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أفؽاظ ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ػٓ 15532 ثؽلُ 25111522 فٝ ل١ع ، 55555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ػجعاٌغفبؼ اٌع٠ٓ شؽف ػٍٝ -  1

زكب١ٔٓ ِسّع وّبي قسؽ/ ٍِه االث١ط ػؿثخ - اٌصؼ١عٜ ػٍٝ شبؼع:  ثدٙخ ، ٚرسف ٔدف رد١ّغ  

 اقز١ؽاظ ػٓ 15225 ثؽلُ 25111551 فٝ ل١ع ، 555555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٛض رٛف١ك ِدعٜ خ١ٕذ -  2

/ ٍِه اٌسع٠ع اٌكىخ شؽق ازّع ق١ع ػّبؼح ضٍف اثٛؾػجً:  ثدٙخ ، وبٍِخ 11 ٚاٌفمؽح 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 اٌفمؽح ػعا ف١ّب ٚرصع٠ؽ

رٛف١ك ِدعٜ ا٠ٙبة  

 اقز١ؽاظ ػٓ 15225 ثؽلُ 25111551 فٝ ل١ع ، 555555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ػٛض رٛف١ك ِدعٜ خ١ٕذ -  3

/ ٍِه اٌكٛق شبؼع اثٛؾػجً ثبٌؼٕٛاْ ؼئ١كٝ ِسً ٌٍزبخؽ:  ثدٙخ ، وبٍِخ 11 ٚاٌفمؽح 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36 اٌفمؽح ػعا ف١ّب ٚرصع٠ؽ

اٌطبٔىخ 15225 ثؽلُ ٚل١ع 2512/6/6 فٝ 238 ثؽلُ اٚظع ٚلع ضؽظٚاد/  ثٕشبغ ؼ٠بض ؼإٚف ٔج١ً  

 ظاضً ػّبي ٔمً ػٓ 15531 ثؽلُ 25111521 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِؽقٝ ػٍٝ وؽَ ِسّع -  4

اٌؼجٛؼ ِع٠ٕخ 1 شمخ اٌؼبئٍٝ االقىبْ 54 ثٍٛن:  ثدٙخ ، اٌؼؽث١خ ِصؽ خّٙٛؼ٠خ  

 ظاضً ػّبي ٔمً ػٓ 15531 ثؽلُ 25111521 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ِؽقٝ ػٍٝ وؽَ ِسّع -  5

 1 ؼلُ ِسً إٌٙعخ ِع٠ٕخ َ 1555 اقىٕعؼ٠خ َ 1 ِعضً 1 ثٍٛن ثبٌؼٕٛاْ ؼئ١كٝ ِسً ٌٍزبخؽ:  ثدٙخ ، اٌؼؽث١خ ِصؽ خّٙٛؼ٠خ

 ثؽلُ ٚل١ع 2514/8/25 فٝ ٚافززر اٌؼبِخ ٚاٌّمبٚالد( ٚفبوف رص٠ٛؽ)  اػّبي ؼخبي ٚضعِخ ػمبؼ٠خ ِشؽٚػبد اظاؼح/  ثٕشبغ

اٌمب٘ؽح غؽفخ 15826  

 ٚث١غ ردبؼح ػٓ 15524 ثؽلُ 25111551 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  طٗ اثؽا١ُ٘ اٌع٠ٓ ِسٝ ٔعا -  6

ػٍٝ اٌك١ع قؼ١ع/ ٍِه االؾ٘ؽٜ اٌّؼٙع شبؼع 15:  ثدٙخ ، ردؿئخ ط١ٛؼ  

 رٛو١الد ػٓ 15533 ثؽلُ 25111522 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ِسّع اقّبػ١ً ٚائً -  7

 اٌّالثف ٚرٛؼ٠ع - ٚرٛؼ٠ع ٚاقز١ؽاظ ث١غ ِٓ أٛاػٙب ثد١ّغ االٌٝ اٌسبقت ٚضعِبد االٔزؽٔذ ضعِبد)   ػعا ف١ّب  ػ١ِّٛخ ٚرٛؼ٠عاد

 ٚاظٚاد ٚاٌّشؽٚثبد االغػ٠خ ِكزٍؿِبد ِٓ ٠ٍؿَ ِب وبفخ ٚرٛؼ٠عاد(  ٚاٌجسؽٜ اٌجؽٜ اٌص١ع ٚاظٚاد ٚاٌػض١ؽح ٚاالقٍسخ اٌؼكىؽ٠خ

 ٠ٍؿَ ِب ٚوبفخ اٌّؽرجطخ ٚغ١ؽ اٌّؽرجطخ ٚاٌّؿا٠عاد إٌّبلصبد أٛاع ٚوبفخ اٌجزؽٚي لطبع ٚضعِبد ٚاٌّطبػُ ٌٍفٕبظق إٌظبفخ

ٔبصؽ خالي ق١ّؽ/ ٍِه اٌشجبة ِؽوؿ ثدٛاؼ اٌجسؽ ل  1:  ثدٙخ ،.  ٚاٌىٙؽثبئ١خ اٌىزبث١خ االظٚاد ٚرٛؼ٠ع  

 ِصٕغ ػٓ 15521 ثؽلُ 25111516 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌجسؽٜ زك١ٓ اثؽا١ُ٘ زبؾَ -  8

ٔبصؽ ػجعاٌد١ّع ٠سٝ ػّؽٚ/ ثٍّه اٌؼىؽشٗ - اثٛؾػجً:  ثدٙخ ، زع٠ع قست  

 ػٓ 15528 ثؽلُ 25111558 فٝ ل١ع ، 12555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اٌكؼٛظٜ ِسّٛظ ػؿد طجٝ ِؽوؿ -  9

ٚاالزكبْ اٌجؽ خّؼ١ٗ/ ثٍّه اٌجسؽ شبؼع اٌطبٔىٗ:  ثدٙخ ، طجٝ ِؽوؿ  

 اصالذ ػٓ 15534 ثؽلُ 25111535 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  زالٚح ػٛاظ صع٠ك ِسّع ازّع -  10

زالٚح ػٛاظ صع٠ك ِسّع/  ثٍّه - ؾػجً اثٛ اٌكٛق شبؼع:  ثدٙخ ، إٌّؿ١ٌخ ٚاالظٚاد االخٙؿح  

 ؼزالد ِىزت ػٓ 15526 ثؽلُ 25111558 فٝ ل١ع ، 5555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  اثؽا١ُ٘ ازّع ِسّع ٔج٠ٛٗ -  11

ِسّع زكٓ ػجعاٌؼظ١ُ اٌك١ع/ ٍِه خ١ٕٙٗ ػؽة اٌمٕبطؽ شج١ٓ:  ثدٙخ ، ػّبي ٚٔمً  

 ٚؼشخ ػٓ 15535 ثؽلُ 25111516 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ٔبصف ق١ٍّبْ غؽ٠ت ِسّع -  12

ٔبصف ق١ٍّبْ غؽ٠ت صالذ/  ٍِه اٌمٍح - اٌز١ً زٛض اٌٛؼشخ ل:  ثدٙخ ،(  اال٠طبٌٝ ٚاالثٛاة ِؼبظْ رشغ١ً ٚؼشخ)  زعاظح  

 رشغ١ً ػٓ 15236 ثؽلُ 25111535 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ّ٘بَ ازّع اٌع٠ٓ زكبَ -  13

ػجعاٌفزبذ قؼ١ع ضبٌع/ ثٍّه و١ٕ١ٕٗ ١ِذ طٛش/ ثبٌؼٕٛاْ اضؽ ؼئ١كٝ ٌٍزبخؽ:  ثدٙخ ، وؽرْٛ ٚث١غ  
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 رشغ١ً ػٓ 15236 ثؽلُ 25111535 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ّ٘بَ ازّع اٌع٠ٓ زكبَ -  14

ٕ٘عاٜٚ ػجعاٌؽاؾق ؾوٝ ربِؽ/ٍِه زك١ت ػؿثخ قؽ٠بلٛـ:  ثدٙخ ، وؽرْٛ ٚث١غ  

 رشغ١ً ػٓ 15236 ثؽلُ 25111535 فٝ ل١ع ، 15555.555  ، ِبٌٗ ؼأـ ، فؽظ ربخؽ ،  ازّع ّ٘بَ ازّع اٌع٠ٓ زكبَ -  15

اٌع٠ت زكٓ ازّع/ ٍِه اٌّسطٗ شبؼع ِٓ اٌى١ٕكٗ شبؼع اثٛؾػجً/ ثبٌؼٕٛاْ ؼئ١كٝ ِسً ٌٍزبخؽ:  ثدٙخ ، وؽرْٛ ٚث١غ  

   ــــــــــــــــــــــ  

شؽوبد ل١ٛظ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 155555.555   ِبٌٙب ،ؼأـ   اٌّشؽٚػبد ٚاظاؼح اٌؼمبؼٜ ثّبؼاالقز  ،  شؽوخ   ٚشؽ٠ىٗ اٌؼؿة ِسّع ػٍٝ ازّع شؽوخ -  1

 لكُ - 2 ِس١ٍخ االٚي اٌسٝ 15:  ثدٙخ ، اٌّشؽٚػبد ٚاظاؼح اٌؼمبؼٜ االقزثّبؼ ػٓ ، 15525 ثؽلُ 25111553 فٝ ،ل١عد

 اٌؼجٛؼ

   ــــــــــــــــــــــ  

أفؽاظ اٌزدبؼٜ اٌكدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشطت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رُ  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111551 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11422:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زكٓ ِسّع زكٓ اٌك١ع   - 1

5 ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع ِسٛ  

  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111552 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   4211:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌٛو١ً ِسّع ِسّع اٌك١ع ٘جٗ   - 2

ٔٙبئ١آ اٌزدبؼٖ رؽن  

  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111552 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   4211:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌٛو١ً ِسّع ِسّع اٌك١ع ٘جٗ   - 3

2511/15/2 فٝ 1254 ثؽلُ ِٛظع رؤش١ؽ طٍت ثّٛخت اٌفؽع اٌغبء  

 ِسٛ رُ  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111553 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   1221:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اهلل ػجع ِسّع ٘عٞ   - 4

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع  

 رُ  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111552 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15545:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌغ١ّٕٝ ِسّع ِسّع ١٘ثُ   - 5

