 ، ذاريخ ٚفي  4521 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  اٌغٕٝ ػثذ طٍيّاْ ِـغفٝ -  12

جٕيٗ  55555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز   

 ٚؿف،  اٌّاي رأص يًذؼذ ذُ  25105126 ، ذاريخ ٚفي  2531 تزلُ ليذٖ طثك ،، فزد ذاجز  ِذّذ دظٓ اٌثذرٜ فٙذ -  13

جٕيٗ  45555.555، ِاٌٗ رأص ٌيـثخ اٌّاي رأص ذؼذيً:   اٌرأػيز   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105151 ذاريخ ٚفي 0151    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِذّذ دظٓ ِيزغٕٝ -  1

ِذّذ دظٓ اٌذيٓ ِذٝ/تٍّه-اٌراِيٕاخ تجٛار اٌثذز ػارع ِؼغا-ِؼغا ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105151 ذاريخ ٚفي 0152    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػاسٌٝ ػثذاٌذىُ ٔاؿز ادّذ -  2

ايٛب ِذّٛد دٕفٝ ِذّذ/تٍّه-اٌثزيذ ِىرة تجٛار االغأٗ-االغأٗ ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105154 ذاريخ ٚفي 0161    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ايٛب ػثذاٌالٖ ِذّذ اترظاَ -  3

خٍيً ػثذاٌزساق خٍيً/تٍّه-فزاج ػائٍٗ ٚطظ اٌجثاب ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105154 ذاريخ ٚفي 0150    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػٍٝ اطّاػيً رافد ادّذ -  4

ػٍٝ اطّاػيً رافد ِذّٛد/تٍّه-ػّزاْ اٚالد أاتية ِظرٛدع تجٛار اػّز اٌؼيخ اٌـذٗ ع ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105154 ذاريخ ٚفي 0165    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، جٕذٜ ٘زِيٕا جٕذٜ يٛطف -  5

جٕذٜ ٘زِيٕا جٕذٜ/تٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ تجٛار طالِْٛ-طالِْٛ ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105154 ذاريخ ٚفي 5245    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِذّٛد ػاعف ٔاؿز -  6

 ػاعف جّاي/تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼذيً-2   اٌـؼيذٜ طٍيّاْ ِذّذ ِذّذ ِظجذ تجٛار طالِْٛ/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼذيً-1 ،:   اٌـرأػيز

 ِذّٛد

: اٌـرأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105155 ذاريخ ٚفي 0162    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، طاٌُ ؿذيك رػاد دّادٖ -  7

طاٌُ ؿذيك رػذٜ ٔجٜٛ/تٍّه-اٌجادز ِذرطٗ تجٛار اٌؼزتيٗ اٌمِٛيٗ ػارع ،    

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105156 ذاريخ ٚفي 0165    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، دٚاد طٍيّاْ ؿذلٝ ِّذٚح -  8

ػثذاٌّالن تخيد واًِ ػايذٖ/تٍّه-ٔاجٝ اتزا٘يُ دارٖ اٌثذزٜ اٌغزتٝ اٌظادً ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105156 ذاريخ ٚفي 0164    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، رٚفائيً يظٝ طّيز اطاِٗ -  9

تخيد ؿادق ٔٛاي/تٍّه-اٌّؼثذٜ اتزا٘يُ ِظجذ تجٛار اٌمثٍٝ اٌظادً يظٝ دارٖ ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105156 ذاريخ ٚفي 1011    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِزلؾ ذٛفيك جٛسيف ٚائً -  10

 ػٛيضٗ ػيظٝ راِٝ/تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼذيً-2   اٌمثٍٝ عّا تزيذ ِىرة خٍف اٌمثٍٝ اٌظادً/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼذيً-1 ،:   اٌـرأػيز

 ػٕٛدٖ

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105156 ذاريخ ٚفي 0163    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، طّؼاْ ػثذاٌّالن رػاد ِايىً -  11

ِيخائيً اهلل رسق ػشِٝ ايّاْ/تٍّه-تإٌّؼيٗ اٌّذىّٗ لثٍٝ 2رلُ االرضٝ اٌذٚر ِثارن ع ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105152 ذاريخ ٚفي 0166    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، يٛطف اهلل جاب ػاعف ِزيُ -  12

 ػثذاهلل جّالخ/تٍّه تغّا ِزلؾ ِارٜ وٕيظٗ تجٛار-اٌمثٍٝ عّا طادً ػٛف جّيً ع ِٓ ػثذاهلل ؿالح دارٖ ،:   اٌـرأػيز