2511/15/2 فٝ 1282 ؼلُ ربش١ؽ ثطٍت اٌفؽع اٌغبء  

 رُ  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111552 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   3226:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  خّؼٗ ٠ٛقف ِسّع ٔؼّبد   - 6

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت  اٌم١ع ِسٛ  
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  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111551 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   4354:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ق١ٍّبْ ق١ع ٚخ١ٗ ِسّع ٘عٞ   - 7

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع ِسٛ رُ  

 ِسٛ رُ  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111513 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   61:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ازّع زبِع ِسّع ٔؼّبْ   - 8

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن  اٌم١ع  

 اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111515 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   6381:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  شؽ٠ف ازّع اٌٛ٘بة ػجع اِدع   - 9

اٌزدبؼح ٌزؽن 2511/15/15 فٝ 1358 ثؽلُ اٌّٛظع اٌزؤش١ؽ طٍت ثّٛخت اٌفؽع اٌغبء رُ   

 ِسٛ رُ  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111516 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   1454:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  شٕٛظٖ وبًِ ِدعٞ   - 10

ٔٙبئ١آ اٌزدبؼٖ رؽن ٌكجت اٌم١ع  

 شطت/ِسٛ رُ   25111516 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   11866:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌفزبذ ػجع ِصطفٟ أزّع ػالء   - 11

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع ِسٛ رُ  اٌكدً  

  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111525 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   6633:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌك١ع ثؽػٝ اثؽا١ُ٘ قبٌُ   - 12

ٔٙبئ١آ اٌزدبؼٖ رؽن  

 اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111522 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   1612:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌدّبي ِسّع اثؽا١ُ٘ طبؼق   - 13

ٔٙبئ١آ اٌزدبؼٖ رؽن   

 اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111522 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15283:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  زك١ٓ ِسّع صالذ زك١ٓ   - 14

ٔٙبئ١آ اٌزدبؼٖ رؽن   

 رُ  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111523 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   3453:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  اٌمطؽٜ ػّؽ ِسّع ػّؽ   - 15

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثككت اٌم١ع ِسٛ  

 رُ  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111522 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   6555:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ؼؾق خبثؽ ػٍٟ ضبٌع   - 16

اٌزبخؽ ٚفبٖ ثكجت اٌم١ع ِسٛ  

 اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111521 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   1885:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  إثؽا١ُ٘ زك١ٓ إٌجٟ ػجع ق١ع   - 17

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌم١ع ِسٛ رُ   

 رؽن  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111535 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   8152:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ؼلجٗ زكٓ اٌك١ع زك١ٓ   - 18

ٔٙبئ١آ اٌزدبؼٖ  

 اٌكدً تشط/ِسٛ رُ   25111535 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   3215:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ق١ٍّبْ ِسّع اقّبػ١ً اوؽاَ   - 19

ٔٙبئ١آ اٌزدبؼح رؽن   

 شطت/ِسٛ رُ   25111531 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   14543:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػ١ٍٖٛ ِٕكٝ إثؽا١ُ٘ إثؽا١ُ٘ ٘بٔٝ   - 20

ٔٙبئ١آ اٌزدبؼٖ رؽن  اٌكدً  

 شطت/ِسٛ رُ   25111531 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   14543:  ثؽلُ ل١عٖ قجك  ،  فؽظ ربخؽ  ،  ػ١ٍٛح ِٕكٝ اثؽا١ُ٘ اثؽا١ُ٘ ٘بٔٝ   - 21

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼٖ ٌزؽن)  ربش١ؽ ثطٍت االضؽ اٌؽئ١كٝ اٌغبء  اٌكدً  ) 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌّبي ؼأـ     

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25111552 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  14886 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٘ؽاـ ِسّع ِسّع ٔصؽ أزّع -  1

خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25111553 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15452 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ٔصؽ اثٛاٌسكٓ ؾ٘ؽاْ ػجعٖ -  2

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25111513 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  14228 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػجعاٌس١ٍُ ِسّٛظ أزّع ػجعاٌؽزّٓ -  3

خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25111515 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  11225 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زكٓ ِسّٛظ ِسّع ػّبظ -  4

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

 ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25111515 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15382 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػٛض ق١عُ٘ ثط١ذ ؼاظٝ -  5

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

 ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25111525 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15553 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  زكٓ أزّع ِسّٛظ ٔبصؽ -  6

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25111522 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15215 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  اٌك١ع ِسّع اٌك١ع ػجعاٌؼبي ػبظي -  7

خ١ٕٗ  25555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف   

 ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25111521 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  15688 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ػّبؼٖ زكٓ ِسّع ِسّع -  8

خ١ٕٗ  5555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

 ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25111531 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  4183 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ِسّٛظ ػٛض اهلل ػجع -  9

خ١ٕٗ  355555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ  25111531 ، ربؼ٠ص ٚفٟ  13325 ثؽلُ ل١عٖ قجك ،، فؽظ ربخؽ  ثؽوبد ازّع  ثؽوبد  اٌك١ع ِسّع -  10

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٗ ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف   

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111551 ربؼ٠ص ٚفٟ 15524    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، طٗ اثؽا١ُ٘ اٌع٠ٓ ِسٝ ٔعا -  1

ػٍٝ اٌك١ع قؼ١ع/ ٍِه االؾ٘ؽٜ اٌّؼٙع شبؼع 15 ،:   اٌـزؤش١ؽ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111552 ربؼ٠ص ٚفٟ 4211    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌٛو١ً ِسّع ِسّع اٌك١ع ٘جٗ -  2

اٌفؽع إٌغبء ،:   اٌـزؤش١ؽ  

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111558 ربؼ٠ص فٟٚ 15528    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكؼٛظٜ ِسّٛظ ػؿد طجٝ ِؽوؿ -  3

ٚاالزكبْ اٌجؽ خّؼ١ٗ/ ثٍّه اٌجسؽ شبؼع اٌطبٔىٗ  ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111558 ربؼ٠ص ٚفٟ 15526    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ازّع ِسّع ٔج٠ٛٗ -  4

ِسّع زكٓ ػجعاٌؼظ١ُ اٌك١ع/ ٍِه خ١ٕٙٗ ػؽة اٌمٕبطؽ شج١ٓ ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111551 ربؼ٠ص ٚفٟ 15225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٛض رٛف١ك ِدعٜ خ١ٕذ -  5

رٛف١ك ِدعٜ ا٠ٙبة/ ٍِه اٌسع٠ع اٌكىخ شؽق ازّع ق١ع ػّبؼح ضٍف اثٛؾػجً ،:   اٌـزؤش١ؽ   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111551 ربؼ٠ص ٚفٟ 15225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٛض رٛف١ك ِدعٜ خ١ٕذ -  6

 238 ثؽلُ اٚظع ٚلع ضؽظٚاد/  ثٕشبغ ؼ٠بض ؼإٚف ٔج١ً/ ٍِه اٌكٛق شبؼع اثٛؾػجً ثبٌؼٕٛاْ ؼئ١كٝ ِسً ٌٍزبخؽ ،:   اٌـزؤش١ؽ

اٌطبٔىخ 15225 ثؽلُ ٚل١ع 2512/6/6 فٝ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111515 ربؼ٠ص ٚفٟ 11225    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّٛظ ِسّع ػّبظ -  7

115-151-152)  لطؼخ اٌصٕبػ١خ اٌشؽٚق ِٕطمخ/  اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ  )  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111515 ربؼ٠ص ٚفٟ 6381    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، شؽ٠ف ازّع اٌٛ٘بة ػجع اِدع -  8

 ازّع ػجعاٌٛ٘بة/ ٍِه اٌكؽخبٔٝ ل22 اٌطبٔىخ اٌٝ 2515/4/14 فٝ 314 ثؽلُ اٌّٛظع اٌفؽع ػٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ

 -ػجعاٌٛ٘بة

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111515 ربؼ٠ص ٚفٟ 6381    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، شؽ٠ف ازّع اٌٛ٘بة ػجع اِدع -  9

 ػجبٌٛ٘بة ازّع/ ٍِه اٌجبشب ػؿثخ ِعضً اِبَ اٌدؿاَ طؽ٠ك االث١ط ػؿثخ - اثٛؾػجً اٌٝ ٝاٌؽئ١ك اٌّسً ػٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ

  - ازّع

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111515 ربؼ٠ص ٚفٟ 6381    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، شؽ٠ف ازّع اٌٛ٘بة ػجع اِدع -  10

ػجعاٌٛ٘بة ازّع ػجعاٌٛ٘بة/ ٍِه اٌكؽخبٔٝ ل  22 اٌىبئٓ اٌفؽع اٌغبء ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111516 ربؼ٠ص ٚفٟ 15535    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبصف ق١ٍّبْ غؽ٠ت ِسّع -  11

ٔبصف ق١ٍّبْ غؽ٠ت صالذ/  ٍِه اٌمٍح - اٌز١ً زٛض اٌٛؼشخ ل ،:   اٌـزؤش١ؽ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111516 ربؼ٠ص ٚفٟ 15521    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجسؽٜ زك١ٓ اثؽا١ُ٘ زبؾَ -  12

ٔبصؽ ػجعاٌد١ّع ٠سٝ ػّؽٚ/ ثٍّه اٌؼىؽشٗ - اثٛؾػجً ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111516 ربؼ٠ص ٚفٟ 1454    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، شٕٛظٖ وبًِ ِدعٞ -  13

اٌطبٌج١ٗ ِسؽَ ػثّبْ. ل15/ اٌىبئٓ اٌفؽع اٌغبء رُ   

 ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111516 ربؼ٠ص ٚفٟ 1454    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، شٕٛظٖ وبًِ ِدعٞ -  14

ػط١ٗ اثٛ ِسّع اٌك١ع ِسّع/ ٍِه ٔبصف ِسّٛظ ِسّع. ل3/ اٌىبئٓ اٌفؽع اٌغبء رُ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111525 ربؼ٠ص ٚفٟ 15568    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼظٛاْ ِسّع قؼ١ع ِسّع -  15

ػٕٗ ٌالقزغٕبء ٚغٌه اٌىَٛ شج١ٓ 64621 ربثغ ثؽلُ ٚاٌّم١ع2516/1/15 فٝ 125 ثؽلُ اٌّٛظع اٌفؽع اٌغبء ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111525 ربؼ٠ص ٚفٟ 15568    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼظٛاْ ِسّع قؼ١ع ِسّع -  16

اٌك١ع وبًِ اٌع٠ٓ ػالء/ ٍِه ض١ّف ق١عٜ ثدٛاؼ ؾغٍٛي قؼع ل اٌىَٛ شج١ٓ/  اٌٝ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ػٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111525 ربؼ٠ص ٚفٟ 15568    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼظٛاْ ِسّع قؼ١ع ِسّع -  17

اٌك١ع وبًِ اٌع٠ٓ ػالء/ ٍِه ض١ّف ق١عٜ ثدٛاؼ ؾغٍٛي قؼع ل اٌىَٛ شج١ٓ/  اٌٝ اٌؽئ١كٝ اٌّسً ػٕٛاْ ؼع٠ًر ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111525 ربؼ٠ص ٚفٟ 15568    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼظٛاْ ِسّع قؼ١ع ِسّع -  18

 ٌالقزغٕبء ٚغٌه اٌىَٛ شج١ٓ 64621 ربثغ ثؽلُ ٚاٌّم١ع 2516/2/2 فٝ 854 ثؽلُ اٌّٛظع االضؽ اٌؽئ١كٝ اٌّسً اٌغبء ،:   اٌـزؤش١ؽ

  ػٕٗ

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111525 ربؼ٠ص ٚفٟ 15568    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ؼظٛاْ ِسّع قؼ١ع ِسّع -  19

ػٕٗ ٌالقزغٕبء ٚغٌه اٌىَٛ شج١ٓ 64621 ربثغ ثؽلُ ٚاٌّم١ع2516/1/15 فٝ 125 ثؽلُ اٌّٛظع اٌفؽع اٌغبء ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111525 ربؼ٠ص ٚفٟ 12552    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػط١ٗ ػبِؽ فٛؾٜ ِصطفٝ -  20

ازّع ِسّٛظ زّعاْ/ ٍِه اال١ِؽ ػؿثخ -اٌسع٠ثٗ اٌزؽث١ٗ ِعؼقخ. ل اٌطصٛص/ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111521 ربؼ٠ص ٚفٟ 15525    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌدؿ٠ؽ ِسّع ِسّع ٘بٔٝ -  21

 ث١غ/  ثٕشبغ - اٌكالَ ػجع ؼظب ِسّٛظ اشؽف/  ثٍّه اٌسٍٛ شبؼع ِغ ِست - طٕطب/  ثبٌؼٕٛاْ اضؽ ؼئ١ف ِسً اففزبذ ،:   اٌـزؤش١ؽ

طٕطب            ثؽلُ ٚل١ع         فٝ     ثؽلُ اٚظع خب٘ؿح ِالثف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111521 ربؼ٠ص ٚفٟ 15531    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽقٝ ػٍٝ وؽَ ِسّع -  22

اٌؼجٛؼ ِع٠ٕخ 1 شمخ اٌؼبئٍٝ االقىبْ 54 ثٍٛن ،:   اٌـزؤش١ؽ   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111521 ربؼ٠ص ٚفٟ 15531    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽقٝ ػٍٝ وؽَ ِسّع -  23

 اظاؼح/  ثٕشبغ 1 ؼلُ ِسً إٌٙعخ ِع٠ٕخ َ 1555 اقىٕعؼ٠خ َ 1 ِعضً 1 ثٍٛن ثبٌؼٕٛاْ ؼئ١كٝ ِسً ٌٍزبخؽ ،:   اٌـزؤش١ؽ

 غؽفخ 15826 ثؽلُ ٚل١ع 2514/8/25 فٝ ٚافززر اٌؼبِخ ٚاٌّمبٚالد( ٚفبوف رص٠ٛؽ)  اػّبي ؼخبي ٚضعِخ ػمبؼ٠خ ِشؽٚػبد

  اٌمب٘ؽح

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111521 ربؼ٠ص ٚفٟ 14228    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػجعاٌس١ٍُ ِسّٛظ أزّع ػجعاٌؽزّٓ -  24

ط٠ٍٛٗ ػجعاٌس١ٍُ ِسّٛظ ازّع/ ٍِه اٌؼبٌٝ اٌكع شبؼع 41 اٌّؽ٠ح/ اٌٝ اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚصف   

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111523 ربؼ٠ص ٚفٟ 3453    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌمطؽٜ ػّؽ ِسّع ػّؽ -  25

 ٚاٌّٛظع ِٕؿ١ٌٗ اظٚاد/ ثٕشبغ ق١ٍّبْ قؼ١ع ِسّع/ٍِه ػجعاٌؼؿ٠ؿ ازّع اٌجطً. ل/ ثبٌؼٕٛاْ االضؽ اٌؽئ١كٝ إٌغبء رُ ،:   اٌـزؤش١ؽ

3453 ربثغ ثؽلُ ٚاٌّم١ع 2552/4/23 ف312ٝ ثؽلُ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111523 ربؼ٠ص ٚفٟ 15355    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ خّؼٗ صجسٝ ٔؼّٗ -  26

 ثكبر١ٓ اٌؿِبَ ضبؼج اٌصٕبػ١ٗ أشبص ِٕطمخ/ ثبٌؼٕٛاْ اضؽ ؼئ١كٝ ٌٍزبخؽ/ ثبٌؼٕٛاْ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزؤش١ؽ

ثؽلُ ٚل١ع         فٝ    ثؽلُ اٚظع اٌك١ع اٌع٠ٓ قؼع ِسّع ِسّع/ ٍِه االقّبػ١ٍٗ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111522 ربؼ٠ص ٚفٟ 15533    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اقّبػ١ً ٚائً -  27

ٔبصؽ خالي ق١ّؽ/ ٍِه اٌشجبة ِؽوؿ ثدٛاؼ اٌجسؽ ل  1 ،:   اٌـزؤش١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111522 ربؼ٠ص ٚفٟ 15532    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ػجعاٌغفبؼ اٌع٠ٓ شؽف ػٍٝ -  28

زكب١ٔٓ ِسّع وّبي قسؽ/ ٍِه االث١ط ػؿثخ - اٌصؼ١عٜ ػٍٝ شبؼع ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚصف  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111521 ربؼ٠ص ٚفٟ 15688    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػّبؼٖ زكٓ ِسّع ِسّع -  29

وٍٛة ػجعاٌسى١ُ اٌك١ع/اٌٝ اٌّبٌه اقُ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111535 ربؼ٠ص ٚفٟ 15236    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ّ٘بَ ازّع اٌع٠ٓ زكبَ -  30

 ٚث١غ رشغ١ً ثٕشبغ ٕ٘عاٜٚ اٌؽاؾق ػجع ؾوٝ ٔبصؽ/  ٍِه قؽ٠بلٛـ زك١ت ػؿثخ ثٕبز١خ اضؽ ؼئ١كٝ ِسً افززبذ ،:   اٌـزؤش١ؽ

15236 ربثغ ثؽلُ ٚل١ع 35/15/2511 فٝ 1312 ثؽلُ اٚظع وؽرْٛ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111535 ربؼ٠ص ٚفٟ 15236    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ّ٘بَ ازّع اٌع٠ٓ زكبَ -  31

ػجعاٌفزبذ قؼ١ع ضبٌع/ ثٍّه و١ٕ١ٕٗ ١ِذ طٛش/ ثبٌؼٕٛاْ اضؽ ؼئ١كٝ ٌٍزبخؽ ،:   اٌـزؤش١ؽ    

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111535 ربؼ٠ص ٚفٟ 15236    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ّ٘بَ ازّع اٌع٠ٓ زكبَ -  32

ٕ٘عاٜٚ ػجعاٌؽاؾق ؾوٝ ربِؽ/ٍِه زك١ت ػؿثخ قؽ٠بلٛـ ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111535 ربؼ٠ص ٚفٟ 15236    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ّ٘بَ ازّع اٌع٠ٓ زكبَ -  33

اٌع٠ت زكٓ ازّع/ ٍِه اٌّسطٗ شبؼع ِٓ اٌى١ٕكٗ شبؼع اثٛؾػجً/ ثبٌؼٕٛاْ ؼئ١كٝ ِسً ٌٍزبخؽ ،:   اٌـزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111535 ربؼ٠ص ٚفٟ 15534    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زالٚح ػٛاظ صع٠ك ِسّع ازّع -  34

زالٚح ػٛاظ صع٠ك ِسّع/  ثٍّه - ؾػجً اثٛ اٌكٛق شبؼع ،:   اٌـزؤش١ؽ   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111531 ربؼ٠ص ٚفٟ 14543    ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػ١ٍٖٛ ِٕكٝ إثؽا١ُ٘ إثؽا١ُ٘ ٘بٔٝ -  35

ٔٙبئ١ب اٌزدبؼح رؽن ثكجت اٌطؽ اٌؽئ١كٝ اٌغبء رُ ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚصف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   إٌشبغ  

ــــــــــــــــــــــ      

 

 ٚصف،  إٌشبغ رؼع٠ً ر25111553ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 11322   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، طّبْ اٌك١ع زٍّٟ ازّع ق١ع -  1

فَٛ ِصٕغ/ اٌٝ إٌشبغ رؼع٠ً:  اٌزؤش١ؽ  

:  اٌزؤش١ؽ ٚصف،  إٌشبغ رؼع٠ً ر25111513ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 1624   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكبْ فؽج ػٍٝ ػجعاهلل -  2

ِؼع١ٔٗ أشبءاد ٚؼشخ/ اٌٝ اٌفؽع ٔشبغ رؼع٠ً  

:  اٌزؤش١ؽ ٚصف،  إٌشبغ رؼع٠ً ر25111513ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 1624   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكبْ فؽج ػٍٟ اهلل ػجع -  3

ِؼع١ٔٗ أشبءاد ٚؼشخ/اٌٝ إٌشبغ رؼع٠ً  

:  اٌزؤش١ؽ ٚصف،  إٌشبغ رؼع٠ً ر25111515ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 11225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زكٓ ِسّٛظ ِسّع ػّبظ -  4

اٌغػائ١خ اٌّٛاظ ٚرؼجئخ ٚاٌسالٚح ٚاٌش١ىٛالرٗ ٚاٌّؽثٝ االٌجبْ ِٕزدبد ٌزص١ٕغ ِصٕغ/  اٌٝ إٌشبغ رؼع٠ً  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشؽوخ ٔٛع      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25111558ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15528   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌكؼٛظٜ ِسّٛظ ػؿد طجٝ ِؽوؿ -  1