 تؼاٜ

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105152 ذاريخ ٚفي 1601    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، اٌظيذ طزاج ػٍٝ جيٙاْ -  13

طالَ ِذّذ يٛطف/تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼذيً ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105152 ذاريخ ٚفي 0161    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، اٌظيذ اٌثذرٜ رجة ٘اجز -  14

اٌظيذ اٌثذرٜ رجة/تٍّه-تغّا اٌظالَ ِذرطٗ ع اِرذاد اٌؼزٚتٗ ع ،:   اٌـرأػيز  



 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

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105152 ذاريخ ٚفي 0162    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، سيذ ػثذاٌخاٌك ِذّذ ريُ -  15

سيذ ػثذاٌخاٌك ِذّذ/تٍّه-اِيٓ لاطُ ػارع ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105151 ذاريخ ٚفي 0125    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، اتٛسيذ ػٍٝ ػثذاٌزديُ ِٕاي -  16

دظيٓ ِذّذ ِذّذ ادّذ/تٍّه-ػزاتٝ ادّذ ػارع طالِْٛ-طالِْٛ ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105151 ذاريخ ٚفي 0160    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، اتزا٘يُ ػٛف ػادي تزطَٛ -  17

اتزا٘يُ ػٛف ػادي/تٍّه-اٌذذيذ اٌظىٗ تجٛار ِؼغا-ِؼغا ،:   اٌـرأػيز  

: اٌـرأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105151 ذاريخ ٚفي 0121    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، طؼيذ ِذّذ طؼيذ رضٗ -  18

طؼيذ ِذّذ طؼيذ ػذاذٗ/تٍّه-اٌذيٕٝ اٌّؼٙذ تجٛار اٌمزيٗ ِظجذ تجٛار اٌخغاب تٓ ػّز ػارع ِؼغا-ِؼغا ،    

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105115 ذاريخ ٚفي 0122    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، طؼيذ ػثذاٌّٛجٛد طؼذ دّذٜ -  19

تخيد ٔـيز ِذّذ ػٍٝ أٛر/تٍّه-اٌؼزػيٗ اٌجّؼيٗ تجٛار اٌؼرإِٗ لزيٗ-اٌؼرإِح ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105111 ذاريخ ٚفي 0123    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػيظٝ ٘اػُ خّيض ِذّذ -  20

ػثذاٌمادر ادّذ ػثذاٌالٖ/تٍّه-اٌذذيذ اٌظىٗ تٛاتٗ اِاَ طالِْٛ ِذخً تذزٜ ػزاتٝ ادّذ ػارع ،:   اٌـرأػيز  

:   اٌـرأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105110 ذاريخ ٚفي 0124    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، فاَ دٍّٝ جاتز ايّٓ -  21

فاَ دٍّٝ جاتز/تٍّه-فٍظغيٓ ػارع اٌثذزٜ اٌظادً ،  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 0122    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػثذاٌذافظ ػثذاٌغٕٝ ِذّذ ادّذ -  22

اٌظيذ ِذّٛد ػٍٝ ادّذ/تٍّه-سغٍٛي طؼذ ػارع-ػٍٝ اٚالد ِظجذ تجٛار ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 0126    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػٕٛدٖ ؿّٛئيً تخيد ِيالد -  23

ػٕٛدٖ ؿّٛئيً تخيد/تٍّه-اٌرذزيز تمزيٗ-اٌّياٖ ِذغٗ تجٛار ،:   اٌـرأػيز  

: اٌـرأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 5403    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِذّذ ٘اػُ أٛر ادّذ -  24

ادّذ ِذّذ ِـغفٝ اٌظيذ/تٍّه-اٌّؼثذٜ ػثذاٌزديُ اٌذاج ِظجذ اِاَ دِٚٗ اَ ؿٍيثٗ جظز ،    

: اٌـرأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 5403    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِذّذ ٘اػُ أٛر ادّذ -  25

 فٝ افررخ طياراخ اعاراخ تيغ ٔؼاط ػٓ ِذّذ ِـغفٝ اٌظيذ تٍّه عّا تظادً دِٚٗ اَ ؿٍيثٗ جظز ع اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،  
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: اٌـرأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 0121    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِذّذ خٍف ٔجاخ -  26

ػثذاٌزديُ ٌغفٝ ٔـز/تٍّه-اطاِٗ طيزاِيه ِخشْ تجٛار اٌؼزتيٗ اٌمِٛيٗ ع ،    

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 0125    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػثذاٌزدّٓ ِذّذ يظزٜ ِذّذ -  27