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚصف  

،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25111535ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15534   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، زالٚح ػٛاظ صع٠ك ِسّع ازّع -  2

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚصف  

 ٚصف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25111521ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15531   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ِؽقٝ ػٍٝ وؽَ ِسّع -  3

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25111558ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15526   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ازّع ِسّع ٔج٠ٛٗ -  4

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25111522ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15532   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اثؽا١ُ٘ ػجعاٌغفبؼ اٌع٠ٓ شؽف ػٍٝ -  5

ضبص: اٌزؤش١ؽ ٚصف  

 ٚصف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25111522ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15533   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ِسّع اقّبػ١ً ٚائً -  6

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25111551ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15225   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ػٛض رٛف١ك ِدعٜ خ١ٕذ -  7

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25111551ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15524   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، طٗ اثؽا١ُ٘ اٌع٠ٓ ِسٝ ٔعا -  8

ضبص: اٌزؤش١ؽ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚصف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25111516ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15521   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، اٌجسؽٜ زك١ٓ اثؽا١ُ٘ زبؾَ -  9

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25111516ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15535   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ٔبصف ق١ٍّبْ غؽ٠ت ِسّع -  10

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

 ٚصف،  اٌشؽوخ ٔٛع رؼع٠ً ر25111535ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 15236   ثؽلُ ل١عٖ قجك  ، فؽظ ربخؽ ، ازّع ّ٘بَ ازّع اٌع٠ٓ زكبَ -  11

ضبص: اٌزؤش١ؽ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اٌٙبٔٝ اقزع٠ٛ/  اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّخ رؼع٠ً: اٌٝ 11518 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ ر25111513ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

   ٌٍزص٠ٛؽ

 ا٠د١جذ/  اٌٝ اٌزدبؼ٠خ اٌكّخ رؼع٠ً: اٌٝ 11225 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ ر25111515ُ:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2

اٌغػائ١خ ٌٍصٕبػبد ث١ٛؼالٔع    

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشطبص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1624   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ،   ػّؽاْ زكبْ فؽج ػٍٝ اٌؽزّٓ ػجع -  1  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

شؽوبد اٌزدبؼٜ اٌكدً رؼع٠الد     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشطت - اٌّسٛ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فكص  اٌكدً شطت/ِسٛ رُ   25111558 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   14:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ثك١طخ رٛص١خ ،  ٚشؽوب٘ب زٍجٝ اِبَ فزس١خ   - 1

ٔٙبئ١آ ٚرصف١زٙب اٌشؽوٗ  

 شطت/ِسٛ رُ   25111552 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   8283:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رعبِٓ شؽوخ ،  ٚشؽ٠ىٗ اهلل خبظ اٌع٠ٓ ٔصؽ ِسّع   - 2

ٔٙبئ١آ ٚرصف١زٙب اٌشؽوٗ فكص  اٌكدً  

 رُ   25111551 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   13552:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رعبِٓ شؽوخ ،  ازّع ق١ع ٚزّع٠ٗ ّ٘بَ اٌؼظ١ُ ػجع ؼظب   - 3

 ا١ٌٕب اٌٛاؼظ اٌزؤش١ؽ طٍت ػٍٝ ثٕبءا 2511/15/1 فٝ 1222 ثؽلُ اٌّٛظع اٌزؤش١ؽ طٍت ثّٛخت اٌفؽع اٌغبء رُ  اٌكدً شطت/ِسٛ

2511/1/24 فٝ 13411 ثؽلُ اٌّٛظع ا١ٌّّؿ اٌمب٘ؽح ردبؼٜ قدً ِىزت ِٓ  

 رُ   25111516 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   14218:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رعبِٓ شؽوخ ،  ٚشؽ٠ىٗ ٔبصؽ ِسّع ػجعاٌس١ّع ٠س١ٝ ػّؽٚ   - 4

ٔٙبئ١ب ٚرصف١زٙب اٌشؽوخ فكص رُ  اٌكدً شطت/ِسٛ  

 شطت/ِسٛ رُ   25111525 ربؼ٠ص ٚفٝ ،   15353:  ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  رعبِٓ شؽوخ ،  ٚشؽ٠ىٗ اٌطبٌغ اِبَ ٠سٝ طبؼق   - 5

ٔٙبئ١آ اٌشؽوٗ فكص رُ  اٌكدً  

ــــــــــــــــــــــ      

اٌّبي ؼأـ      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111552،   ربؼ٠ص ٚفٟ 15558، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رعبِٓ شؽوخ ٚشؽ٠ىزٗ ِسّع ِصطفٝ اٌع٠ٓ ػّبظ -  1

خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي   

 ،  رعبِٓ شؽوخ( ٚشؽ٠ىٗ ِصطفٝ اٌع٠ٓ ػّبظ) أٔٛاػٙب ثىبفخ ٚز٠ٍٛبد ِطجٛؾاد وبرؽٔح ش١ف اٜ ٌألغػ٠ٗ اٌّزسعٖ اٌشؽوخ -  2

 ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111552،   ربؼ٠ص ٚفٟ 15558، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك

خ١ٕٗ  15555.555، ِبٌٙب   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111513،   ربؼ٠ص ٚفٟ 1832، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رعبِٓ شؽوخ ٚشؽ٠ىٗ ؼشٛاْ ػٛض فؽج ػبطف -  3

خ١ٕٗ  55555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111513،   ربؼ٠ص ٚفٟ 845، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١طخ رٛص١خ ٚشؽوبح ِطزبؼ طٍت -  4

خ١ٕٗ  3555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

 ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111513،   ربؼ٠ص ٚفٟ 845، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  رعبِٓ شؽوخ ٚشؽوبح ِطزبؼ طٍت -  5

خ١ٕٗ  3555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ   

  ربؼ٠ص ٚفٟ 6641، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١طخ رٛص١خ(  ٚشؽوبٖ وّبي لعؼٜ ٠كؽٜ) ٚاٌزدبؼٖ ٌٍصٕبػٗ اٌسع٠ثٗ ثالقذ اٌسعاظ -  6

خ١ٕٗ  155555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111535،    

 قجك ،  ثك١طخ رٛص١خ( ٚشؽ٠ىٗ لعؼٜ ٠كؽٜ)  اٌزدبؼٖٚ ٌٍصٕبػٗ اٌسع٠ثٗ ثالقذ اٌسعاظ/ ١ٌصجر ٌٍشؽوٗ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  7

 ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111535،   ربؼ٠ص ٚفٟ 6641، ثؽلُ ل١ع٘ب

خ١ٕٗ  155555.555،   

،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111531،   ربؼ٠ص ٚفٟ 15418، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١طخ رٛص١خ ٚشؽ٠ىٗ ِؤِْٛ ػبظي ِسّع -  8

خ١ٕٗ  555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111531،   ربؼ٠ص ٚفٟ 14216، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ِكبّ٘خ شؽوخ ٚشؽوبٖ ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّع شؽوخ -  9

خ١ٕٗ  25555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111531،   ربؼ٠ص ٚفٟ 14216، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ِكبّ٘خ شؽوخ ٚشؽوبٖ ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّع شؽوخ -  10

خ١ٕٗ  25555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي   

َ.َ.ل ٚاٌزٛؼ٠عاد ٌٍّمبٚالد ا١ِح)  اٌشؽوٗ اقُ -  11  )AMIG FOR CONTRACTING & SUPPLIES قجك ،  ِكبّ٘خ شؽوخ 

 ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111531،   ربؼ٠ص ٚفٟ 14216، ثؽلُ ل١ع٘ب

خ١ٕٗ  25555555.555،   

َ.َ.ل ٚاٌزٛؼ٠عاد ٌٍّمبٚالد ا١ِح)  اٌشؽوٗ اقُ -  12  )AMIG FOR CONTRACTING & SUPPLIES قجك ،  ِكبّ٘خ شؽوخ 

 ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111531،   ربؼ٠ص ٚفٟ 14216، ثؽلُ ل١ع٘ب

خ١ٕٗ  25555555.555،   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111531،   ربؼ٠ص ٚفٟ 14216، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١طخ رٛص١خ ٚشؽوبٖ ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّع شؽوخ -  13

خ١ٕٗ  25555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي   

 ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111531،   ربؼ٠ص ٚفٟ 14216، ثؽلُ ل١ع٘ب قجك ،  ثك١طخ رٛص١خ ٚشؽوبٖ ِسّع اثؽا١ُ٘ ِسّع شؽوخ -  14

خ١ٕٗ  25555555.555، ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي   

َ.َ.ل ٚاٌزٛؼ٠عاد ٌٍّمبٚالد ا١ِح)  اٌشؽوٗ اقُ -  15  )AMIG FOR CONTRACTING & SUPPLIES قجك ،  ثك١طخ رٛص١خ 

 ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111531،   ربؼ٠ص ٚفٟ 14216، ثؽلُ ل١ع٘ب

خ١ٕٗ  25555555.555،   

َ.َ.ل ٚاٌزٛؼ٠عاد ٌٍّمبٚالد ا١ِح)  اٌشؽوٗ اقُ -  16  )AMIG FOR CONTRACTING & SUPPLIES قجك ،  ثك١طخ رٛص١خ 

 ِبٌٙب ؼأـ ١ٌصجر اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً:   اٌزؤش١ؽ ٚصف،  اٌّبي ؼأـ رؼع٠ً رُ 25111531،   ربؼ٠ص ٚفٟ 14216، ثؽلُ ل١ع٘ب

خ١ٕٗ  25555555.555،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    اٌؼٕٛاْ  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111558 ربؼ٠ص ٚفٟ 15351    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رعبِٓ شؽوخ ، ٚشؽ٠ىٗ ِسّع ؾوؽ٠ب شؽ٠ف -  1

وُاٌّسب ِدّغ اٌّشزٌٛٝ ازّع ظوزٛؼ ػّبؼح/ اٌٝ اٌؼبَ اٌّؽوؿ ػٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚصف   

،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111551 ربؼ٠ص ٚفٟ 14135    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١طخ رٛص١خ ، ٚشؽوبٖ قبٌُ ِسّع/ وخ شؽ -  2