ِذّٛد ػثذاٌزدّٓ ِذّذ يظزٜ/تٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ تجٛار اٌٙذٜ دارٖ اٌفرخ ػارع ،:   اٌـرأػيز  

: اٌـرأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 5403    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِذّذ ٘اػُ أٛر ادّذ -  28

 ػثذاٌزديُ اٌذاج ِظجذ اِاَ دِٚٗ اَ ؿٍيثٗ جظز ػٕٛأٗ تاٌظياراخ ٔمً ِماٚالخ ِىرة ٔؼاط ػٓ اخز رئيظٝ ِذً افرراح ،  

ادّذ ِذّذ ِـغفٝ اٌظيذ/تٍّه اٌّؼثذٜ  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105121 ذاريخ ٚفي 0120    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِزطٝ ِذّذ جالي ؿثاح -  29

ِذّٛد اٌذيٓ ؿالح/تٍّه-ػثذاٌزدّٓ اي ِيذاْ اِاَ اٌجّٙٛريٗ ػارع ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105122 ذاريخ ٚفي 0114    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، دظيٓ ادّذ دظيٓ طذز -  30

ادّذ أٛر اٌظيذ/تٍّه-اٌّماتز تجٛار طالِْٛ-طالِْٛ ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105122 ذاريخ ٚفي 0115    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، جزص ٔاػذ ؿالح ايّٓ -  31

ِرزٜ ثاتد اتزا٘يُ ثاتد/تٍّه-اٌٛعٕيٗ اٌٛدذٖ ػارع اٌثذزٜ اٌظادً ،:   اٌـرأػيز  



 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

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105122 ذاريخ ٚفي 0113    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِذّذ ِذّذ رجة -  32

ادّذ ِذّذ ِذّذ طيذ/تٍّه-اٌظٛق ِذخً اٌثذزٜ اٌىٛتزٜ تجٛار اػماٚ وَٛ-اػماٚ وَٛ ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105122 ذاريخ ٚفي 0111    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػٍٝ ادّذ اٌثذرٜ دظاَ -  33

ِذّذ ػٍٝ دّذٜ ػاِز/تٍّه-سياد تٓ عارق ع ِٓ اٌّىزِٗ ِىٗ ع ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105122 ذاريخ ٚفي 0115    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، طٍيّاْ ِذّذ ػثذاٌفراح ٘ثٗ -  34

ػثذاٌمادر ادّذ ِذّٛد/تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼذيً ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105122 ذاريخ ٚفي 0112    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، رتٗ ػثذ تؼاٜ وّيً جّيً -  35

ِزطٝ اٌظيذ اٌذيٓ طؼذ ٔٙٝ/تٍّه-اٌىٛرٖ ِيذاْ اٌجّٙٛريٗ ػارع ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 4215    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِـغفٝ ادّذ ػثذاٌفراح -  36

-1-14 فٝ افررخ ِـغفٝ ادّذ طٍغاْ/تٍّه طالِْٛ ػٕٛأٗ اٌٝ ٔـف تٍذٜ ِخثش ٔؼاط ػٓ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأػيز
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 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 4215    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِـغفٝ ادّذ ػثذاٌفراح -  37

ادّذ اٌفراح ػثذ ِـغفٝ/تٍّه-طٛ٘اج اطيٛط عزيك طالِْٛ-طالِْٛ ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 4215    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِـغفٝ ادّذ اٌفراح ػثذ -  38

اٌظيذ ِذّذ اٌظيذ/تٍّه-طٛ٘اج اطيٛط عزيك طالِْٛ ػٕٛأٗ خزدٚاخ تيغ ٔؼاط ػٓ اخز رئيظٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 4215    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِـغفٝ ادّذ اٌفراح ػثذ -  39

ادّذ ػثذاٌفراح ِـغفٝ/تٍّه-طٛ٘اج اطيٛط عزيك طالِْٛ ػٕٛأٗ تاٌرجشئٗ تماٌٗ ٔؼاط ػٓ اخز رئيظٝ ِذً افرراح ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 0115    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ؿفا ِذّذ ػثذاٌٛ٘اب ِذّٛد -  40

اٌظيذ ػثذاٌخاٌك ِؼرـُ ِذّذ/تٍّه-اٌجذيذٖ دزٚوٗ اطاِٗ/د ػيادٖ تجٛار اٌجّٙٛريٗ ػارع ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 4215    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِـغفٝ ادّذ ػثذاٌفراح -  41

اٌظيذ ِذّذ اٌظيذ/تٍّه-طٛ٘اج اطيٛط عزيك طالِْٛ-طالِْٛ ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105125 ذاريخ ٚفي 4215    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِـغفٝ ادّذ ػثذاٌفراح -  42

-1-14 فٝ افررخ ِـغفٝ ادّذ طٍغاْ تٍّه طالِْٛ ػٕٛأٗ اٌٝ ٔـف تٍذٜ ِخثش ٔؼاط ػٓ اخز رئيظٝ ِذً ٌٗ ،:   اٌـرأػيز

2553 

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105126 ذاريخ ٚفي 1233    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ٚاٌذ٘ا تٛاليح طيذ فؤاد ادّذ تظٍّٗ -  43

 اٌٍّه ذؼذيً-2   تغّا اٌرؼاْٚ تٕشيٕٗ اِاَ 6رلُ ػمار ب ِذخً زاتٝػ ادّذ ػارع/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼذيً-1 ،:   اٌـرأػيز ٚؿف

اتٛسيذ ػثذاٌؼشيش اتٛسيذ/تٍّه تجؼٍٗ  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105126 ذاريخ ٚفي 0116    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػثذاٌزدّٓ ػٍٝ ِذّٛد ػٍٝ -  44

ػثذاٌزدّٓ ػٍٝ ِذّٛد/تٍّه-اٌثيغزيٗ اٌٛدذٖ اِاَ اٌّؼٍك اٌزيايٕٗ-اٌّؼٍك اٌزيايٕٗ ،:   اٌـرأػيز  

: اٌـرأػيز ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105122 ذاريخ ٚفي 0110    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، لٍيٕٝ ػفيك عٍؼد ايّٓ -  45

طؼيذ جاد ٔاجخ ِارذيٕا/تٍّه-تغّا اٌجالء ػارع اٌمثٍٝ اٌظادً ،    

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105122 ذاريخ ٚفي 0112    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، دّادٖ ػٍٝ ِذّذ ِذّٛد -  46

ادّذ ِـغفٝ ػٛف دػاء/تٍّه-اٌؼثاب ِزوش تجٛار اٌذّا-اٌذّا ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105122 ذاريخ ٚفي 0111    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػثذإٌؼيُ طاٌّاْ طؼذاٌذيٓ ادّذ -  47

ِذّذ ٔؼّاْ ػٍٝ ػشيشٖ/تٍّه-االترذائيٗ إٌـز ِذرطٗ تجٛار لاٚغزب-لاٚغزب ،:   اٌـرأػيز  



 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

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105122 ذاريخ ٚفي 0105    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِذّذ ادّذ اٌظيذ ِذّٛد -  48

ادّذ ِٕـٛر ػٍٝ ِٕـٛر/تٍّه-خضز دارٖ اٌّىزِٗ ِىٗ ع ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105122 ذاريخ ٚفي 4005    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، اٌال٘ٛخ ػثذ دٕا ٔؼأخ ايفْٛ -  49

ػثذاٌّالن ادية اػزف/تٍّه تجؼٍٗ اٌٍّه ذؼذيً-2       اٌٙايثز ػارع اٌجذيذٖ إٌّؼيٗ/تجؼٍٗ اٌؼٕٛاْ ذؼذيً-1 ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105121 ذاريخ ٚفي 0105    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِذّٛد ػٍٝ ِذّٛد ػٍٝ -  50

اٌؼارف اٌظيذ جّاي/تٍّه-تغّا اٌّذّٛديٗ ذزػٗ اِاَ اٌثذزٜ عّا طادً ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف ، اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105121 ذاريخ ٚفي 0104    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، طٍيّاْ ػٍٝ طٍيّاْ أٛر -  51

طٍيّاْ ػٍٝ ِذّذ ػٍٝ/تٍّه-عّا وٙزتاء ِذغٗ تجٛار اٌغزتٝ عّا طادً ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105121 ذاريخ ٚفي 0102    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػيظٝ ادّذ ػيظٝ ادّذ -  52

ػثذاٌالٖ اتزا٘يُ اِاي/تٍّه-ّ٘اَ اٌؼيخ ِظجذ تجٛار اٌمغٕٗ-اٌمغٕٗ ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105121 ذاريخ ٚفي 0106    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِذّذ فزغٍٝ ػثذاٌذّيذ طالِٗ -  53

فزغٍٝ ػثذاٌذّيذ ِذّذ/تٍّه-اٌشلٍّٝ جٕيٕٗ اخز اٌجشيزٖ ِؼغا-ِؼغا ،:   اٌـرأػيز  

،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105121 ذاريخ ٚفي 0101    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِذّذ طٍيّاْ ػثذاٌزديُ ؿثزٜ ِذّذ -  54