/  ثٍّه اٌصٕبػ١خ ثبٌّٕطمخ( 22551) ثٍٛن 15 ؼلُ اٌمطؼخ اٌصٕبػ١خ إٌّطمخ/ ١ٌصجر اٌفؽع ػٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚصف

أزؽثؽا٠ؿ أد١ٕؽ٠ٕح ٚي شؽوخ  

 ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111551 ربؼ٠ص ٚفٟ 14135    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١طخ رٛص١خ ، أزؽثؽا٠ؿ  إٔد١ٕؽ٠ٕح ٚي -  3

 ٚي شؽوخ/  ثٍّه اٌصٕبػ١خ ثبٌّٕطمخ( 22551) ثٍٛن 15 ؼلُ اٌمطؼخ اٌصٕبػ١خ إٌّطمخ/ ١ٌصجر اٌفؽع ػٕٛاْ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ

أزؽثؽا٠ؿ أد١ٕؽ٠ٕح  

 اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ 25111513 ربؼ٠ص ٚفٟ 1832    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رعبِٓ شؽوخ ، ٚشؽ٠ىٗ ؼشٛاْ ػٛض فؽج ػبطف -  4

اٌمجٍٝ اٌسٛض -اٌمٍح - اٌّؽج قدٓ ل/١ٌصجر ٌٍشؽوخ اٌؼبَ اٌّؽوؿ رؼع٠ً ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚصف،    

 25111521 ربؼ٠ص ٚفٟ 2125    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، رعبِٓ شؽوخ ، ٚشؽوبُ٘ فؽغٍٝ ضبٌع ٚ ثٕٙكٟ اٌك١ع اٌس١ٍُ ػجع أزّع -  5

 ٚاٌّم١ع ِٛي قؽا٠ب ة ِعضً 114 ؼلُ شمٗ اٌؼٙع ٌٚٝ. ل16/ثبٌؼٕٛاْ اٌىبئٓ اٌفؽع اٌغبء ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ

315213 ثؽلُ   

 25111521 ربؼ٠ص ٚفٟ 2125    لُثؽ ل١ع٘ب قجك  ، رعبِٓ شؽوخ ، ٚشؽوبُ٘ فؽغٍٝ ضبٌع ٚ ثٕٙكٟ اٌك١ع اٌس١ٍُ ػجع أزّع -  6

 ٚاٌّم١ع ِٛي قؽا٠ب ة ِعضً 114 ؼلُ شمٗ اٌؼٙع ٌٚٝ. ل16/ثبٌؼٕٛاْ اٌىبئٓ اٌفؽع اٌغبء ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ رؼع٠ً رُ

315213 ثؽلُ   

 رؼع٠ً رُ 25111531 ربؼ٠ص ٚفٟ 12414    ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ثك١طخ رٛص١خ ، ٚشؽوبٖ اٌصبفٛؼٜ ازّعٜ ازّع شؽوٗ -  7

اٌمج١ٍٗ اٌؼ١ٍمبد ػؽة اٌصبفٛؼٜ. ل4 ،:   اٌـزؤش١ؽ ٚصف،  اٌؼٕٛاْ   

   ــــــــــــــــــــــ  

    إٌشبغ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 15351   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ٚاٌزصع٠ؽ اٌؼ١ِّٛٗ اٌّمبٚالد/ اٌٝ إٌشبغ إظبفخ  رعبِٓ شؽوخ ، ٚشؽ٠ىٗ ِسّع ؾوؽ٠ب شؽ٠ف -  1

رعبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ ٚصف،  إٌشبغ رؼع٠ً ر25111558ُ ربؼ٠ص ٚفٟ  

 ثّطزٍف ق١بؼاد رؤخ١ؽ/  اٌٝ اٌشؽوخ ٔشبغ رؼع٠ً  ثك١طخ رٛص١خ ، ٚشؽوب٘ب قؼ١ع ِٕٝ/ اٌٝ ٌٍشؽوخ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  2

 اٌشؽوخ ٌسكبة(  االضؽٜ اٌك١بؼاد أٛاع ِٓ ٚضالفٗ ٚاقؼبف ِٚالوٝ ١ِٚىؽٚثبص ،  اخؽٖ،ارٛث١كبد ، ١ٌّٛؾ٠ٓ)  أٛاػٙب

 رؼع٠ً ر25111552ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14113   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌؼؽث١خ ِصؽ خّٙٛؼ٠خ ظاضً ٚؼزالد ؼوبة ٚٔمً اٌغ١ؽ ٌٚسكبة

ثك١طخ رٛص١خ:  اٌزؤش١ؽ ٚصف،  إٌشبغ  

 ،  اخؽٖ،ارٛث١كبد ، ١ٌّٛؾ٠ٓ)  أٛاػٙب طزٍفثّ ق١بؼاد رؤخ١ؽ/  اٌٝ اٌشؽوخ ٔشبغ رؼع٠ً  ثك١طخ رٛص١خ ، ٚشؽ٠ىٙب قؼ١ع ِٕٝ -  3

 ظاضً ٚؼزالد ؼوبة ٚٔمً اٌغ١ؽ ٌٚسكبة اٌشؽوخ ٌسكبة(  االضؽٜ اٌك١بؼاد أٛاع ِٓ ٚضالفٗ ٚاقؼبف ِٚالوٝ ١ِٚىؽٚثبص

ثك١طخ رٛص١خ:  اٌزؤش١ؽ ٚصف،  إٌشبغ رؼع٠ً ر25111552ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14113   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، اٌؼؽث١خ ِصؽ خّٙٛؼ٠خ  

 اٌفمؽح ػعا ف١ّب ٚاالقز١ؽاظ أٛاػٙب ثد١ّغ اٌجالقز١ه ضبِبد رص١ٕغ/ ٔشبغ اظبفخ  ثك١طخ رٛص١خ ، ٚشؽوبٖ قبٌُ ِسّع/ وخ شؽ -  4

:  اٌزؤش١ؽ ٚصف،  إٌشبغ رؼع٠ً ر25111551ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14135   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، وبٍِخ 11 ٚاٌفمؽح 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36

ثك١طخ رٛص١خ  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اٌفمؽح ػعا ف١ّب ٚاالقز١ؽاظ أٛاػٙب ثد١ّغ اٌجالقز١ه ضبِبد رص١ٕغ/ ٔشبغ اظبفخ  ثك١طخ رٛص١خ ، أزؽثؽا٠ؿ  إٔد١ٕؽ٠ٕح ٚي -  5

:  اٌزؤش١ؽ ٚصف،  إٌشبغ رؼع٠ً ر25111551ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 14135   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، وبٍِخ 11 ٚاٌفمؽح 6 اٌّدّٛػخ ِٓ 36

ثك١طخ رٛص١خ  

 ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ٚؾخبج ا١ٌَّٕٛ ِصٕغ/ ١ٌصجر اٌشؽوخ غؽض رؼع٠ً  رعبِٓ شؽوخ ، ٚشؽ٠ىٗ ؼشٛاْ ػٛض فؽج ػبطف -  6

رعبِٓ شؽوخ:  اٌزؤش١ؽ ٚصف،  إٌشبغ رؼع٠ً ر25111513ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 1832    

 اٌشؽوخ ِٓ االقز١ؽاظ ٔشبغ اٌغبء  ثك١طخ رٛص١خ ،(  ٚشؽوبٖ وّبي لعؼٜ ٠كؽٜ) ٚاٌزدبؼٖ ٌٍصٕبػٗ اٌسع٠ثٗ ثالقذ اٌسعاظ -  7

:  اٌزؤش١ؽ ٚصف،  إٌشبغ رؼع٠ً ر25111535ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 6641   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ٚاٌزصع٠ؽ اٌجالقز١ه صٕبػخ/ ١ٌصجر

ثك١طخ رٛص١خ  

 اٌغبء  ثك١طخ رٛص١خ ،( ٚشؽ٠ىٗ لعؼٜ ٠كؽٜ)  ٚاٌزدبؼٖ ٌٍصٕبػٗ اٌسع٠ثٗ ثالقذ اٌسعاظ/ ١ٌصجر ٌٍشؽوٗ اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً -  8

 رؼع٠ً ر25111535ُ ربؼ٠ص ٚفٟ 6641   ثؽلُ ل١ع٘ب قجك  ، ٚاٌزصع٠ؽ اٌجالقز١ه صٕبػخ/ ١ٌصجر اٌشؽوخ ِٓ االقز١ؽاظ ٔشبغ

ثك١طخ رٛص١خ:  اٌزؤش١ؽ ٚصف،  إٌشبغ  

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌشؽوخ ٔٛع       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

اٌمبٟٔٛٔ اٌى١بْ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ٚاٌكّخ االقُ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ِصطفٝ اٌع٠ٓ ػّبظ: اٌٝ 15558 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ رُ  رعبِٓ شؽوخ  25111552:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  1

ٚشؽ٠ىزٗ ِسّع  

 اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً: اٌٝ 14113 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ رُ  ثك١طخ رٛص١خ  25111552:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  2

ٚشؽوب٘ب قؼ١ع ِٕٝ/ اٌٝ ٌٍشؽوخ  

 اٌزدبؼٜ االقُ رؼع٠ً: اٌٝ 6641 ثؽلُ اٌّم١عح اٌشؽوخ اقُ ثزؼع٠ً اٌزؤش١ؽ رُ  ثك١طخ رٛص١خ  25111535:  ربؼ٠ص فٝ  ،  -  3

ٚشؽ٠ىٗ لعؼٜ ٠كؽٜ)  ٚاٌزدبؼٖ ٌٍصٕبػٗ اٌسع٠ثٗ ثالقذ اٌسعاظ/ ١ٌصجر ٌٍشؽوٗ ) 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشطبص   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 اْ ثؼع اٌشؽوخ رؼع٠ً ثؼمع ِػوٛؼاقّٗ ِٛصٝ شؽ٠ه ثبٌشؽوخ ظضٛي  شؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١طخ رٛص١خ  اٌك١ع ِسّع ِسّع ازّع -  1

:  ربؼ٠ص ، 16.55 ٚلعؼ٘ب اٌشؽوخ ِبي ؼاـ فٝ زصز١ّٙب ِٓ خؿء ػٓ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ثصفخ ٌٗ ٚاٌثبٔٝ االٚي اٌطؽف رٕبؾي