ِذّذ طٍيّاْ فرذيٗ/تٍّه-اٌؼظىزٜ ِظجذ تجٛار سغٍٛي طؼذ ػارع ،:   اٌـرأػيز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105121 ذاريخ ٚفي 0103    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػثذاٌالٖ ػثذاٌؼاي ػثذاٌالٖ ادّذ -  55

ػثذاٌالٖ ػثذاٌؼاي ػثذاٌالٖ/تٍّه-اٌظالَ ِذرطٗ ػارع ،:   اٌـرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼٕٛاْ ذؼذيً ذُ 25105120 ذاريخ ٚفي 0102    تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، تىز ادّذ طاٌّاْ ػثذاٌزدّٓ -  56

ػٍٝ ادّذ دظٓ رػا/تٍّه-اٌـذيٗ اٌٛدذٖ غزب اػماٚ وَٛ-اػماٚ وَٛ ،:   اٌـرأػيز  

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌؼاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؼزوح ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105154ُ ذاريخ ٚفي 0161   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ايٛب ػثذاٌالٖ ِذّذ اترظاَ -  1

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105125ُ ذاريخ ٚفي 0121   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِذّذ خٍف ٔجاخ -  2

خاؽ: اٌرأػيز  

،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105122ُ ذاريخ ٚفي 0111   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػثذإٌؼيُ طاٌّاْ طؼذاٌذيٓ ادّذ -  3

خاؽ: اٌرأػيز ٚؿف  



 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

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105121ُ ذاريخ ٚفي 0102   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػيظٝ ادّذ ػيظٝ ادّذ -  4

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105156ُ ذاريخ ٚفي 0163   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، طّؼاْ ػثذاٌّالن رػاد ِايىً -  5

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105151ُ ذاريخ ٚفي 0125   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، اتٛسيذ ػٍٝ ػثذاٌزديُ ِٕاي -  6

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105121ُ ذاريخ ٚفي 0106   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِذّذ فزغٍٝ ػثذاٌذّيذ طالِٗ -  7

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105151ُ ذاريخ ٚفي 0152   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػاسٌٝ ػثذاٌذىُ ٔاؿز ادّذ -  8

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105122ُ ذاريخ ٚفي 0111   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػٍٝ ادّذ اٌثذرٜ دظاَ -  9

خاؽ: اٌرأػيز  

،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105125ُ ذاريخ ٚفي 4215   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِـغفٝ ادّذ ػثذاٌفراح -  10

خاؽ: اٌرأػيز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105115ُ ذاريخ ٚفي 0122   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، طؼيذ ػثذاٌّٛجٛد طؼذ دّذٜ -  11

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105121ُ ذاريخ ٚفي 0104   ُتزل ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، طٍيّاْ ػٍٝ طٍيّاْ أٛر -  12

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105154ُ ذاريخ ٚفي 0150   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػٍٝ اطّاػيً رافد ادّذ -  13

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105125ُ ذاريخ ٚفي 0126   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػٕٛدٖ ؿّٛئيً تخيد ِيالد -  14

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105122ُ ذاريخ ٚفي 0105   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِذّذ ادّذ اٌظيذ ِذّٛد -  15

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105111ُ ذاريخ ٚفي 0123   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػيظٝ ٘اػُ خّيض ِذّذ -  16

خاؽ: اٌرأػيز  

،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105121ُ ذاريخ ٚفي 0103   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػثذاٌالٖ ػثذاٌؼاي ػثذاٌالٖ ادّذ -  17

خاؽ: اٌرأػيز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105151ُ ذاريخ ٚفي 0160   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، اتزا٘يُ ػٛف ػادي تزطَٛ -  18

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105122ُ ذاريخ ٚفي 0112   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، رتٗ ػثذ تؼاٜ وّيً جّيً -  19

خاؽ: اٌرأػيز  

،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105125ُ ذاريخ ٚفي 4215   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِـغفٝ ادّذ ػثذاٌفراح -  20

خاؽ: اٌرأػيز ٚؿف  



 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

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105120ُ ذاريخ ٚفي 0102   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، تىز ادّذ طاٌّاْ ػثذاٌزدّٓ -  21

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105122ُ ذاريخ ٚفي 0113   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِذّذ ِذّذ رجة -  22

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105122ُ ذاريخ ٚفي 0114   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، دظيٓ ادّذ دظيٓ طذز -  23

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105121ُ ذاريخ ٚفي 0120   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِزطٝ ِذّذ جالي ؿثاح -  24

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105126ُ ذاريخ ٚفي 0116   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػثذاٌزدّٓ ػٍٝ ِذّٛد ػٍٝ -  25

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105156ُ ذاريخ ٚفي 0165   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، دٚاد طٍيّاْ ؿذلٝ ِّذٚح -  26

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105125ُ ذاريخ ٚفي 5403   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِذّذ ٘اػُ أٛر ادّذ -  27

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105122ُ ذاريخ ٚفي 0112   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، دّادٖ ػٍٝ ِذّذ ِذّٛد -  28

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105152ُ ذاريخ ٚفي 0161   تزلُ يذٖل طثك  ، فزد ذاجز ، اٌظيذ اٌثذرٜ رجة ٘اجز -  29

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105152ُ ذاريخ ٚفي 0166   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، يٛطف اهلل جاب ػاعف ِزيُ -  30

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105152ُ ذاريخ ٚفي 0162   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، سيذ ػثذاٌخاٌك ِذّذ ريُ -  31

خاؽ: اٌرأػيز  

،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105125ُ ذاريخ ٚفي 0122   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػثذاٌذافظ ػثذاٌغٕٝ ِذّذ ادّذ -  32

خاؽ: اٌرأػيز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105122ُ ذاريخ ٚفي 0110   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، لٍيٕٝ ػفيك عٍؼد ايّٓ -  33

خاؽ: اٌرأػيز  

: اٌرأػيز ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105110ُ ذاريخ ٚفي 0124   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، فاَ دٍّٝ جاتز ايّٓ -  34

 خاؽ

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105122ُ ذاريخ ٚفي 0115   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، جزص ٔاػذ ؿالح ايّٓ -  35

خاؽ: اٌرأػيز  

،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105125ُ ذاريخ ٚفي 0115   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ؿفا ِذّذ ػثذاٌٛ٘اب ِذّٛد -  36

خاؽ: اٌرأػيز ٚؿف  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105151ُ ذاريخ ٚفي 0151   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ادّذ ِذّذ دظٓ ِيزغٕٝ -  37

خاؽ: اٌرأػيز  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105154ُ ذاريخ ٚفي 0165   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، جٕذٜ ٘زِيٕا جٕذٜ يٛطف -  38

خاؽ: اٌرأػيز  

،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105125ُ ذاريخ ٚفي 0125   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ػثذاٌزدّٓ ِذّذ يظزٜ ِذّذ -  39

خاؽ: اٌرأػيز ٚؿف  

 اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105121ُ ذاريخ ٚفي 0101   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِذّذ طٍيّاْ ػثذاٌزديُ ؿثزٜ ِذّذ -  40

خاؽ: اٌرأػيز ٚؿف،   

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105155ُ ذاريخ ٚفي 0162   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، طاٌُ ؿذيك رػاد دّادٖ -  41

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105156ُ ذاريخ ٚفي 0164   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، رٚفائيً يظٝ طّيز اطاِٗ -  42

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105151ُ ذاريخ ٚفي 0121   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، طؼيذ ِذّذ طؼيذ رضٗ -  43

خاؽ: اٌرأػيز  

 ٚؿف،  اٌؼزوح ٔٛع ذؼذيً ذ25105121ُ ذاريخ ٚفي 0105   تزلُ ليذٖ طثك  ، فزد ذاجز ، ِذّٛد ػٍٝ ّٛدِذ ػٍٝ -  44

خاؽ: اٌرأػيز  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌظّح االطُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ٚٚذز تٍٛ/تجؼٍٙا اٌرجاريٗ اٌظّٗ ذؼذيً: اٌٝ 5245 تزلُ اٌّميذج اٌؼزوح اطُ ترؼذيً اٌرأػيز ذ25105154ُ:  ذاريخ فٝ  ،  -  1    

 ِيذيىاي/ تجؼٍٙا اٌرجاريٗ اٌظّٗ ذٛضيخ: اٌٝ 6116 تزلُ اٌّميذج اٌؼزوح اطُ ترؼذيً اٌرأػيز ذ25105121ُ:  ذاريخ فٝ  ،  -  2

اٌغثيٗ اٌّظرٍشِاخ ٌرجارٖ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األػخاؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ػزواخ اٌرجارٜ اٌظجً ذؼذيالخ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؼغة - اٌّذٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّاي رأص      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌؼاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌؼزوح ٔٛع       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمأٛٔي اٌىياْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌظّح االطُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األػخاؽ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األدىاَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