12315   ثؽلُ    25111552  

 اْ ثؼع اٌشؽوخ رؼع٠ً ثؼمع ِػوٛؼاقّٗ ِٛصٝ شؽ٠ه ثبٌشؽوخ ظضٛي  شؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١طخ رٛص١خ  اٌك١ع ِسّع ِسّع ازّع -  2

:  ربؼ٠ص ، 16.55 ٚلعؼ٘ب اٌشؽوخ ِبي ؼاـ فٝ زصز١ّٙب ِٓ خؿء ػٓ ٚٔٙبئ١خ ربِخ ثصفخ ٌٗ ٚاٌثبٔٝ االٚي اٌطؽف رٕبؾي

12315   ثؽلُ    25111552  

 االظاؼح رؼع٠ً:. 1خـ - زمٛلٗ وبفخ ٚاقزالِٗ اٌشؽوٗ ِٓ ضؽٚج  ِزعبِٓ شؽ٠ه  رعبِٓ شؽوخ  اٌدّبي ِسّٛظ ازّع ظػبء -  3

 ٚاٌّصبٌر ا١ٌٙئبد ِغ اٌزؼبِالد زك ٌٚٗ ِٕفؽظآ ٚاٌزٛل١غ الظاؼحا زك ٌٗ ض١ٍفٗ ِصطفٝ اٌع٠ٓ ػّبظ/ ٌٍشؽ٠ه ١ٌصجر ٚاٌزٛل١غ

15558   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، ٚاٌجٕٛن اٌسى١ِٛٗ  

 االظاؼح رؼع٠ً:. 1خـ - زمٛلٗ وبفخ ٚاقزالِٗ اٌشؽوٗ ِٓ ضؽٚج  ِزعبِٓ شؽ٠ه  رعبِٓ شؽوخ  اٌدّبي ِسّٛظ ازّع ظػبء -  4

 ٚاٌّصبٌر ا١ٌٙئبد ِغ اٌزؼبِالد زك ٌٚٗ ِٕفؽظآ ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٗ ض١ٍفٗ ِصطفٝ اٌع٠ٓ ػّبظ/ ٌٍشؽ٠ه ١ٌصجر ٚاٌزٛل١غ

15558   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، ٚاٌجٕٛن اٌسى١ِٛٗ  

 رؼع٠ً:. 1خـ - زمٛلٗ وبفخ ٚاقزالِٗ اٌشؽوٗ ِٓ ضؽٚج  ِزطبؼج ِزعبِٓ شؽ٠ه  رعبِٓ شؽوخ  اٌؼك١ٍٝ قالِٗ ؼث١غ زكبَ -  5

 ٚاٌّصبٌر ا١ٌٙئبد ِغ اٌزؼبِالد زك ٌٚٗ ِٕفؽظآ ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٗ ض١ٍفٗ ِصطفٝ اٌع٠ٓ ػّبظ/ ٌٍشؽ٠ه ١ٌصجر ٚاٌزٛل١غ االظاؼح

15558   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، ٚاٌجٕٛن اٌسى١ِٛٗ  

 رؼع٠ً:. 1خـ - زمٛلٗ وبفخ ٚاقزالِٗ اٌشؽوٗ ِٓ ضؽٚج  ِزطبؼج ِزعبِٓ شؽ٠ه  رعبِٓ شؽوخ  اٌؼك١ٍٝ قالِٗ ؼث١غ زكبَ -  6

 ٚاٌّصبٌر ا١ٌٙئبد ِغ اٌزؼبِالد زك ٌٚٗ ِٕفؽظآ ٚاٌزٛل١غ االظاؼح زك ٌٗ ض١ٍفٗ ِصطفٝ اٌع٠ٓ ػّبظ/ ٌٍشؽ٠ه ١ٌصجر ٚاٌزٛل١غ االظاؼح

15558   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، ٚاٌجٕٛن اٌسى١ِٛٗ  

15558   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، ؽوٗثبٌش ظضٛي  ِزعبِٓ شؽ٠ه  رعبِٓ شؽوخ  اٌدّبي ِسّٛظ ازّع ظػبء -  7  

15558   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، ثبٌشؽوٗ ظضٛي  ِزعبِٓ شؽ٠ه  رعبِٓ شؽوخ  اٌدّبي ِسّٛظ ازّع ظػبء -  8  

   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، ثبٌشؽوٗ ظضٛي  ِزطبؼج ِزعبِٓ شؽ٠ه  رعبِٓ شؽوخ  اٌؼك١ٍٝ قالِٗ ؼث١غ زكبَ -  9

15558 

   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، ثبٌشؽوٗ ظضٛي  ِزطبؼج ِزعبِٓ شؽ٠ه  رعبِٓ شؽوخ  اٌؼك١ٍٝ قالِٗ ؼث١غ زكبَ -  10

15558 

 ثؼمع اقّبئُٙ ِػوٛؼ ِٛصٝ شؽ٠ه 2 ػعظ ٚضٛي  ثبٌشؽوخ ظضٛي  شؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١طخ رٛص١خ  ِسّع ػجعاٌفزبذ ا٠ّبْ -  11

 ِٓ وً اٚ ثؼط فٝ اٌغ١ؽ ٠ٛوال اْ ٌّٚٙب ِدزّؼ١ٓ اٌّزعب١ِٕٓ ٌٍشؽ٠ى١ٓ ٌزصجر ٚاٌزٛل١غ االظاؼح ثٕع رؼع٠ً -1ج اٌشؽوخ رؼع٠ً

14113   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، اٌشؽوخ ٔشبغ  

 ثؼمع اقّبئُٙ ِػوٛؼ ِٛصٝ شؽ٠ه 2 ػعظ ٚضٛي  ثبٌشؽوخ ظضٛي  شؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١طخ رٛص١خ  ِسّع ػجعاٌفزبذ ا٠ّبْ -  12

 ِٓ وً اٚ ثؼط فٝ اٌغ١ؽ ٠ٛوال اْ ٌّٚٙب ِدزّؼ١ٓ اٌّزعب١ِٕٓ ٌٍشؽ٠ى١ٓ ٌزصجر ٚاٌزٛل١غ االظاؼح ثٕع ًرؼع٠ -1ج اٌشؽوخ رؼع٠ً

14113   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، اٌشؽوخ ٔشبغ  

 -اٌشؽوٗ رؼع٠ً ثؼمع اقّبإُ٘ ِؿوٛؼ ِٛص١ٓ شؽ٠ى١بْ ثبٌشؽوٗ ظضٛي  شؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١طخ رٛص١خ  ث١ِٛٝ ِطزبؼ طٍت -  13

845   ثؽلُ    25111513:  ربؼ٠ص ، اٌشؽوٗ رؼع٠ً ثؼمع اقّٗ ِؿوٛؼ ِٛصٝ شؽ٠ه اٌشؽوٗ ِٓ ضؽٚج:.1خـ  

 -اٌشؽوٗ رؼع٠ً ثؼمع اقّبإُ٘ ِؿوٛؼ ِٛص١ٓ شؽ٠ى١بْ ثبٌشؽوٗ ظضٛي  شؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  رعبِٓ شؽوخ  ث١ِٛٝ ِطزبؼ طٍت -  14

845   ثؽلُ    25111513:  ربؼ٠ص ، اٌشؽوٗ رؼع٠ً ثؼمع اقّٗ ِؿوٛؼ ِٛصٝ شؽ٠ه اٌشؽوٗ ِٓ ضؽٚج:.1خـ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -اٌشؽوٗ رؼع٠ً ثؼمع اقّٗ ِؿوٛؼ ِٛصٝ شؽ٠ه ثبٌشؽوٗ ظضٛي  شؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١طخ رٛص١خ  زكبْ وّبي لعؼٜ ٠كؽٜ -  15

:  ربؼ٠ص ،. اٌشؽوٗ لجً زمٛلُٙ وبفخ ٚاقزالُِٙ اٌشؽوٗ رؼع٠ً ثؼمع اقّبإُ٘ ِؿوٛؼ ِٛص١ٓ شؽوبء 2 اٌشؽوٗ ِٓ ضؽٚج

6641   ثؽلُ    25111535  

 -اٌشؽوٗ رؼع٠ً ثؼمع اقّٗ ِؿوٛؼ ِٛصٝ شؽ٠ه ثبٌشؽوٗ ظضٛي  شؽ٠ه ٚ ِع٠ؽ  ثك١طخ رٛص١خ  زكبْ وّبي لعؼٜ ٠كؽٜ -  16

:  ربؼ٠ص ،. اٌشؽوٗ لجً زمٛلُٙ وبفخ ٚاقزالُِٙ اٌشؽوٗ رؼع٠ً ثؼمع اقّبإُ٘ ِؿوٛؼ ِٛص١ٓ شؽوبء 2 اٌشؽوٗ ِٓ ضؽٚج

6641   ثؽلُ    25111535  

   ــــــــــــــــــــــ  

   اٌؼمٛظ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األزىبَ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

افؽاظ ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

11422   ثؽلُ    25111551:  ٠صربؼ ، 1241  2516/5/14 -ج  زكٓ ِسّع زكٓ اٌك١ع -  1  

   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1252  2524/8/15 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/8/15 -ج  ٔصبؼ اٌؼؿ٠ؿ ػجع ازّع خّبي -  2

1165 

   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1258  2525/8/24 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع2515/8/24-ج  ِٛقٟ ػٍٟ إٌجٟ ػجع ِؽ٠ُ -  3

15384 

1624   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1255  2521/8/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/8/25-ج  زكبْ فؽج ػٍٝ ػجعاهلل -  4  

   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1243  2524/5/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/5/25-ج  ِسّٛظ صبثؽ ػجعاهلل صبثؽ -  5

13211 

4211   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1248  2554/8/26-ج  اٌٛو١ً ِسّع ِسّع اٌك١ع ٘جٗ -  6  

4211   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1242  2551/8/21-ج  اٌٛو١ً ِسّع ِسّع اٌك١ع ٘جٗ -  7  

4211   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1241  2514/8/26-ج  اٌٛو١ً ِسّع ِسّع اٌك١ع ٘جٗ -  8  

4211   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1255  2511/8/26-ج  اٌٛو١ً ِسّع ِسّع اٌك١ع ٘جٗ -  9  

4211   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1251  2555/8/11 -ج  اٌٛو١ً ِسّع ِسّع اٌك١ع ٘جٗ -  10  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

4211   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1253  2515/8/11 -ج  اٌٛو١ً ِسّع ِسّع اٌك١ع ٘جٗ -  11  

4211   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1252  2515/8/11 -ج  ًاٌٛو١ ِسّع ِسّع اٌك١ع ٘جٗ -  12  

   25111552:  ربؼ٠ص ، 1245  2525/11/11 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع  2515/11/11 -ج  اٌٛازع ػجع اٌك١ّغ ػجع ِسّع ازّع -  13

5144   ثؽلُ   

1221   ثؽلُ    25111553:  ربؼ٠ص ، 256  2558/12/1 -ج  اهلل ػجع ِسّع ٘عٞ -  14  

1221   ثؽلُ    25111553:  ربؼ٠ص ، 258  2512/12/1 -ج  اهلل ػجع ِسّع ٘عٞ -  15  

1221   ثؽلُ    25111553:  ربؼ٠ص ، 1265  2518/12/1 -ج  اهلل ػجع ِسّع ٘عٞ -  16  

   لُثؽ    25111553:  ربؼ٠ص ، 1261  2522/12/11 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2518/12/11-ج  طّبْ اٌك١ع زٍّٟ ازّع ق١ع -  17

11322 

13131   ثؽلُ    25111558:  ربؼ٠ص ، 1283  2523/11/16 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع2512/11/16  ػ١كٝ ق١ٍُ ِسّع ازّع -  18  

 ثؽلُ    25111558:  ربؼ٠ص ، 1262  2521/12/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/12/25-ج  اٌجى١ٍشٝ ق١ع اِبَ ق١ع ػبطف -  19

  6144  

4182   ثؽلُ    25111558:  ربؼ٠ص ، 1265  2555/2/11-ج  ِسّع اٌفزبذ ػجع ِٕٝ -  20  

4182   ثؽلُ    25111558:  ربؼ٠ص ، 1266  2515/2/11-ج  ِسّع اٌفزبذ ػجع ِٕٝ -  21  

4182   ثؽلُ    25111558:  ربؼ٠ص ، 1268  2525/2/11 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2515/2/11-ج  ِسّع اٌفزبذ ػجع ِٕٝ -  22  

3226   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1225  2511/5/15-ج  خّؼٗ ٠ٛقف ِسّع ٔؼّبد -  23  

4354   ثؽلُ    25111551:  ربؼ٠ص ، 1223  2554/2/16 -ج  ق١ٍّبْ ق١ع ٚخ١ٗ ِسّع ٘عٞ -  24  

4354   ثؽلُ    25111551:  ربؼ٠ص ، 1224  2551/2/16 -ج  ق١ٍّبْ ق١ع ٚخ١ٗ ِسّع ٘عٞ -  25  

4354   ثؽلُ    25111551:  ربؼ٠ص ، 1225  2514/2/16 -ج  ق١ٍّبْ ق١ع ٚخ١ٗ ِسّع ٘عٞ -  26  

4354   ثؽلُ    25111551:  ربؼ٠ص ، 1226  2511/2/16 -ج  ق١ٍّبْ ق١ع ٚخ١ٗ ِسّع ٘عٞ -  27  

   ثؽلُ    25111551:  ربؼ٠ص ، 1221  2521/2/15 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/2/15 -ج  ؼظٛاْ ازّع ؼظٛاْ زكٓ -  28

13842 

   ثؽلُ    25111551:  ربؼ٠ص ، 1222  2523/12/31 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/12/31-ج  ق١سٗ لٍعـ اشز١بق ٔبظٜ -  29

2688 

 ثؽلُ    25111515:  ربؼ٠ص ، 1213  2523/5/6 قبؼٜ اٌم١ع 2512/5/6 -ج  اٌصفزٟ اٌؼؿ٠ؿ ػجع ِصطفٟ اٌؼؿ٠ؿ ػجع -  30

  2512  

   ثؽلُ    25111513:  ربؼ٠ص ، 1216  2522/58/14 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2518/58/14 -ج  ػجعاٌسى١ُ فٛؾٜ ػٛض -  31

1332 

   ثؽلُ    25111513:  ربؼ٠ص ، 1214  2523/3/22 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع  2512/53/22 -ج  اٌع٘ت اثٛ اقّبػ١ً ػٍٟ -  32

8112 

61   ؽلُث    25111513:  ربؼ٠ص ، 1215  2515/8/5-ج  ازّع زبِع ِسّع ٔؼّبْ -  33  
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1552   ثؽلُ    25111514:  ربؼ٠ص ، 1353  2522/3/1 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2518/3/1-ج  اٌسك١كٝ زك١ٓ ِسّع اٌك١ع -  34  

   ثؽلُ    25111515:  ربؼ٠ص ، 1316  2522/6/21 قبؼٜ اٌم١ع 2518/6/21 -ج  ػجعاٌؼبي اٌك١ع ػٍٝ ِدعٜ ِسّع -  35

1284 

6446   ثؽلُ    25111515:  ربؼ٠ص ، 1318  2511/5/22-ج  ظقٛلٟ رٛف١ك اقّبػ١ً -  36  

6446   ثؽلُ    25111515:  ربؼ٠ص ، 1312  2521/5/22 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/5/22-ج  ظقٛلٟ رٛف١ك اقّبػ١ً -  37  

13642   ثؽلُ    25111515:  ربؼ٠ص ، 1315  2521/1/1 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/1/1-ج  ق١ع ث١ِٛٝ ازّع ِسّع -  38  

11225   ثؽلُ    25111515:  ربؼ٠ص ، 1352  2521/3/14 قبؼٜ اٌم١ع 2516/53/14 -ج  زكٓ ِسّٛظ ِسّع ػّبظ -  39  

  25111515:  ربؼ٠ص ، 1311  2524/1/14 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/1/14-ج  اثٛػٛف اٌؽزّٓ ػجع اٌؽزّٓ ػجع ق١ٙؽ -  40

14358   ثؽلُ    

   ثؽلُ    25111515:  ربؼ٠ص ، 1312  2524/15/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/15/25-ج  ١ِؿاؼ قٍِٛخ صالذ ق١ع -  41

14381 

   ثؽلُ    25111515:  ربؼ٠ص ، 1314  2523/8/13 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/8/13 -ج  اثؽا١ُ٘ ػ١ٍٛح ق١ع ػ١ٍٛح -  42

13533 

   ثؽلُ    25111515:  ربؼ٠ص ، 1313  2523/4/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/4/25 -ج  ِسّع اٌس١ّع ػجع زكٓ ضبٌع -  43

12153 

   ثؽلُ    25111516:  ربؼ٠ص ، 1324  2524/3/23 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/3/23 -ج  ػٍٝ ِسّٛظ زكٓ قسؽ -  44

13232 

   ُثؽل    25111516:  ربؼ٠ص ، 1322  2521/54/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/4/25 -ج  اقّبػ١ً ؼث١غ ِسّع اشؽف -  45

11321 

11866   ثؽلُ    25111516:  ربؼ٠ص ، 1322  2511/8/18-ج  اٌفزبذ ػجع ِصطفٟ أزّع ػالء -  46  

11866   ثؽلُ    25111516:  ربؼ٠ص ، 1321  2516/8/18-ج  اٌفزبذ ػجع ِصطفٟ أزّع ػالء -  47  

3682   ثؽلُ    25111516:  ربؼ٠ص ، 1325  2514/3/13-ج  اٌّالن ػجع ػٛض اٌّك١ر ػجع ظؽ٠ف -  48  

    25111516:  ربؼ٠ص ، 1321  2524/3/13 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/3/13-ج  اٌّالن ػجع ػٛض اٌّك١ر ػجع ظؽ٠ف -  49

3682   ثؽلُ  

12141   ثؽلُ    25111518:  ربؼ٠ص ، 1335  2511/11/1 -ج  ِسّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ شبفؼٝ -  50  

   ثؽلُ    25111518:  ربؼ٠ص ، 1331  2521/11/1 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/11/1 -ج  ِسّع ػجعاٌؼؿ٠ؿ شبفؼٝ -  51

12141 

1256   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1332  2524/2/1 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/2/1 -ج  ق١ف صبٌر اٌك١ع ِسّع -  52  

   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1341  2521/2/22 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/2/22-ج  ػ١كٛٞ ِسّع ِط١ّؽ ازّع -  53

11141 

   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1355  2521/6/14 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/6/14-ج  فؽج اٌؽزّٓ ػجع ِسّع صبثؽ -  54

11632 
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6633   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1346  2511/2/12-ج  اٌك١ع ثؽػٝ اثؽا١ُ٘ قبٌُ -  55  

6633   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1348  2511/2/12-ج  اٌك١ع ثؽػٝ اثؽا١ُ٘ قبٌُ -  56  

6633   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1342  2516/2/12-ج  اٌك١ع ثؽػٝ اثؽا١ُ٘ قبٌُ -  57  

3512   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1333  2553/1/25 -ج  اٌسدبؼ اهلل ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع طبؼق -  58  

3512   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1335  2513/1/25 -ج  اٌسدبؼ اهلل ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع طبؼق -  59  

3512   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1334  2552/1/25 -ج  اٌسدبؼ اهلل ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع طبؼق -  60  

    25111525:  ربؼ٠ص ، 1336  2523/1/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/1/25 -ج  اٌسدبؼ اهلل ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع طبؼق -  61

3512   ثؽلُ  

 ، 1336  2523/1/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/1/25 -ج  شؼجبْ اهلل ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع طبؼق/  اٌٟ اٌزدبؼٞ االقُ رؼع٠ً -  62

3512   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص  

   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1334  2552/1/25 -ج  شؼجبْ اهلل ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع طبؼق/  اٌٟ اٌزدبؼٞ االقُ رؼع٠ً -  63

3512 

   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1335  2513/1/25 -ج  شؼجبْ اهلل ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع طبؼق/  اٌٟ اٌزدبؼٞ االقُ رؼع٠ً -  64

3512 

   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1333  2553/1/25 -ج  شؼجبْ اهلل ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع طبؼق/  اٌٟ اٌزدبؼٞ االقُ رؼع٠ً -  65

3512 

3512   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1332  2558/52/24 -ج  اٌسدبؼ اهلل اٌؼؿ٠ؿػجع ػجع طبؼق -  66  