افزاد ذجذيذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

5511   تزلُ    25105151:  ذاريخ ، 015  2510-5-21-ج  ِذّذ ٘اػُ ػاعف ِذّٛد -  1  

6531   تزلُ    25105154:  ذاريخ ، 003  2510-5-11-ج  دظأيٓ دظٓ ػثذاٌزاسق دظاَ ِذّذ -  2  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

4366   تزلُ    25105154:  ذاريخ ، 005  2510-5-23-ج  ِذّٛد ِذّذ اٌذيٓ ػّاد -  3  

2206   تزلُ    25105154:  ذاريخ ، 001  2510-4-24-ج  اٌظيذ ِذّذ اٌفراح ػثذ -  4  

2145   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1552  2554-6-1-ج  اٌؼاي ػثذ ِـغفٝ ِذّذ -  5  

2145   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1553  2550-6-1-ج  اٌؼاي ػثذ ِـغفٝ ِذّذ -  6  

2145   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1554  2514-6-1-ج  اٌؼاي ػثذ ِـغفٝ ِذّذ -  7  

2145   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1555  2510-6-1-ج  اٌؼاي ػثذ ِـغفٝ ِذّذ -  8  

2451   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1551  2511-6-15-ج  دٕا طؼيذ ػشيش وّيً -  9  

4121   تزلُ    25105152:  ذاريخ ، 1512  2516-2-22-ج  فزغٍٝ ادّذ ػذاذٗ جّاي -  10  

6452   تزلُ    25105151:  ذاريخ ، 1525  2511-0-12-ج  ِذّذ ػٍٝ دّذاْ ٕ٘اء -  11  

4400   تزلُ    25105151:  ذاريخ ، 1525  2510-2-21-ج  ِزسٚق خٍٗ دٍّٝ ِجذٜ -  12  

5026   تزلُ    25105111:  ذاريخ ، 1533  2511-5-12-ج  اٌظيذ دّشٖ فٛسٜ ِذّذ -  13  

5026   تزلُ    25105111:  ذاريخ ، 1532  2516-1-11-ج  اٌظيذ دّشٖ فٛسٜ ِذّذ -  14  

5520   تزلُ    25105111:  ذاريخ ، 1521  2514-15-2-ج  اٌّجيذ ػثذ ضيف اتٛ دظٓ اٌذظيٕٝ -  15  

2265   تزلُ    25105111:  ذاريخ ، 1520  2510-3-21-ج  ِذّٛد اٌؼشيش ػثذ ػادي ايّاْ -  16  

5514   تزلُ    25105111:  ذاريخ ، 1531  2512-2-22-ج  اٌّمـٛد ػثذ ادّذ ِـغفٝ ٕ٘اء -  17  

5560   تزلُ    25105111:  ذاريخ ، 1535  2512-2-15-ج  د٘ة اتٛ اطّاػيً ٚفاء -  18  

4520   تزلُ    25105110:  ذاريخ ، 1530  2515-4-2-ج  ادّذ ػٍٝ اٌظيذ ػاعف -  19  

4520   تزلُ    25105110:  ذاريخ ، 1545  2515-4-2-ج  ادّذ ػٍٝ اٌظيذ ػاعف -  20  

5555   تزلُ    25105110:  ذاريخ ، 1532  2510-1-11-ج  ِذّذ اٌثذرٜ ِذّذ فاعّٗ -  21  

3161   تزلُ    25105110:  ذاريخ ، 1535  2512-5-14-ج  تىيز اٌثٕا دظٓ خٍيفٗ -  22  

3161   تزلُ    25105110:  ذاريخ ، 1536  2512-5-14-ج  تىيز اٌثٕا دظٓ خٍيفٗ -  23  

2121   تزلُ    25105125:  ذاريخ ، 1541  2554-2-1-ج  راػذ ِذّذ اطاِٗ -  24  

2121   تزلُ    25105125:  ذاريخ ، 1542  2550-2-1-ج  راػذ ِذّذ اطاِٗ -  25  

2121   تزلُ    25105125:  ذاريخ ، 1543  2514-2-1-ج  راػذ ِذّذ اطاِٗ -  26  

2121   تزلُ    25105125:  ذاريخ ، 1544  2510-2-1-ج  راػذ ِذّذ اطاِٗ -  27  

5542   تزلُ    25105121:  ذاريخ ، 1552  2510-1-6-ج  ِذّذ ػٍٝ ِذّٛد اٚطاِٗ -  28  

3431   تزلُ    25105121:  ذاريخ ، 1554  2511-1-21-ج  ادّذ ادّذ أٔٛر اٌظيذ -  29  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