    25111525:  ربؼ٠ص ، 1445  2522/52/24 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2518/52/24 -ج  اٌسدبؼ اهلل اٌؼؿ٠ؿػجع ػجع طبؼق -  67

3512   ثؽلُ  

3512   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1338  2552/52/24 -ج  اٌسدبؼ اهلل اٌؼؿ٠ؿػجع ػجع طبؼق -  68  

3512   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1331  2512/52/24 -ج  اٌسدبؼ اهلل اٌؼؿ٠ؿػجع ػجع طبؼق -  69  

   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1331  2512/52/24 -ج  شؼجبْ اهلل ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع طبؼق/  اٌٟ اٌزدبؼٞ االقُ رؼع٠ً -  70

3512 

   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1338  2552/52/24 -ج  شؼجبْ اهلل ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع طبؼق/  اٌٟ اٌزدبؼٞ االقُ رؼع٠ً -  71

3512 

 ، 1445  2522/52/24 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2518/52/24 -ج  شؼجبْ اهلل ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع طبؼق/  اٌٟ اٌزدبؼٞ االقُ رؼع٠ً -  72

3512   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص  

   ثؽلُ    25111525:  ربؼ٠ص ، 1332  2558/52/24 -ج  شؼجبْ اهلل ػجع اٌؼؿ٠ؿ ػجع طبؼق/  اٌٟ اٌزدبؼٞ االقُ رؼع٠ً -  73

3512 

8261   ثؽلُ    25111521:  ربؼ٠ص ، 1353  2513/1/25 -ج  ػٍٝ ػجعاٌكالَ ِسّع قؼ١ع -  74  

   ثؽلُ    25111521:  ربؼ٠ص ، 1354  2523/1/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/51/25 -ج  ػٍٝ ػجعاٌكالَ ِسّع قؼ١ع -  75

8261 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

4481   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1368  2554/1/35-ج  ٚاٌٟ زٍّٟ ِسّع قبٌُ -  76  

4481   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1362  2551/1/35-ج  ٚاٌٟ زٍّٟ ِسّع قبٌُ -  77  

4481   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1361  2514/1/35-ج  ٚاٌٟ زٍّٟ عِسّ قبٌُ -  78  

4481   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1385  2524/1/35 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/1/35-ج  ٚاٌٟ زٍّٟ ِسّع قبٌُ -  79  

1612   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1363  2552/15/12-ج  اٌدّبي ِسّع اثؽا١ُ٘ طبؼق -  80  

1612   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1364  2558/15/12-ج  اٌدّبي ِسّع اثؽا١ُ٘ طبؼق -  81  

1612   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1365  2512/15/12-ج  اٌدّبي ِسّع اثؽا١ُ٘ طبؼق -  82  

1612   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1366  2518/15/12-ج  اٌدّبي ِسّع اثؽا١ُ٘ طبؼق -  83  

   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1356  2524/2/14 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع2511/2/14-ج  لٕع٠ً ِسّع ػجعح فزسٝ ِسكٓ -  84

1285 

13561   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1358  2513/2/6-ج  ِؼٛض ِسّع ِّعٚذ ِصطفٝ -  85  

   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1352  2523/2/6 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/2/6-ج  ِؼٛض ِسّع ِّعٚذ ِصطفٝ -  86

13561 

  ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1351  2522/2/25 ضزٝ قبؼٜ اٌم١ع 2518/2/25-ج  زك١ٓ اٌّؼطٟ ػجع زك١ٓ ِسّع -  87

 12855  

15688   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1361  2515/15/16 -ج  ػّبؼٖ زكٓ ِسّع ِسّع -  88  

   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1362  2525/15/16 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2515/15/16 -ج  ػّبؼٖ زكٓ سّعِ ِسّع -  89

15688 

12148   ثؽلُ    25111524:  ربؼ٠ص ، 1383  2523/4/1 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/4/1 -ج  زفٕٟ ض١ٍفٗ ِسّع ضبٌع -  90  

   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1386  2524/11/12 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/11/12-ج  ِسّع زكٓ ػجبـ فزسٝ -  91

14322 

 ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1321  2524/15/28 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/15/28  شؽلبٜٚ صبٌر ؼؾق ا٠ٛة ؼؾق -  92

  13385  

    25111522:  ربؼ٠ص ، 1325  2524/6/18 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/6/18-ج  اٌّمصٛظ ػجع زبِع اٌؽءٚف ػجع زبِع -  93

14325   ثؽلُ  

6555   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1388  2511/8/3 -ج  ؼؾق خبثؽ ػٍٟ ضبٌع -  94  

6555   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1382  2516/8/3 -ج  ؼؾق خبثؽ ػٍٟ ضبٌع -  95  

   ثؽلُ    25111522:  ربؼ٠ص ، 1384  2524/8/24 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/8/24 -ج  اٌّالن ػجع فطؽٞ شّؼْٛ -  96

4251 

1885   ثؽلُ    25111521:  ربؼ٠ص ، 1322  2515/1/31-ج  إثؽا١ُ٘ زك١ٓ إٌجٟ ػجع ق١ع -  97  

1885   ثؽلُ    25111521:  ربؼ٠ص ، 1323  2515/1/31-ج  إثؽا١ُ٘ زك١ٓ إٌجٟ ػجع ق١ع -  98  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

8152   ثؽلُ    25111535:  ربؼ٠ص ، 1315  2512/2/12-ج  ؼلجٗ زكٓ اٌك١ع زك١ٓ -  99  

3215   ثؽلُ    25111535:  ربؼ٠ص ، 1326  2553/11/21-ج  ق١ٍّبْ ِسّع اقّبػ١ً اوؽاَ -  100  

3215   ثؽلُ    25111535:  ربؼ٠ص ، 1328  2552/11/21-ج  ق١ٍّبْ ِسّع اقّبػ١ً اوؽاَ -  101  

3215   ثؽلُ    25111535:  ربؼ٠ص ، 1322  2513/11/21-ج  ق١ٍّبْ ِسّع اقّبػ١ً اوؽاَ -  102  

3215   ثؽلُ    25111535:  ربؼ٠ص ، 1321  2512/11/21-ج  ق١ٍّبْ ِسّع اقّبػ١ً اوؽاَ -  103  

   ثؽلُ    25111535:  ربؼ٠ص ، 1311  2524/15/16 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/15/16-ج  ِسّع اٌٛ٘بة ػجع ٘شبَ -  104

4535 

825   ثؽلُ    25111535:  ربؼ٠ص ، 1315  2511/12/1-ج  ظؼاُ٘ ق١ّر غبٌت ق١ع -  105  

825   ثؽلُ    25111535:  ربؼ٠ص ، 1316  2521/12/1 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2516/12/1-ج  ظؼاُ٘ ق١ّر غبٌت ق١ع -  106  

5251   ثؽلُ    25111531:  ربؼ٠ص ، 1452  2555/15/14-ج  ؾوٟ ش١ٙع ١ِٕؽ -  107  

5251   ثؽلُ    25111531:  ربؼ٠ص ، 1451  2515/15/14-ج  ؾوٟ ش١ٙع ١ِٕؽ -  108  

5251   ثؽلُ    25111531:  ربؼ٠ص ، 1415  2525/15/14 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2515/15/14-ج  ؾوٟ ش١ٙع ١ِٕؽ -  109  

4183   ثؽلُ    25111531:  ربؼ٠ص ، 1454  2524/8/18 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/8/18-ج  ِسّٛظ ػٛض اهلل ػجع -  110  

14543   ثؽلُ    25111531:  ربؼ٠ص ، 1456  2518/11/4-ج  ػ١ٍٖٛ ِٕكٝ إثؽا١ُ٘ إثؽا١ُ٘ ٘بٔٝ -  111  

    25111531:  ربؼ٠ص ، 1455  2524/11/15 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2515/11/15  ثؽوبد ازّع  ثؽوبد  اٌك١ع ِسّع -  112

13325   ثؽلُ  

   ــــــــــــــــــــــ  

شؽوبد ردع٠عاد       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   25111552:  ربؼ٠ص ، 1246  2523/1/16 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/1/16-ج  ٚشؽ٠ىٗ ض١ًٍ ِسّع ِسّع ِصطفٝ أزّع -  1

14225   ثؽلُ   

14   ثؽلُ    25111558:  ربؼ٠ص ، 1261  2515/2/1-ج  ٚشؽوب٘ب زٍجٝ اِبَ فزس١خ -  2  

8283   ثؽلُ    25111552:  ربؼ٠ص ، 1285  2518/5/4-ج  ٚشؽ٠ىٗ اهلل خبظ اٌع٠ٓ ٔصؽ ِسّع -  3  

14135   ثؽلُ    25111551:  ربؼ٠ص ، 1211  2523/4/4 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/4/4 -ج  ٚشؽوبٖ قبٌُ ِسّع/ وخ شؽ -  4  

14135   ثؽلُ    25111551:  ربؼ٠ص ، 1211  2523/4/4 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2512/4/4 -ج  أزؽثؽا٠ؿ  إٔد١ٕؽ٠ٕح ٚي -  5  

13552   ثؽلُ    25111551:  ربؼ٠ص ، 1228  2515/2/2 -ج  ازّع ق١ع ٚزّع٠ٗ ّ٘بَ اٌؼظ١ُ ػجع ؼظب -  6  

2863   ثؽلُ    25111514:  ربؼ٠ص ، 1354  2514/52/25 -ج  ٚشؽوبٖ ض١ًٍ ٔبشع ٔظ١ؽ -  7  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ثؽلُ    25111514:  ربؼ٠ص ، 1355  2524/52/25 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2511/2/25 -ج  ٚشؽوبٖ ض١ًٍ ٔبشع ٔظ١ؽ -  8

2863 

1253   ثؽلُ    25111535:  ربؼ٠ص ، 1312  2515/2/2-ج  ٚشؽ٠ىٗ أزّع ِسّع أزّع -  9  

1253   ثؽلُ    25111535:  ربؼ٠ص ، 1313  2525/2/2 ززٝ قبؼٜ اٌم١ع 2515/2/2-ج  ٚشؽ٠ىٗ أزّع ِسّع أزّع -  10  

ــــــــــــــــــــــ      

افؽاظ ؼ٘ٓ       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

افؽاظ ث١غ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شؽوبد ؼ٘ٓ    

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شؽوبد ث١غ    

   ــــــــــــــــــــــ  

  