3431   تزلُ    25105121:  ذاريخ ، 1555  2516-1-21-ج  ادّذ ادّذ أٔٛر اٌظيذ -  30  

4320   تزلُ    25105122:  ذاريخ ، 1564  2510-3-14-ج  ِذّذ ِؼثذ ادّذ اٌذيٓ تذر -  31  

5525   تزلُ    25105122:  ذاريخ ، 1561  2510-6-16-ج  ِذّذ اٌظيذ ِؼزٚف ٕ٘اء -  32  

1166   تزلُ    25105125:  ذاريخ ، 1566  2551-15-1-ج  ادّذ اٌالٖ ػثذ جّاي -  33  

1166   تزلُ    25105125:  ذاريخ ، 1562  2556-15-1-ج  ادّذ اٌالٖ ػثذ جّاي -  34  

1166   تزلُ    25105125:  ذاريخ ، 1561  2511-15-1-ج  ادّذ اٌالٖ ػثذ جّاي -  35  

1166   تزلُ    25105125:  ذاريخ ، 1560  2516-15-1-ج  ادّذ اٌالٖ ػثذ جّاي -  36  

2411   تزلُ    25105125:  ذاريخ ، 1521  2553-4-20-ج  ػٍٝ خٍيفٗ ِذّذ رػاد -  37  

2411   تزلُ    25105125:  ذاريخ ، 1522  2551-4-20-ج  ػٍٝ خٍيفٗ ِذّذ رػاد -  38  

2411   تزلُ    25105125:  ذاريخ ، 1523  2513-4-20-ج  ػٍٝ خٍيفٗ ِذّذ رػاد -  39  

2411   تزلُ    25105125:  ذاريخ ، 1524  2511-4-20-ج  ػٍٝ خٍيفٗ ِذّذ رػاد -  40  

2242   تزلُ    25105126:  ذاريخ ، 1515  2510-3-4-ج  تخيد ػٍٝ ادّذ ػٍٝ -  41  

5566   تزلُ    25105122:  ذاريخ ، 1503  2510-0-1-ج  ػثّاْ ادّذ اطّاػيً ػثذاٌزدّٓ -  42  

2643   تزلُ    25105120:  ذاريخ ، 1154  2511-12-15-ج  ِٕـٛر طيذ اٌؼٍيُ ػثذ دّذٜ -  43  

   ــــــــــــــــــــــ  

ػزواخ ذجذيذاخ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1061   تزلُ    25105151:  ذاريخ ، 016  2516-12-22-ج  ٚػزوٗ اٌؼشيش ػثذ ادّذ خاٌذ ػزوٗ -  1  

4315   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1555  2514-2-16-ج  ِذّذ اهلل ػثذ ِىاطة ػزوح -  2  

4315   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1555  2514-2-16-ج  ٚػزيىرٗ جٛ٘ز ادّذ ِذّذ/  ػزوح -  3  

4315   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1555  2514-2-16-ج  ِذّذ اهلل ػثذ ِىاطة ػزوح -  4  

4315   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1555  2514-2-16-ج  ٚػزيىرٗ جٛ٘ز ادّذ ِذّذ/  ػزوح -  5  

4315   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1551  2510-2-16-ج  ِذّذ اهلل ػثذ ِىاطة ػزوح -  6  

4315   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1551  2510-2-16-ج  ٚػزيىرٗ جٛ٘ز ادّذ ِذّذ/  ػزوح -  7  

4315   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1551  2510-2-16-ج  ِذّذ اهلل ػثذ ِىاطة ػزوح -  8  

4315   تزلُ    25105156:  ذاريخ ، 1551  2510-2-16-ج  ٚػزيىرٗ جٛ٘ز ادّذ ِذّذ/  ػزوح -  9  

1123   تزلُ    25105126:  ذاريخ ، 1511  2556-1-15-ج  ٚػزواٖ ِذّٛد اٌظيذ ِرٌٛٝ ػزوٗ -  10  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

1123   تزلُ    25105126:  ذاريخ ، 1512  2511-1-15-ج  ٚػزواٖ ِذّٛد اٌظيذ ِرٌٛٝ ػزوٗ -  11  

1123   تزلُ    25105126:  ذاريخ ، 1513  2516-1-15-ج  ٚػزواٖ ِذّٛد اٌظيذ ِرٌٛٝ ػزوٗ -  12  

131   تزلُ    25105120:  ذاريخ ، 1153  2510-1-1-ج  ٚػزيىرٗ تىزٜ اتٛ إٌّؼُ ػثذ اٌزديُ ػثذ ِخرار/  ػزوٗ -  13  

   ــــــــــــــــــــــ  

افزاد ر٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افزاد تيغ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ػزواخ ر٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ػزواخ تيغ    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  


